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Resumo 

 

Com o advento da varredura 3D a laser, é possível a geração de aquisição de dados 

tridimensionais em apenas alguns minutos, possibilitando um trabalho mais rápido e eficaz. 

O Laser Scanner Terrestre é uma nova tecnologia que não requer luminosidade para extrair 

seus dados, representados através de uma nuvem de pontos. A Fotogrametria utiliza 

fotografias para informações de seus dados, empregando uma técnica para extrair suas 

formas e dimensões. Já a Topografia faz uso do auxílio da trigonometria, tendo a Estação 

Total um instrumento com capacidade de armazenar e calcular os dados em coordenadas 

(X,Y,Z) para determinar a posição dos pontos observados em campo. Este trabalho buscou 

informações necessárias para uma comparação tridimensional entre esses métodos 

indiretos que não requerem contato com o objeto e o processo topográfico com a utilização 

de Estação Total e a Monorestituição apoiada com Laser Scanner Terrestre. O experimento 

da pesquisa foi efetivado no bloco de Meteorologia situado no campus da Universidade 

Federal do Paraná - UFPR, localizado na cidade de Curitiba, Brasil. 

Palavras-Chave: Levantamentos Arquitetônicos de Fachadas. Topografia. Fotogrametria. 

Laser Scanner Terrestre. 
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Abstract 

 

Nowadays, the use of computer automated methods that stands out is seeking to use 

new equipment for professionals who work with topographical and geographical information. 

Professionals seek speed and efficiency in the work automated to which pass him 

confidence in the results, working with three-dimensional information, enabling them to act in 

the labor market in a short time, using the methodology correctly. The advent of 3D laser 

scanning made it possible to generate millions of points with 3D coordinates in minutes, 

allowing a more rapid and effective. The methods used are getting very old and taking a long 

time, as direct measurement made using ancient techniques. And there are indirect methods 

that do not require contact with the object and may be the Topographic Surveys and 

photogrammetric survey that uses photography to draw shapes, sizes and positions of 

objects. And the Terrestrial Laser Scanner is a new technology developed in recent years, 

and does not require light to extract their data, which is represented by a cloud of points. The 

following job search information you need to have a three-dimensional comparison between 

an established method (Topography) and Terrestrial Laser Scanner. 

Keywords: Surveys of Architectural Facades. Topography. Photogrammetry. Laser Scanning 

Terrestrial. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Utilização da tecnologia Laser Scanner Terrestre em Levantamento Arquitetônico, 

tendo como auxílio à Fotogrametria e a junção desses métodos comparados pelo Processo 

Topográfico, permitindo uma comparação de dados tridimensionais. 

Partindo das informações do Laser Scanner Terrestre que gera uma grande 

diversificação de pontos tridimensionais em alguns minutos em forma de uma nuvem de 

pontos com coordenadas 3D e a Fotogrametria determina dados bidimensionais através da 

análise de medidas em fotografias. Unindo o dado tridimensional do Laser Scanner com os 

dados bidimensionais da fotografia foi obtido uma Monorestituição Apoiada com Laser 

Scanner Terrestre. 

Para tal, as medidas do referencial do equipamento Laser foram transformadas para 

referencial do espaço-objeto por meio de uma transformação de corpo rígido, usando como 

base, alvos especiais instalados no campo de varredura do scanner.  

E o processo Topográfico utilizou o conjunto de técnicas e processos que permitiram 

a medição de ângulos e distâncias através do equipamento Estação Total, coletando os 

dados tridimensionais. 

Com a união dos dados do Laser Scanner Terrestre com os dados das fotografias, 

foram comparados aos dados do Processo Topográfico, tendo como experimento o edifício 

do Bloco de Meteorologia situado no campus da Universidade Federal do Paraná, localizado 

na cidade de Curitiba, Brasil.  

As técnicas para o levantamento de formas arquitetônicas, que são distintas, vão 

depender de fatores para sua utilização como localização do objeto, extensão, precisão 

requerida e forma de apresentação dos resultados. As várias técnicas para levantamento de 

formas arquitetônicas, como conjunto de edificações, isoladas e detalhes, estão destacados 

nos principais métodos como: a medição direta, o método fotogramétrico e o Laser Scanner 

Terrestre. 

1.1. Objetivo Geral 

Representação esquemática do processo de Monorestituição Apoiada com Laser 

Scanner Terrestre, evidenciando de informações de dados: fotográficos, Topográficos e 

Laser Scanner Terrestre. Comparando distâncias tridimensional da junção dos dados do 

Levantamento Laser Scanner Terrestre com os dados do Levantamento Fotográfico, 

permitindo uma comparação de dados com o Processo Topográfico. 
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1.1.1. Objetivos Específicos 

 Levantamentos de dados de um edifício utilizando técnicas como: Laser Scanner 

Terrestre, Fotográfico e Topográfico; 

 Monorestituição Apoiada com Laser Scanner Terrestre do edifício; 

 Comparação tridimensional dos dados oriundos da Monorestituição Apoiada com 

Laser Scanner Terrestre e os dados do Processo Topográfico; 

 Especificar os resultados no que diz respeito à norma da ICOMOS (International 

Council of Monuments and Sites) ressaltando em que grupo de Levantamentos e 

Representações de Monumentos o trabalho fica enquadrado; 

1.2.  Justificativa 

Automatização de dados para a área científica que trabalha com dados com 

informações que necessite de elementos tridimensionais, que vem ocupando mais espaço e 

buscando utilização de novos métodos para trabalhos que necessite rapidez e eficiência 

com resultados confiáveis. 

1.3. Estruturação do Trabalho 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O capítulo 1 aborda a 

Introdução, os objetivos propostos na realização deste estudo e a justificativa para 

realização do mesmo. No capítulo 2 é apresentada a Fundamentação Teórica que abrange 

tópicos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, tais como: Levantamento de 

Formas Arquitetônicas, Fundamentos da Fotogrametria, Laser Scanner e Processo 

Topográfico. O capítulo 3 descreve a Área de Estudo, os Materiais (a Câmara Fotográfica 

Digital, o Laser Scanner Terrestre e a Estação Total, como também os Softwares utilizados), 

e a Metodologia empregada. O Capítulo 4 apresenta os Resultados e Discussão, enquanto 

o capítulo 5 trata da Conclusão com relação a todos os métodos desenvolvidos. Por último 

são apresentadas as Referências Bibliográficas e os Apêndices. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Levantamento de Formas Arquitetônicas 

Volta-se para o processo de medição e o registro das formas de um objeto visando 

sua representação gráfica, com o objetivo de representar, com a precisão requerida os 

elementos significativos indispensáveis à caracterização e ao reconhecimento da edificação. 

Para isso são necessárias as seguintes etapas: conhecimento preliminar da edificação, 

levantamento cadastral e representação gráfica (GROETELAARS, 2004). 

1.1.1.  Fotogrametria Arquitetônica 

Segundo Gruner (1977), o uso da Fotogrametria para Levantamentos Arquitetônicos 

surgiu por volta de 1840, aparecendo as primeiras exigências em 1858, com o 

Levantamento da Catedral da cidade Wetzar, na Alemanha (ver Figura 01). 

 
Figura 01 - Fotografia Arquitetônica da Catedral de Wetzar. 

Fonte: Gruner, 1977. 

O método de interseção gráfica desenvolvido pelo alemão Albrecht Meydenbauer, 

que criou a primeira Câmara Fotogramétrica em 1867 (ver Figura 02), foi utilizada pelo 

“Messbildanstalt” (Organização Fotogramétrica Alemã para Levantamentos de Monumentos 

Históricos). No início do século XX, a utilização de métodos estéreo-fotogramétricos e de 

retificação de fotografias começa a se intensificar em outras áreas (GRUNER, 1977). 
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Figura 02 - Primeira Câmara Fotogramétrica criada por Meydenbauer em 1867.  

Fonte: Gruner, 1977. 

2.1.2. Classificação de Levantamentos de Monumentos Históricos  

Durante o colóquio realizado pela em 1968, efetuou-se o estudo de agrupamento de 

necessidades e exigências para levantamentos e representações de monumentos. De 

acordo com Silva e Dalmolin (1998), esse estudo conduziu à formação de grupos para três 

tipos de Levantamentos Fotogramétricos para Monumentos: Levantamentos Rápidos e 

Relativamente Simples, Levantamentos Precisos e Levantamentos Muito Precisos. 

 2.1.2.1. Levantamentos Rápidos e Relativamente Simples  

Este grupo de levantamento engloba os estudos preliminares, inventários, estudo da 

história da arte, entre outros. A precisão requerida é de 5 cm, e a representação gráfica é 

efetuada na escala de 1:100 ou de 1:200. A representação envolve as linhas arquitetônicas 

principais, em elevações e seções verticais. Normalmente são empregadas câmaras 

fotográficas de pequeno formato ou as estereométricas, e o método de retificação é muito 

usado devido a sua simplicidade, rapidez e baixo custo. As fotografias retificadas são 

utilizadas para a obtenção do desenho, através da seleção das linhas arquitetônicas 

desejadas. 
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2.1.2.2. Levantamentos Precisos  

As exigências mais gerais dos arquitetos e historiadores da arte pertencem a este 

segundo grupo, que engloba os levantamentos de conservação do patrimônio, administrado 

por organizações oficiais. A escala para representação gráfica é normalmente de 1:50, com 

precisão de 1 a 2 cm. Para edifícios grandes, a escala preferida é de 1:100, porém, para os 

detalhes, utilizam-se as escalas 1:20 ou 1:10. O levantamento envolve representações de 

fachadas exteriores e de paredes interiores, seções horizontais e verticais, plantas, desenho 

de abóbadas (superfícies curvas) ou tetos. Para expressar a forma de superfícies curvas, 

abóbadas ou cúpulas, utilizam-se curvas de nível. Quanto à aquisição de dados, esta deve 

ser planejada e organizada "In loco". Geralmente envolve pares de fotografias horizontais, 

verticais ou inclinadas, obtidas a partir do solo, de andaimes, construções vizinhas ou de 

uma plataforma montada. Em casos excepcionais utilizam-se helicópteros. Operações de 

campo são necessárias e incluem a determinação dos elementos de controle, limitados em 

medidas de distância para referência vertical e horizontal. Quando um número grande de 

pares fotográficos for necessário, utilizam-se métodos topográficos para determinação de 

coordenadas de pontos de controle com vistas à fototriangulação. 

Para levantamentos precisos, a retificação não é muito usada, devido à precisão 

exigida por tais levantamentos, exceto para murais de superfícies planas, janelas, vitrais, 

mosaicos e fachadas em baixo relevo. A ortofoto tem despertado interesse de 

pesquisadores, porém sua utilização tem sido limitada a aplicações em pinturas e 

superfícies decorativas. A variedade de aplicações de levantamentos precisos para 

monumentos é grande, sendo dividida em seis diferentes grupos. 

O primeiro desses grupos corresponde à análise de monumentos, onde as linhas 

arquitetônicas são levantadas para a compreensão do monumento, colaborando para o 

entendimento de sua estrutura e sua concepção global. Além dos detalhes da arquitetura, 

materiais de construção e de decoração são frequentemente detalhados em mapas a fim de 

aumentar a compreensão de particularidades técnicas e estilísticas. O segundo grupo 

corresponde às operações de conservação e restauração, que ocupam o primeiro lugar nos 

programas de levantamentos fotogramétricos. Nestes levantamentos são registrados todas 

as linhas arquitetônicas e materiais de construção, sendo freqüentemente indicadas as 

rachaduras e deformações. A restituição fotogramétrica se mostra muito útil a este grupo de 

levantamento, dando à representação alta precisão, permitindo a inclinação de paredes e 

pilares, a falta de paralelismo, o perfil de arcos e as formas das abóbadas, assim como o 

estudo de outros elementos que conduzam a uma análise das estruturas. 

No terceiro grupo estão os levantamentos de monumentos históricos, muito 

incentivados pelas campanhas da UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
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Educação, Ciência e Cultura) para salvaguardar o patrimônio arquitetônico. O levantamento 

consiste em gerar uma documentação de caráter geral para atender as necessidades de 

centros de manutenção, sendo utilizado em estudos históricos ou em restaurações do todo 

ou parte do monumento.  Um exemplo desse tipo de levantamento foi realizado no trabalho 

de valorização dos Remanescentes da Igreja de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul. 

Tal levantamento teve como objetivo representar e analisar graficamente as características 

físicas do monumento, os processos de degradação, assim como documentar as diversas 

intervenções que o mesmo sofreu ao longo de sua história. A maior parte do levantamento 

foi efetuada por métodos topográficos. A Fotogrametria restringiu-se ao levantamento da 

frontearia e da torre. A representação gráfica identificou, além dos elementos componentes 

das superfícies dos maciços, suas fraturas, lacunas e desníveis. 

 O quarto grupo envolve o desenvolvimento de fachadas, caracterizado por 

levantamentos sistemáticos das edificações de uma rua, quadra ou centro histórico. Esse 

levantamento é obtido por estereofotogrametria ou por retificação de imagem. 

Quinto grupo caracteriza-se pela decoração de monumentos. Consiste na 

representação gráfica, em casos excepcionais, motivada pela estrutura ou por análise 

histórica. Geralmente utilizam-se fotografias retificadas ou ortofotos. A decoração deve ser 

representada quando faz parte essencial da arquitetura, como, por exemplo, o relevo na 

arquitetura barroca. A representação gráfica apresenta problemas se a escultura é muito 

detalhada ou se é representada em alto relevo (problemas de escala, contornos aparentes, 

planos de referência, etc.). 

O sexto grupo corresponde aos levantamentos arqueológicos, nos quais as 

fotografias retificadas ou as ortofotos se mostram de grande valor.  

2.1.2.3. Levantamentos Muito Precisos  

Os projetos que pertencem a este grupo envolvem uma quantidade menor de 

projetos do que nos levantamentos precisos ou mesmo nos levantamentos rápidos. A 

precisão requerida para levantamentos muito precisos fica em torno de 1 mm, chegando em 

alguns casos a 0,1 mm. A aplicação desses levantamentos está na representação dos 

elementos esculpidos (estátuas ou decorações) ou ainda em objetos arqueológicos ou de 

arte. Um dos objetivos dos levantamentos precisos em monumentos é o monitoramento 

periódico da degradação. 
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2.2. Fundamentos da Fotogrametria  

De acordo com Brito e Coelho (2002), a Fotogrametria tem como objetivo reduzir o 

trabalho de campo no levantamento de coordenadas de um ou vários objetos e reduzir o 

tempo de obtenção de tais dados. Entretanto, o objetivo principal da fotogrametria pode ser 

enunciado como a reconstrução de um espaço tridimensional, denominado de espaço 

objeto, a partir de imagens bidimensionais, chamadas de espaço imagem. Trata-se, então, 

de uma transformação entre sistemas: um sistema bidimensional, chamado sistema 

fotográfico e um sistema tridimensional, que representa o próprio espaço objeto. 

Normalmente, utiliza-se um sistema bidimensional próprio de cada câmara, com origem 

aproximadamente no centro de seu quadro, e de coordenadas determinadas por calibração 

da câmara em laboratório, antes de sua utilização. 

O sistema tridimensional, no caso mais comum, representa o sistema de 

coordenadas do terreno sobre o qual se obtêm as imagens, podendo ser representado em 

um Sistema de Coordenadas. Para outros tipos de alvos, como monumentos ou objetos 

pequenos, pode-se criar um sistema de referência próprio, de origem arbitrária (BRITO e 

COELHO, 2002). 

2.2.1. Classificação da Fotogrametria  

De acordo com Manual of Photogrammetry (1980), a fotogrametria era dividida em 

duas categorias, sendo classificada em terrestre e aérea, de acordo com a localização da 

câmera no espaço. Hoje, a fotogrametria pode ser classificada em três diferentes categorias, 

com o surgimento da fotogrametria orbital ou de satélite. Esta nova classificação baseia-se 

no posicionamento do sensor fotográfico (BRITO e COELHO, 2002). 

2.2.1.1. Fotogrametria Terrestre ou a Curta Distância  

Enquadram-se nesta categoria os levantamentos fotogramétricos cujas fotografias 

são tomadas a partir de câmeras localizadas na superfície da Terra. Essas fotografias, 

normalmente oblíquas ou horizontais, são obtidas por meio de uma câmara posicionada em 

alguma plataforma diretamente em contato com o plano, já que o eixo da mesma fica 

situado em uma angulação de 90° em relação ao eixo vertical (FAHSI, 2002).  A 

fotogrametria a curta distância pode ser empregada em várias aplicações como a 

arquitetura, arqueologia, engenharia, medicina, levantamentos industriais, reconstrução de 

acidentes de transito, documentação e aplicações forenses. As Figuras 03 e 04 apresentam 

exemplos de levantamentos arquitetônicos ocorridos em 1968, na Iugoslávia e na França, 

respectivamente. 
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Figura 03 - Fachada do Castelo Trakoscan  Figura 04 - Igreja de Saint Romain Puy.  

             Fonte: Groetelaars, 2004.                           Fonte: Groetelaars, 2004. 

2.2.1.2. Fotogrametria Aérea 

Esta tecnologia trabalha com fotografias obtidas por câmeras fotogramétricas 

instaladas em aeronaves, podendo também ser utilizados balões, helicópteros ou dirigíveis. 

Produtos a partir de fotografias aéreas, tais como: mapas planialtimétricos, mapas temáticos 

e MDT (Modelo Digital do Terreno), são elaborados a partir de aerofotogrametria. 

Dependendo da inclinação em relação à vertical do lugar, essas fotografias podem ser 

subdivididas em verticais ou oblíquas (RAFFO, 2000). 

2.2.2. Princípios da Fotogrametria  

Na Fotogrametria existem três tipos de grandeza: Coordenadas 3D (X, Y, Z) do 

objeto, Coordenadas 2D (x, y) da imagem e Parâmetros de orientação Γ. 

A Figura 05 trata de uma transformação entre sistemas: um sistema bidimensional 

(x,y), chamado sistema fotográfico e um sistema tridimensional (X, Y, Z), que representa o 

próprio espaço-objeto. Para essa transformação, também é necessário o levantamento de 

um conjunto de pontos de controle expressos no espaço-objeto. Uma vez locados no 

espaço-imagem, têm-se os parâmetros de entrada (parâmetros de orientação) para a 

dedução da função que mapeia um sistema no outro (BRITO e COELHO, 2002). 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
Figura 05 - Relação espaço-objeto (tridimensional) espaço-imagem (bidimensional).  

Fonte: Brito e Coelho, 2002. 

 

Para uma melhor compreensão, seguem as definições de alguns termos utilizados 

(CÔRTES, 1998): 

Espaço-objeto: objeto a ser levantado em sua volumetria;  

Espaço-imagem: fotografia do objeto a ser levantado;  

Pontos de controle: pontos de precisão do objeto tridimensional obtido em campo, 

através de equipamentos topográficos (teodolitos, estações totais, GPS (Global Positioning 

System));  

Parâmetros de orientação: são parâmetros que permitem obter o posicionamento e 

a orientação das fotografias em relação ao espaço objeto, sendo representados por três 

movimentos de translação e três movimentos de rotação; 

O levantamento fotogramétrico pode ser dividido em três fases principais nas quais 

as grandezas são relacionadas de diversas maneiras:  

Levantamento fotográfico: obtenção das coordenadas (x, y) do espaço-imagem a 

partir de fotografia. O objeto tridimensional (X, Y, Z) é fotografado e são utilizadas as 

informações sobre a câmara (posicionamento, orientação, tipo de câmara, parâmetros de 

orientação Γ);  

Orientação: determinação dos parâmetros de orientação de rotação e translação. É 

efetuada a partir da correlação dos pontos de controle obtidos em campo (pontos com 

coordenadas conhecidas no espaço-objeto) com os pontos nos espaços-imagem; 

Restituição: com o conhecimento dos parâmetros de orientação das fotografias, é 

possível transformar os espaços-imagem (x, y) em espaço-objeto (X, Y, Z), e obter todas as 

Sistema 
Bidimensional 

Sistema 
Tridimensional 
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informações gráficas ou numéricas (formas, medidas e posicionamento) do objeto 

fotografado. 

2.2.2.1. Processo de formação da imagem fotográfica  

Segundo Brito e Coelho (2002), o modelo básico usado para descrever a geometria 

da fotografia pode ser descrito pela câmara escura. O princípio da câmara escura é simples 

e eficaz: têm-se um objeto a ser fotografado e uma câmara, que se constitui em um 

recipiente oco (com um pequeno furo por onde passa a luz), com as paredes internas 

escuras, exceto uma, onde se encontra um dispositivo que pode ser sensibilizado pela luz 

(um filme ou matriz de CCD's (Charge Coupled Device) como exemplos, ou seja, o plano 

focal); cada ponto visível do objeto no mundo real reflete um raio de luz que passa através 

do orifício CP (Centro Perspectivo) e forma uma imagem invertida no plano focal. Não 

havendo desvio significativo do raio de luz que passa pelas lentes da câmara até chegar ao 

plano onde se forma a imagem (princípio de colinearidade dos pontos), pode-se determinar 

a relação geométrica entre os pontos no objeto e os pontos na imagem fotográfica. 

A Figura 06 ilustra o princípio da formação da imagem fotográfica na câmara escura, 

que permite ilustrar o princípio básico da fotografia, sua identificação com a perspectiva e a 

colinearidade dos pontos que definem cada raio luminoso. Devido à necessidade de um 

grande tempo de exposição para sensibilizar suficientemente o filme, foi implementada uma 

melhoria no equipamento, através da instalação de um sistema de lentes (objetiva) no 

orifício da câmara com o fim de diminuir o tamanho de exposição, constituindo-se, assim, o 

princípio da câmara fotográfica (BRITO e COELHO, 2002). 
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Figura 06 - Formação da imagem fotográfica.  

Fonte: Brito e Coelho, 2002. 

 

2.2.2.2. Escala  

A escala da fotografia é um fator de grande importância na restituição fotogramétrica, 

pois influencia diretamente na escala desejada da restituição que, por sua vez, está 

intimamente relacionada à precisão, ao detalhamento e à densidade de informações 

requeridas em um levantamento. Basicamente, escala refere-se a uma relação de 

proporcionalidade aplicada às diferenças de comprimento existentes quando os objetos do 

terreno são representados no plano da imagem formada. A Figura 07 mostra essa relação 

para fotografias verticais e superfícies planas. Nas fotografias oblíquas não existe uma 

escala uniforme, uma vez que ela varia com a direção (RAFFO, 2000). 

 
Figura 07 - Representação dos elementos que determinam a escala de uma fotografia. 

Fonte: Raffo, 2000. 
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Assim, a escala pode ser determinada de duas maneiras: através da razão entre a 

distância na imagem (ab) e a distância (AB); ou pela razão entre a distância focal (f) e a 

distância (D) compreendida entre o centro perspectivo da câmara e o objeto. A distância 

focal é a extensão entre o centro perspectivo e o plano focal, medida ao longo do eixo óptico 

(da objetiva), de acordo com Andrade e Olivas (1981). 

2.2.3. Aberrações das Lentes  

São cinco aberrações causadas pelo processo de fabricação das lentes, também 

conhecidas como aberrações monocromáticas. Estas podem ser classificadas em quatro 

aberrações que alteram a qualidade visual da imagem (aberração esférica, coma, curvatura 

de campo e astigmatismo) e outra, denominada de distorção que desloca geometricamente 

a imagem (ANDRADE, 1998). 

As aberrações que alteram a qualidade visual de uma imagem fotográfica não podem 

ser minimizadas simultaneamente com a distorção. A distorção pode ser considerada a 

aberração de maior interesse para a fotogrametria, podendo ser de dois tipos: distorção 

radial simétrica e distorção descentrada (MITISHITA, 1997). 

Segundo Andrade (1998), a distorção radial simétrica pode ser considerada como a 

parcela não desejável da refração sofrida por um raio de luz ao atravessar uma lente, 

conforme a Figura 08 demonstra. 

 
Figura 08 - Efeito da distorção radial simétrica.  

Fonte: Andrade, 1998. 

O modelo empregado para corrigir as observações fotogramétricas da distorção 

radial simétrica foi desenvolvido a partir do modelo apresentado por Conrady (1929). O 

desenvolvimento matemático é apresentado em Andrade e Olivas (1981), como descrito em 

Mitishita (1997). A correção em fotocoordenadas tem os seguintes parâmetros: as 

coordenadas no Sistema Fotogramétrico [x y]T e as coordenadas no Sistema Fotogramétrico 

corrigidas da distorção radial simétrica [x’ y’]T; e os parâmetros matemáticos que descrevem 
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a distorção radial simétrica para a distorção focal calibrada, obtidos do certificado de 

calibração da câmara (K0, K1, K2 e K3),  

De acordo com Andrade (1998), a distorção descentrada é gerada pela 

impossibilidade de o fabricante alinhar perfeitamente os eixos ópticos das lentes que 

compõem uma objetiva. Essa distorção resulta em um deslocamento na imagem e é 

composta pelas componentes tangencial e radial simétrica. A Figura 09 mostra o efeito da 

distorção descentrada. 

 
Figura 09 - Efeitos da distorção descentrada.  

Fonte: ANDRADE, 1998. 

 

Como na distorção radial simétrica, também foi estabelecido um modelo matemático 

para a correção da distorção descentrada. Desenvolvido por Brown em 1966, com base no 

modelo de Conrady de 1919, passou a ser denominado de modelo de “Conrady e Brown”. O 

desenvolvimento matemático do modelo pode ser encontrado em Merchant (1979). 

As coordenadas no Sistema Fotogramétrico corrigidas da distorção descentrada 

[x”y”]T e as coordenadas no Sistema Fotogramétrico corrigidas da distorção radial simétrica 

[x’y’]T, bem como os parâmetros matemáticos que descrevem a distorção descentrada (P1 e 

P2) para a distorção focal calibrada, obtidos do certificado de calibração da câmara. 

2.2.4. Calibração de Câmaras  

As câmaras fotográficas podem ser classificadas segundo dois critérios principais 

(GALO, 1993):  

Quanto à sua mídia: câmaras analógicas ou digitais; 

Quanto à sua precisão: câmaras métricas, semimétricas e não métricas. 

As fotografias analógicas são obtidas por câmaras fotográficas ou fotogramétricas 

que utilizam filmes (câmaras convencionais).  

As câmaras métricas apresentam geometria interna estável e precisamente 

conhecida, bem como baixa distorção das lentes. São praticamente isentas de distorções, e 
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seu eixo óptico é perpendicular ao plano da imagem. As câmaras semimétricas são menos 

precisas e de menor custo quando comparadas às câmaras métricas, sendo conhecidos a 

posição do ponto principal e os valores de distorção.  

Embora as câmeras não métricas não tenham sido desenhadas especialmente para 

propósitos fotogramétricos, mas vem sendo cada vez mais crescente o seu uso em 

diferentes aplicações, com o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas, como por 

exemplo, visão robótica, visão de máquina, Fotogrametria em tempo real, tratamento digital 

de imagens, Engenharia de materiais de eletrônica (GALO, 1993). 

Desse modo, calibração da câmara pode ser entendida como a recuperação da 

posição e orientação da câmara no sistema de coordenadas do objeto. Segundo Clarke; 

Wang; Fryer (1998), todos os sistemas ópticos têm aberrações, sejam elas originárias da 

própria natureza da luz ou de defeitos de fabricação das lentes. Tal problema pode ser 

resolvido com a calibração das câmaras, que determina os seus parâmetros geométricos 

(dimensões da imagem, distância focal, e distorções) que possibilitam a correção dos erros 

sistemáticos introduzidos nas imagens. 

De acordo com Andrade e Olivas (1981), a calibração de câmera envolve a 

determinação do grupo de parâmetros necessários para a reconstrução do feixe perspectivo 

gerador da imagem. Os parâmetros existentes, também chamados de parâmetros de 

calibração, são: Ponto principal (X0, Y0); Distância focal (f); Coeficientes de distorção radial 

simétrica (K1, K2, K3); Coeficientes de distorção descentrada (P1, P2). 

O ponto principal pode ser entendido como a interseção do eixo óptico do sistema de 

lentes da câmara com o plano da imagem, e o centro fiducial de uma fotografia é obtido pela 

interseção de duas retas que unem duas marcas fiduciais opostas. A não coincidência entre 

o eixo óptico da câmera e o centro fiducial da fotografia ocasiona um deslocamento desse 

ponto principal (ANDRADE e OLIVAS, 1981), mostrado na Figura 10. 

 
Figura 10 - Deslocamento entre o Ponto Principal e o Centro Fiducial.  

Fonte: Andrade e Olivas, 1981. 
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2.2.5. Sistemas de Referência  

2.2.5.1. Sistema de Coordenadas  

Espaço imagem, em fotogrametria analítica, é a região compreendida entre o ponto 

nodal posterior do sistema de lentes e o plano formado pelo negativo. Normalmente, 

trabalha-se com diapositivo, daí por que o espaço imagem é a região compreendida entre o 

ponto nodal anterior e o plano formado pelo diapositivo (LUGNANI, 1987). O espaço objeto 

é definido como a região compreendida entre o ponto nodal anterior e a superfície do 

terreno. A Figura 11 ilustra esse conceito. 

 
Figura 11 - Espaços Imagem e Objeto.  

Fonte: Lugnani, 1987. 

2.2.5.2. Sistema de Coordenadas do Espaço Imagem  

Os sistemas de coordenadas do espaço imagem estão referenciados à fotografia ou 

ao centro perspectivo. Os sistemas de coordenadas do espaço imagem podem ser de dois 

tipos: sistema de coordenadas fotográficas e sistema de coordenadas instrumentais ou de 

comparador (MITISHITA, 1997). 

2.2.5.3. Sistemas de Coordenadas Fotográficas 

Este sistema pode estar associado a um sistema fiducial ou fotogramétrico que pode 

ser entendido pela definição das marcas fiduciais de uma câmara métrica, cujo objetivo é 
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materializar o referencial fiducial, corrigir o trabalho do filme e recuperar a orientação interior 

de uma fotografia. Elas são fixas na região do plano focal e fotografadas simultaneamente 

com a superfície do terreno, como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 - Quantidade e distribuição das marcas fiduciais.  

Fonte: Mitishita, 1997. 

 

Para a fotogrametria analógica, o ponto principal e o centro fiducial podiam ser 

considerados coincidentes dentro de certa precisão, que é definida em função da menor 

medida realizada pelo equipamento analógico, porém, para a fotogrametria analítica, essa 

diferença deve ser considerada (MITISHITA, 1997). 

O Sistema de Coordenadas Fotográficas é um sistema cartesiano bidimensional, 

cuja origem é o centro fiducial. O eixo X é orientado positivamente na direção da linha de 

vôo, tal que seja coincidente com a linha que une as marcas fiduciais opostas que mais se 

aproximem do eixo horizontal da câmara. O eixo Y é perpendicular ao eixo X, e é destrógiro, 

ou seja, a sua orientação positiva é obtida por uma rotação angular de 90o no sentido anti-

horário. A Figura 13 apresenta o referencial fiducial numa fotografia aérea (CÔRTES, 1998). 
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Figura 13 - Referencial fiducial de uma fotografia aérea.  

Fonte: Côrtes, 1998. 

 

Segundo Côrtes (1998), as coordenadas das marcas fiduciais no referencial fiducial 

são utilizadas para realizar transformações entre referenciais e para a obtenção da 

orientação interna de uma fotografia. Essas coordenadas são fornecidas pelo fabricante 

juntamente com o certificado de calibração da câmara ou calculadas na calibração da 

câmara. E o referencial fotogramétrico é paralelo ao referencial fiducial, tendo a sua origem 

no ponto nodal anterior se diapositivo ou posterior se negativo. O sistema é cartesiano 

tridimensional destrógiro, com o eixo Z ortogonal ao plano que contém a fotografia (Figura 

14), conforme Côrtes (1998). 

 
Figura 14 - Referencial Fotogramétrico.  

Fonte: Côrtes, 1998. 
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Segundo Côrtes (1998), para a implantação do referencial fotogramétrico é 

necessário ter as coordenadas, (X, Y) do ponto principal no referencial fiducial. Essas 

coordenadas, são obtidas através de procedimentos de calibração, são fornecidas pelo 

fabricante no certificado de calibração. 

No referencial fotogramétrico, um ponto possui coordenadas tridimensionais (X, Y, 

Z), porém, em observações monoscópicas, os valores da coordenada Z são constantes e 

iguais à distância focal, sendo positivo para o negativo do filme e negativo para o 

diapositivo. 

Para realizar a transformação do referencial fiducial para o referencial fotogramétrico, 

é suficiente a aplicação de uma translação, dada pelas equações: 

                        Equação 01 

                              Equação 02 

Onde: 

Xp e Yp - Coordenadas do ponto no referencial fotogramétrico;  

Xf e Yf - Coordenadas do ponto no referencial fiducial;  

Xpp e Ypp - Coordenadas do ponto principal no referencial fiducial. 

2.2.5.4. Sistema de Coordenadas Instrumentais ou de Comparador 

Segundo Côrtes (1998), existem dois tipos de comparadores, os monocomparadores 

e os esteréo-comparadores. Os monocomparadores utilizam-se de uma fotografia para fazer 

as medidas de coordenadas dos pontos de interesse. São equipados com microscópio 

binocular, ampliando a imagem até 40 vezes, permitindo, assim, uma melhor identificação 

do ponto a ser medido. A orientação da fotografia na placa de suporte é feita com 

movimentos de rotação em torno do eixo de fixação e translação nos eixos X e Y. Quando 

as medidas de coordenadas são realizadas com a fotografia orientada na placa de suporte, 

(ver Figura 15), as coordenadas do sistema instrumental são transformadas para o sistema 

fiducial através de duas translações: uma no eixo X e outra no eixo Y. 

 

Xp = Xf - Xpp 

Yp = Yf - Ypp 
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Figura 15 - Orientação da fotografia na placa suporte. (Os eixos X e Y do sistema 

instrumental são paralelos ao eixo x e y no sistema fiducial).  

Fonte: Côrtes, 1998. 

 

De acordo com Côrtes (1998), quando as medidas de coordenadas são realizadas 

com a fotografia sem orientação na placa de suporte, conforme a Figura 16, as coordenadas 

do sistema instrumental são transformadas para o sistema fiducial, utilizando-se a 

transformação afim geral no plano. 

x = a1X + b1Y + c1       Equação 03 

y = a2X + b2Y + c2        Equação 04 

Onde: 

x e y - Coordenadas dos pontos no sistema fiducial; 

X e Y - Coordenadas dos pontos no sistema instrumental; 

a1, a2, b1, b2, c1, c2 - parâmetros de transformação do sistema instrumental para o 

sistema fiducial. 

 
Figura 16 - Fotografia não orientada sobre a placa.  

Fonte: Côrtes, 1998. 
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2.2.5.5. Referenciais do Espaço Objeto 

Entende-se por referenciais do espaço objeto os referenciais topográficos ou 

geodésicos utilizados para representação de pontos na superfície da Terra. Segundo 

Lugnani (1987), geralmente utilizam-se de sistemas trirretangulares ou sistemas 

tridimensionais híbridos. 

2.2.5.6. Sistema de Coordenadas Topográficas 

Neste sistema, as coordenadas são referidas a um plano tangente à superfície 

terrestre, suposta esférica, denominado plano topográfico. Esse sistema é plano-retangular 

X e Y, sendo o eixo das abscissas orientado na direção norte-sul (magnética ou verdadeira), 

crescente para o norte, e o eixo das ordenadas, ortogonal ao eixo X, e positivo na direção 

leste. A terceira grandeza, a distância vertical (cota ou altitude), em conjunto com as 

coordenadas X e Y, define a posição tridimensional do ponto (Manual of Photogrammetry, 

1980). 

2.2.6. Orientação  

A orientação de uma fotografia pode ser dividida em interna e externa, e são essas 

duas etapas que antecedem a restituição fotogramétrica. 

2.2.6.1. Orientação Interna 

Seguindo o conceito de Raffo (2000), consiste na reconstrução do sistema óptico 

interno da câmara para a determinação do posicionamento da imagem em relação ao centro 

perspectivo da câmara. É necessário o conhecimento das características geométricas da 

câmara para a determinação da orientação interna, como: a distância focal (f), a localização 

do ponto principal (PP) e os valores de distorção da objetiva,  dados esses obtidos através 

da calibração da câmara. Com os mesmos, é possível reconstruir o sistema interno da 

câmara, ou seja, as imagens são dispostas em posição semelhante à que se encontravam 

na câmara no momento da tomada fotográfica. 

2.2.6.2. Orientação Externa 

Permite relacionar o sistema da câmara reconstruído na orientação interior com o 

objeto no momento da tomada fotográfica, possibilitando a obtenção do posicionamento de 

cada imagem em relação ao espaço-objeto. A orientação externa é determinada a partir de 

alguns pontos no espaço-imagem, no caso fotografias, e os respectivos pontos no espaço-
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objeto. Essa operação é dividida em duas fases: orientação relativa e orientação absoluta 

(ANDRADE, 1998). 

2.2.6.3. Orientação Relativa 

De acordo com Rosalen (1997) tem como objetivo a determinação da posição 

relativa entre as fotografias, ou seja, restituir a posição das imagens no espaço-objeto 

durante a tomada fotográfica, a partir da identificação dos pontos homólogos, conhecidos 

como pontos conjugados, que são pontos que representam o mesmo objeto nas fotografias. 

Os pontos homólogos das fotografias, quando relacionados com o sistema fotográfico, 

determinam os raios homólogos (linhas formadas pela ligação do ponto-imagem, do centro 

perspectivo e do ponto-objeto) que, por sua vez, quando orientados relativamente, permitem 

obter a localização do ponto no modelo, ou seja, a criação do modelo geométrico 

tridimensional através da interseção dos raios. 

2.2.6.4. Orientação Absoluta 

É responsável pela determinação da escala do modelo, a partir da correspondência 

entre as coordenadas do modelo e as coordenadas do objeto. Pode-se dizer que uma 

fotografia está com sua posição localizada, quando for determinada sua posição no espaço-

objeto, ou seja, orientada exteriormente, conforme descrição de Andrade (1998). 

Sua posição está determinada quando são conhecidos os seis parâmetros de 

orientação exterior (três translações e três rotações) que relacionam as coordenadas do 

modelo gerado com as coordenadas do objeto no espaço, onde os parâmetros de 

orientação exterior são: Coordenadas do centro perspectivo (X0, Y0, Z0) no espaço-objeto; 

Rotações (ângulos ω, ϕ e κ) relacionados aos eixos X, Y e Z, respectivamente) sofridas em 

cada posição da câmara, em relação ao sistema de referência do espaço-objeto. 

Esses parâmetros de orientação exterior podem ser obtidos através de processos 

analógicos, empregando-se equipamentos óptico-mecânicos, ou analíticos (matemáticos) 

usados na Fotogrametria analítica e digital, por meio das operações chamadas de resseção, 

triangulação e ajustamento de feixes perspectivos, que utilizam as equações de 

colinearidade (GROETELAARS, 2004). 

 Resseção 

Segundo Brito e Coelho (2002), é a determinação dos parâmetros de posição e 

orientação (coordenadas do centro perspectivo e três ângulos de rotação, respectivamente) 

das imagens no sistema de coordenadas espaço-objeto. Através das equações de 
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colinearidade, pode-se determinar os seis elementos de orientação exterior de uma 

fotografia (X0, Y0, Z0, ω, ϕ e κ) a partir de, no mínimo, três pontos de controle, com resolução 

da orientação interior está resolvida. 

 Interseção 

A interseção espacial permite, para um par de imagens, a obtenção das coordenadas 

tridimensionais no sistema do espaço-objeto para qualquer ponto que esteja na área de 

superposição. Para isso, deve-se conhecer os parâmetros de orientação exterior das duas 

fotografias (calculados na recessão), para que, a partir das mesmas equações de 

colinearidade, possam ser obtidas as coordenadas tridimensionais de cada ponto de 

interesse (BRITO e COELHO, 2002). 

 Triangulação 

O nome triangulação deriva-se da formação de triângulos no espaço, isso quando há 

interseções espaciais. É também conhecido como ajustamento de feixes perspectivos 

provenientes do inglês bundle adjustment, que calcula simultaneamente os parâmetros de 

orientação das imagens e as coordenadas dos pontos no espaço-objeto. Nesse caso, 

ajusta-se um bloco inteiro, simultaneamente, recorrendo às diversas possibilidades de 

superposição que podem localizar um determinado ponto em até seis imagens. Os 

resultados finais são os parâmetros da orientação exterior para todas as imagens do bloco, 

juntamente com as coordenadas tridimensionais dos diversos “pontos fotogramétricos” 

selecionados pelo operador, como foi descrito em Brito e Coelho (2002). A partir de cálculos 

baseados nas equações de colinearidade, esse método permite reconstruir as relações 

geométricas entre um ponto-objeto e seu correspondente ponto-imagem (ALBERTZ e 

WIEDEMANN, 1995). 

Mikhail; Bethel; MCglone (2001), descrevem que o ajustamento de feixes 

perspectivos é o método mais preciso e flexível de triangulação em uso atualmente. É o 

único método que pode ser considerado totalmente analítico, sendo utilizado pela maior 

parte dos restituidores analíticos e soluções digitais atuais, como descreveram Brito e 

Coelho (2002). 

 Equações de Colinearidade 

A Equação de colinearidade é o modelo matemático mais utilizado em fotogrametria 

analítica e digital. Seu desenvolvimento baseia-se na condição teórica de que o ponto 

imagem, o centro de projeção e o ponto objeto são colineares, ou seja, o raio de luz refletido 
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pelo objeto propaga-se em linha reta até encontrar o plano formado pelo negativo. Dessa 

forma, percebe-se que é possível relacionar, matematicamente, os dois sistemas de 

coordenadas: da imagem e do objeto (AMORIM, 2000). 

Esses sistemas de coordenadas podem estar relacionados através de três 

parâmetros de translação (X0, Y0, Z0) e três de orientação (ω, ϕ e κ) que podem ser 

expressos pela matriz M. Considerando somente a orientação e ocultando outros 

parâmetros, como a escala, pode-se obter a Equação (05) que relaciona os pontos no 

espaço-imagem com os pontos no espaço-objeto (MIKHAIL; BETHEL; MCGLONE, 2001): 

  

 

xi      X     

  yi    = M   Y                 Equação 05

  zi      Z     

Na Equação 06, as origens dos dois sistemas de coordenadas coincidem. No 

entanto, na realidade isso não acontece, porque há uma variação entre as coordenadas, 

necessitando da introdução das variáveis X0, Y0, Z0. Além disso, há algumas diferenças x0 e 

y0 entre a origem do centro definido pela interseção das marcas fiduciais e a origem do 

centro perspectivo (ponto principal). Outra variável que deve ser considerada é o fator de 

escala k, que permite fazer a correção da diferença entre as escalas do espaço-imagem e 

do espaço-objeto. Essas considerações determinam a seguinte Equação, de acordo com 

Mikhail; Bethel; MCglone (2001): 

  

 

xi – x0     X – X0    

  yi – y0   = kM   Y – Y0           Equação 06

  -f     Z – Z0    

 

A matriz M pode ser expressa por seus componentes: 

 xi – x0      a11     a12     a13    

  yi – y0    = k   a21     a22     a23                                 Equação 07

  -f      a31     a32     a33    
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Multiplicando-se a matriz pelo vetor, pode-se obter o seguinte sistema de equações 

(MIKHAIL; BETHEL; MCGLONE, 2001, e ALBERTZ; WIEDERMANN, 1995): 

(xi – x0)  = f a11 (Xi – X0) a12 (Yi – Y0) a13 (Zi – Z0) 
  

a31 (Xi – X0) a12 (Yi – Y0) a13 (Zi – Z0)   

          Equação 08 

 (yi – y0)  = f a21 (Xi – X0) a22 (Yi – Y0) a23 (Zi – Z0) 
  

a31 (Xi – X0) a32 (Yi – Y0) a33 (Zi – Z0)   

As equações de colinearidade são a base do ajustamento de feixes perspectivos 

para diversos posicionamentos da câmara, onde o par de equações é escrito para cada 

ponto de cada fotografia onde o mesmo aparece. Ou seja, para um ponto que aparece em 

três fotografias, seis equações desse tipo devem ser escritas. As equações de colinearidade 

são também o meio tradicional de resolver os problemas de recessão espacial e interseção 

(MIKHAIL; BETHEL; MCGLONE, 2001). 

2.2.7. Restituição 

De acordo com Marchetti e Garcia (1989), restituição é definida como o processo de 

estabelecimento da posição correta das várias imagens fotográficas, executando as 

operações com a finalidade de corrigir alguns itens, tais como: eliminação dos 

deslocamentos da imagem devido ao relevo, compensação da escala geral de cada foto em 

relação à escala do objeto, correções dos deslocamentos das imagens devido à inclinação, 

determinação da orientação real de cada foto e ligação da área do objeto com o sistema de 

coordenadas topográfico. 

Tem como objetivo a interpretação das diversas feições manifestas no terreno e o 

seu georreferenciamento (coordenadas no espaço-objeto), de modo a compor uma base 

cartográfica de uma determinada região em uma determinada escala (BRITO e COELHO, 

2002). Pode ser classificada em três tipos, de acordo com o número de imagens a ser 

utilizado, levando-se em conta a evolução das técnicas fotogramétricas, que passaram dos 

métodos gráficos para os digitais. São elas: a monorestituição, a estereorestituição e a 

restituição a partir de várias fotografias. 

2.2.8. Monorestituição 

A monorestituição visa estabelecer a restituição da imagem através de uma única 

fotografia (descrita nos itens a seguir), com a necessidade de informações sobre aspectos 



25 
 

geométricos do objeto, conforme dito por Groetelaars e Amorim (2004), demonstrado na 

Figura 17. 

 
Figura 17 - Posicionamento da câmara na monorestituição. Em preto, o eixo óptico da 

câmara está perpendicular ao objeto e, em cinza, ele está obliquo. 

Fonte: Groetelaars e Amorim, 2004. 

 

De acordo com Groetelaars e Amorim (2004), em uma fotografia, um ponto (x, y) 

pode corresponder a uma infinidade de pontos (X, Y, Z) no espaço-objeto. Não seria 

possível a resolução do problema fotogramétrico com uma única imagem, representando o 

espaço-objeto e relacionado a este através dos parâmetros de orientação. Só será possível 

reconstruir a posição da câmara no momento da tomada fotográfica e restituir o objeto 

fotografado, se estiverem disponíveis algumas informações sobre a forma do objeto, como 

paralelismo e perpendicularidade de suas arestas ou identificação dos eixos X, Y e Z. Para a 

determinação da escala do modelo, é necessário o conhecimento de pelo menos uma 

dimensão do objeto. Eis os objetos em que pode ser aplicada a monorestituição: 

 Objetos planos, que apresentam suas extremidades com formas conhecidas, 

como arestas paralelas e perpendiculares (Figura 18 (a) - Monumento Histórico que 

apresenta formas conhecidas em suas extremidades e fachadas praticamente planas (sem 

relevo)); 

 Objetos planos com formas irregulares, onde são conhecidas pelo menos duas 

dimensões nas direções horizontais e verticais ou as coordenadas de quatro vértices (Figura 

18 B - fachada de uma edificação que apresenta formas irregulares, mas contidas em um 

plano); 

 Objetos que apresentam diversos planos com características geométricas bem 

definidas, onde é possível a identificação dos eixos X, Y e Z (Figura 18 (c) - edificação que 

apresenta diferentes planos com propriedades geométricas bem definidas, como 

paralelismo e perpendicularidade de arestas); 
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Figura 18 - Formas Arquitetônicas possíveis de serem restituídas com apenas uma 

fotografia: (A) Monumento Histórico que apresenta formas conhecidas em suas 

extremidades e fachadas praticamente planas (sem relevo); (B) fachada de uma edificação 

que apresenta formas irregulares, mas contidas em um plano; (C) edificação que apresenta 

diferentes planos com propriedades geométricas bem definidas, como paralelismo e 

perpendicularidade de arestas.  

Fonte: Groetelaars e Amorim, 2004. 

 

Com a tecnologia digital, tem-se a monorestituição digital, que pode ser definida 

como um procedimento fotogramétrico que possibilita a obtenção de mapeamento 

planimétrico digital a partir da digitalização vetorial (monoscópica) de entidades numa 

aerofoto (GROETELAARS e AMORIM, 2004). 

A fundamentação matemática básica está baseada na proposta apresentada por 

Makarovic (1973) que consiste em transformar as coordenadas fotogramétricas (Xp, Yp), de 

pontos observados na aerofoto, para o referencial geodésico cartesiano 3D local (xl, yl, zl), 

utilizando essas equações de colinearidade inversa e de modelamento de superfícies. 

Posteriormente, essas coordenadas são transformadas para o referencial de um sistema de 

projeção cartográfica, para a elaboração do mapeamento digital vetorial num sistema de 

computação gráfica CAD. 

Conforme Groetelaars e Amorim (2004), as etapas fundamentais de trabalho, 

envolvidas no processo de monorestituição digital de fotos em formato raster, são: 

 Preparação das fotos; 

 Orientação interior da foto; 

 Orientação espacial exata da foto digital; 

 Obtenção das informações altimétricas da região a ser monorestituída; 

 Digitalização vetorial das entidades gráficas de interesse; 

 Transformações entre referências do espaço imagem, objeto e sistemas                   

de projeção; 

 Procedimentos finais para a elaboração do desenho; 
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Esse desenho pode ser obtido considerando as dimensões e o desenho de um 

objeto a partir da monorestituição digital (ver Figura 19), assim sendo: 

a) A partir de programas de fotogrametria digital, como o PhotoModeler, que 

permite a criação de fotos retificadas, ortofotos, desenhos e modelos tridimensionais das 

partes visíveis na fotografia; 

b) A partir de programas menos complexos, como o DigiCAD 3D e o 

RolleiMetric, que permitem realizar apenas a retificação de fotografias quando são 

conhecidas as coordenadas dos vértices da superfície a ser retificada. Depois de geradas as 

fotos retificadas é possível importá-las em um editor de desenho para a vetorização 

(traçado) das características geométricas do objeto de interesse objetivando sua aplicação. 
 

 
Figura 19 - Tipos de produtos que podem ser adquiridos a partir da monorestituição 

digital: (A) foto retificada; (B) desenho com traçado dos elementos construtivos de uma 

edificação; (C) modelo tridimensional com textura fotorealística das partes visíveis na 

fotografia.  

Fonte: Groetelaars e Amorim (2004). 

 

Segundo Groetelaars e Amorim (2004), a precisão dos produtos obtidos pela 

monorestituição depende de alguns fatores, tais como: 

 Escala da foto; 

 Inclinação da fotografia com relação à perpendicular ao eixo óptico da câmara; 

 Grau de conformidade das informações (paralelismo e perpendicularidade de 

arestas) com a forma real do objeto fotografado. 

A monorestituição possibilita aplicações bastante limitadas, pois há restrições quanto 

à forma dos objetos e ao tipo dos resultados obtidos, uma vez que só poderão ser 

restituídas as partes visíveis na fotografia. No entanto, é uma técnica que apresenta baixo 

custo, fácil utilização e rapidez na obtenção dos produtos, sendo muito interessante para a 

restituição de monumentos históricos que não mais existem, quando se dispõe de apenas 

uma fotografia, onde apresenta precisão é inferior aos dois outros tipos de restituição: 

estereorestituição e a restituição a partir de várias fotografias. (GROETELAARS e AMORIM, 

2004). 
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2.2.8.1. Sistema Monorestituidor Digital 

 O Sistema Monorestituidor Digital foi desenvolvido pelo Programa de Graduação do 

Departamento de Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná (MITISHITA, 

1997). 

I - Início do Processo: um ponto de uma entidade gráfica, obtido por digitalização 

vetorial monoscópica da fotografia, tem suas coordenadas no referencial de máquina 

(desenho – xi,yi); 

II – Coordenadas Fotogramétricas: as coordenadas no referencial do desenho (xi,yi) 

do ponto digitalizado são transformadas para o referencial fiducial (xf,yf) e posteriormente 

para o referencial fotogramétrico (xp,yp); 

III – Coordenadas Planas Aproximadas: as coordenadas fotogramétricas ((xp,yp) do 

ponto digitalizado são transformadas para coordenadas geodésicas locais aproximadas, 

com a transformação linear projetiva plana: 

IV – Coordenada Altimétrica: tendo-se as coordenadas geodésicas locais 

aproximadas, determina-se no MDT a coordenada altimétrica do ponto (ZL). 

V – Coordenadas Planas Exatas: tendo-se as coordenadas fotogramétricas do ponto 

digitalizado (xp,yp) e a coordenada altimétrica aproximada (ZL), utilizando-se das equações 

de colinearidade inversa (Equação 09), determinam-se, as coordenadas geodésicas planas 

do ponto digitalizado (XL, YL). Trata-se da aplicação de um modelo matemático, 

parametricamente correto para a transformação de coordenadas fotogramétricas (xp,yp) em 

coordenadas geodésicas locais planas (XL,YL), desde que se conheçam o parâmetro de 

orientação exterior da foto e a coordenada altimétrica do ponto no referencial geodésico 

local, corretamente determinados nas etapas anteriores. 

X = X0 + (Z – Z0) m11x + m21y + m31c 
  

m13x + m23y + m33c   

  
 

                                  Equação 09

Y = Y0 + (Z – Z0) m12x + m22y + m32c 
  

m13x + m23y + m33c   

VI – Processo Iterativo: apesar de as equações de colinearidade inversa viabilizarem 

a correta determinação das coordenadas planimétricas, verifica-se que a determinação 

realizada na fase n° V é imprecisa, pois a coordenada altimétrica do ponto foi obtida a partir 

de interpolação matemática no MDT, com valores aproximados de coordenadas 
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planimétricas determinadas na fase n° III. As coordenadas planimétricas determinadas na 

fase V são mais precisas que as determinadas na fase n° III. Então, essas novas 

coordenadas planimétricas são utilizadas para o cálculo de nova coordenada altimétrica, 

mais precisa, no MDT. Com essa nova informação altimétrica, determina-se outra 

coordenada planimétrica com as equações de colinearidade inversa, que são mais precisas 

que as determinadas anteriormente. As fases de cálculo que determinam as coordenadas 

altimétricas no MDT (fase n° IV), e as coordenadas planimétricas com as equações de 

colinearidade inversa (fase n° V) são repetidas até que a diferença entre as coordenadas 

planimétricas calculadas na iteração n e na iteração (n-1) seja compatível com a precisão 

adotada nos trabalhos (MITISHITA,1997). 

2.2.9. Estereorestituição  

Para Brito e Coelho (2002), a estereorestituição é um método baseado na utilização 

simultânea de duas fotografias de um mesmo objeto, chamado de estéreo-par, que são 

obtidas com centros de perspectiva diferentes, de forma que as direções dos eixos ópticos 

da câmara nos dois posicionamentos sejam paralelas entre si ou próximas a isso, e 

perpendiculares ao plano do objeto.  

Essa condição, considerada caso normal, chega a uma semelhança da visão 

humana, garantindo a visualização estereoscópica do objeto quando as fotografias estão 

devidamente combinadas, efeito esse que é usado na restituição do objeto fotografado.  

A estereorestituição é um dos métodos mais utilizados em levantamentos 

fotogramétricos urbanos e arquitetônicos, considerado por apresentar elevada precisão e 

permitir o levantamento de qualquer tipo de objeto, sem restrições quanto à forma 

geométrica, como na monorestituição (CARBONNELL, 1974). 

Como se pode observar na Figura 20, a distância entre as tomadas fotográficas na 

base estéreo deve guardar uma relação no tocante à distância ao objeto, compreendida 

entre os valores de 1/5 e 1/15 (excepcionalmente ½). Para Carbonnell (1974), o primeiro 

limite evita o registro de diferentes contornos no par de fotografias, enquanto o segundo 

mantém a precisão da restituição (ver Figura 21). 
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Figura 20 - Relação entre a base estéreo e a distância para o objeto na tomada 

estereofotogramétrica. 

Fonte: Carbonnell, 1974. 

 
 Figura 21 - Representação aérea de sobreposição na estereorestituição.  

Fonte: Carbonnell, 1974. 

 

A estereofotogrametria pode e deve ser usada no levantamento de superfícies não 

planas, como colunas, capitéis, estátuas, cúpulas, abóbadas e detalhes em relevo (Figura 

22a), e permite a representação em plantas, cortes ou elevações, através de isolinhas ou 

curvas de isovalor (Figura 22b). A equidistância entre as curvas é determinada com base no 

relevo do objeto, na escala do levantamento e na precisão requerida. A estereorestituição 

digital é realizada por programas específicos em ambiente computacional, juntamente com 

alguns dispositivos de visão estereoscópica (óculos e monitores especiais) e dispositivos de 

medição estereoscópica (trackball e topo-mouse). Esse conjunto é conhecido como estação 

fotogramétrica digital (BRITO e COELHO, 2002). 

Essa técnica apresenta elevada precisão, porém devem ser considerados alguns 

cuidados especiais na tomada fotográfica. São utilizadas, geralmente, câmaras métricas ou 

semimétricas e são necessários alguns equipamentos específicos para a visão 

estereoscópica. Além disso, essa técnica em alguns casos é considerada insuficiente, como 

na restituição de objetos complexos, quando é necessária a tomada fotográfica de diversos 
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ângulos e direções.  As formas que requerem a técnica de estereorestituição para com 

adequada precisão podem ser vistas na Figura 22(a) que mostra fotografia de trecho de 

uma fachada que apresenta detalhes arquitetônicos curvos e em relevo e na Figura 22(b) 

que tem a representação através de curvas de isovalor que ressaltam a volumetria de um 

objeto (BRITO e COELHO, 2002). 

 
Figura 22 (a) - Fachada que apresenta detalhes arquitetônicos curvos e em relevo; (b) - 

Curvas de isovalor que ressaltam a volumetria do objeto. 

Fonte: Brito e Coelho, 2002. 

 

2.2.10. Restituição a partir de várias fotografias  

Este tipo de restituição é uma técnica em que os objetos são fotografados em 

diversas posições de forma que cada parte do objeto deve ser fotografada mais de uma vez, 

de preferência mais de três vezes (ALBERTZ e WIEDEMANN, 1995). Com a identificação 

dos pontos em comum nas diversas fotografias, que são chamados de pontos homólogos, é 

possível realizar as interseções para a restituição do objeto. Após o advento de novas 

técnicas de restituição, como a estereorestituição, a restituição a partir de várias fotografias 

entrou em desuso (ver Figura 23). Foi utilizado, em sua forma inicial, através de processos 

gráficos de medição e representação ponto por ponto, constituindo-se um método muito 

demorado e limitado quanto à precisão. 
Com o progresso da tecnologia nos últimos anos, que proporcionou o aumento da 

capacidade computacional, foi possível utilizar-se dos princípios e fundamentos dessa 

técnica (método gráfico) para a criação de programas capazes de solucionar os problemas 
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de forma analítica, através de equações matemáticas para o ajustamento de feixes 

perspectivos (bundle adjustment). 

 

Figura 23 - Exemplos de diferentes tomadas fotográficas na restituição de várias fotografias.  

Fonte: Albertz e Wiedemann, 1995. 

 

A utilização dessa técnica vem crescendo com o passar do tempo, principalmente no 

método digital, quando se trata de levantamentos voltados para arquitetura, sendo 

decorrente de diversos fatores, tais como: 

 a utilização de equipamentos comuns, como é o caso, dos scanners, das 

câmaras fotográficas comuns ou digitais e dos microcomputadores associados a programa 

específicos; 

 a tomada fotográfica a partir de diversos tipos de câmaras (métricas, 

semimétricas, não métricas, câmaras digitais ou de vídeo), diferentes distâncias focais e 

diversos ângulos, permitindo o levantamento fotográfico de forma a cobrir toda uma 

edificação complexa; 

 a redução do número de pontos de controle; 

 a variedade de produtos que podem ser obtidos, dentre eles, modelos 

tridimensionais, modelos fotorealísticos, ortofotos e desenhos em ambiente computacional, 

possibilitando a integração dos arquivos em diversos programas; 

 as medições e parâmetros desconhecidos calculados analiticamente, ou seja, 

não é obrigatório o conhecimento dos parâmetros da câmara, nem seu posicionamento e 

orientação no momento da tomada fotográfica; 

 a possibilidade de detecção de pequenos e grandes erros, devido à grande 

redundância desse sistema, permitindo aumentar a precisão e confiabilidade dos resultados. 

Embora esse método tenha diversas vantagens, existe uma grande desvantagem, 

que é a sua ausência de visão estereoscópica. Mas esse método está limitado à 

determinação de pontos discretos que são facilmente identificados em diversas imagens.  
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Segundo Albertz e Wiedemann (1995), em muitas situações, isso pode ser suficiente, 

especialmente se o objeto apresentar formas geométricas que podem ser bem definidas 

através de pontos e linhas. Porém, existem situações em que esse método é considerado 

insuficiente ou inadequado para o levantamento dos objetos, como no caso de 

levantamentos de objetos de formas complexas que apresentam elementos irregulares e 

curvos (esculturas ou alguns detalhes arquitetônicos). 

No caso da estereofotogrametria, o operador utiliza a marca flutuante para traçar as 

formas dos objetos e, na restituição a partir de várias fotografias, a obtenção dos modelos 

que representam as formas complexas é mais complicada, sendo necessário se recorrer-se 

a técnicas de processamento de imagens para a realização da restituição (ALBERTZ e 

WIEDEMANN, 1995). 

2.3. Laser Scanner 

Constitui um sistema de Sensoriamento Remoto ativo utilizado para medir a distância 

entre o sensor e a superfície dos objetos. Seu funcionamento é baseado na utilização de um 

feixe de laser que é emitido em direção aos objetos. De acordo com Dalmolin e Santos 

(2004), esse sistema gera coordenadas tridimensionais de pontos sobre uma superfície. Os 

pulsos de laser são gerados e emitidos pelo sistema e, com o auxílio de um espelho de 

varredura, são direcionados, atingindo a superfície dos objetos em vários pontos. O objeto 

reflete o pulso incidente e parte do mesmo volta para o sistema. Com isso, a distância entre 

o sensor e o objeto é determinada através do intervalo de tempo entre a emissão e a 

reflexão (retorno) do pulso. 

O Laser Scanner possui um feixe óptico de alta potência com baixa divergência para 

determinar a distância entre o sensor e a superfície dos objetos. A faixa do espectro a ser 

utilizada é condicionada por questões de segurança, pois, devido à alta potência da energia 

utilizada, o feixe pode ser nocivo aos olhos humanos. O Sistema de Varredura Laser é 

composto por três componentes básicos: uma unidade de medição laser, encarregada de 

emitir e receber o sinal laser; um sistema de varredura optomecânico; e uma unidade de 

registro de medições de apoio (WEHR e LOHR, 1999). 

Conforme foi descrito por Tommaselli (2003), os Sistemas de Varredura Laser são os 

aprimoramentos das estações totais robotizadas, com maior velocidade de coleta e recursos 

de automação mais avançados. Os recursos de varredura são implementados por meio de 

espelhos controlados por servo motores encarregados de redirecionar o feixe emitido. O 

resultado final do processo de medição e processamento é uma nuvem de pontos, chamada 

genericamente, de Modelo Numérico de Superfície, ao qual o valor de reflectância também 

pode ser associado. As nuvens de pontos com coordenadas dos pontos no espaço objeto e 
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seus valores de reflectância são coletados de vários pontos de vista para eliminar as 

oclusões devido à perspectiva central. Para referenciar esses pontos a um sistema do 

espaço objeto, são necessários alguns pontos bem definidos, normalmente proporcionados 

por alvos especiais, pelo menos quatro pontos. A Varredura Laser só necessita de uma 

estação para coletar as coordenadas dos objetos de verdadeira grandeza. Pode ser fixada 

uma resolução para essa nuvem de pontos antes da varredura, que determina o 

espaçamento entre os pontos coletados. A resolução é função do menor objeto a ser 

levantado e da distância ao mesmo.  

Tommaselli (2003) destaca as características mais importantes da Varredura Laser, 

enfatizando que é um método ativo que não depende da luz visível refletida, embora alguns 

modelos de scanners apresentem comportamento inadequado na ausência total de 

iluminação; é um sistema de operação remota; a varredura pode ser feita com apenas uma 

estação por visada; a resposta está disponível em tempo real, ou seja, após o término da 

varredura, o operador tem à sua disposição milhões de pontos com coordenadas 

conhecidas, estando apto a fornecer respostas sobre os objetos, como distâncias entre 

peças, dimensões, volumes, verticalidade de superfícies e outros; altíssima redundância de 

pontos coletados na descrição discreta dos objetos; é possível realizar o controle de 

qualidade durante a coleta e refazer a varredura, se necessário; a exatidão das 

coordenadas é homogênea, ou seja, a qualidade dos pontos depende apenas da distância 

do laser ao objeto; a operação é simples e flexível, bastando um operador para posicionar e 

operar o sistema; é possível combinar vários modelos numéricos gerados de diferentes 

posições, o que permite cobrir quase toda a superfície visível dos objetos; alguns sistemas 

possuem softwares para a obtenção de descrições paramétricas dos objetos por ajuste à 

nuvem de pontos, o que permite uma exatidão ainda maior que a dos pontos isolados; além 

disso, devido à alta densidade de pontos, as ferramentas automáticas de alguns sistemas 

fazem a busca pelos pontos pertencentes aos mesmos objetos ou superfícies com pouca 

interação com o operador, o que aumenta substancialmente a produtividade. 

Segundo Dalmolin e Santos (2004), há dois tipos de sistemas de varredura laser: os 

sistemas estáticos e os dinâmicos aerotransportados por aeronaves e /ou helicópteros. 

2.3.1. Sistemas Estáticos  

Existem basicamente três grupos distintos de medida a laser em função de seu 

princípio de funcionamento: 
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 2.3.1.1. Princípio por Intervalo de Tempo 

Baseia-se no intervalo de tempo decorrido desde o instante da emissão do pulso até 

o instante do retorno do mesmo (ranging ou intervalo de tempo), segundo Dalmolin e Santos 

(2004); 

O Princípio por Intervalo de Tempo também é denominado LIDAR (Light Detection 

And Ranging). Nesse sistema, o instrumento emite milhares de pulsos laser por segundo, 

normalmente de luz infravermelha, permitindo ao instrumento medir as distâncias, a 

intensidade da energia refletida pelo objeto e os parâmetros de atitude do feixe, que são 

coordenadas polares do ponto em relação ao referencial do laser, através do tempo de 

retorno do pulso laser (TOMMASELLI, 2003). O pulso é difusamente refletido pelo objeto e 

parte dele retorna ao sistema, como é mostrado na Figura 24. 

 
Figura 24 - Princípio por Intervalo de Tempo.  

Fonte: Wutke, 2006. 

  

Na Figura 24: Δt, tempo de propagação da onda entre o transmissor e o refletor, 

considerando o caminho de ida e volta do sinal; c, velocidade da luz no meio em que se 

propaga (c ~ 300 x 103 km/s); e D, distância entre o instrumento e o alvo. 

O pulso é emitido pelo transmissor ao refletor, e o sinal retorna por um caminho 

paralelo, até o receptor. A distância é calculada pela velocidade do sinal multiplicado pelo 

tempo que este fez para completar o percurso (MAIA, 1999). A constante ½ é utilizada, pois 

é considerado o tempo de ida e de volta do sinal. 

Tommaselli (2003) mostra que com esses dados é possível calcular a distância e 

depois as coordenadas cartesianas 3D dos pontos medidos em relação ao sensor. A 

intensidade pode ser usada para criar uma imagem associada à reflectância da superfície 

no comprimento de onda utilizado. 
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Os Lasers Scanners baseados no tempo de retorno do sinal são capazes de medir 

distâncias maiores que o sistema por triangulação, porém sua precisão é menor, variando 

de 0,1 a 3,0 cm (DALMOLIN e SANTOS, 2004). 

O Quadro 01 ilustra alguns modelos e fabricantes de Laser Scanner Terrestre que 

utilizam o Princípio por Intervalo de Tempo, e a distância de operação de cada um. 

Quadro 01 - Lasers Scanners que utilizam o Princípio por Intervalo de Tempo.  

 

Fabricante Modelo Dist. (m) Fonte 
3rdTech Inc DeltaSphere-300 0,3 - 12 http://www.3rdtech.com/ 

CALLIDUS CP 3200 0,5 - 32 http://www.caliidus.de/ 

Leica Geosystems 
HDS-3000 1,0 - 100 http://www.cyra.com/ 

Cyra Tecnologies 
Leica Geosystems 

HDS-2500 1,5 - 100 http://www.cyra.com/ 

Cyra Tecnologies 
I - Site Pty Ltd I-SiTE 4400 2,0 - 400 http://www.isite3d.com/ 

Measurement LaserAcer 
Scanner 5,0 - 700 http://www.laserace.com/ 

Devices Ltda 
Mensi GS 100 1,0 - 150 http://www.mensi.com/ 

Mensi GS 200 1,0 - 350 http://www.mensi.com/ 

Metric Vision/ 
MV220/LR200 2,0 - 60 http://www.metricvision.com/ 

Leica Geosystems 
Optech ILRIS-3D 3,0 - 1500 http://www.optech.on.ca/ 

Optech ALTM 30/70 200 - 3000 http://www.optech.on.ca/ 

  LMS-Z420i 2,0 - 800   
Riegl Laser LMS-Z360i 1,0 - 200   
Measurement LMS-Z210i 4,0 - 400 http://www.riegl.com/ 

Systems LPM-I800HA 10 - 800   

  LPM-2K  10 - 
25000   

 

2.3.1.2. Princípio Baseado na Diferença de Fase 

Nos Sistemas Baseados no Método de Diferença de Fase, a distância é calculada 

através da diferença de fase da onda modulada, partindo de um princípio de funcionamento, 

comprovado pela seguinte constatação: a medida de diferença de fase entre os sinais 

transmitidos e refletidos da parte fracional do comprimento total é menor que o valor da 

parte inteira do comprimento de onda modulada (MAIA, 1999), como ilustrado na Figura 25. 
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Figura 25 - Determinação de Distâncias por caminho duplo.  

Fonte: Maia, 1999. 

 

Seguindo o raciocínio da Figura 25, a distância do sensor até o objeto é calculada 

conforme a Equação 10. 

           Equação 10 

Onde: 

M é o número inteiro de comprimento de onda (nesse caso igual a 2); 

Δλ é a parte fracional do comprimento de onda. 

Como o sinal é refletido de volta ao instrumento (sensor), a distância entre o objeto e 

o sensor é calculada pela Equação 11. 

          Equação 11

    

 Onde: 

N é o número inteiro de revoluções do vetor AO (4 nesse caso); 

Δλ é a parte fracional dada pelo ângulo de fase. 

2.3.1.3. Princípio da Triangulação  

Os sistemas baseados no Princípio da Triangulação (triangulation) funcionam do 

seguinte modo: um pulso de laser é emitido a um sensor CCD, que captura a luz laser 

refletida pelo objeto, transformando-a em sinais elétricos que, por sua vez, são convertidos 

D = Mλ + Δλ 

2D = Nλ + Δλ 
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em bits através de um circuito denominado conversor analógico digital, de acordo com 

Dalmolin e Santos (2004). 

Utiliza-se o mesmo princípio da intersecção fotogramétrica. A geometria entre o 

emissor laser e o sensor CCD é conhecida e permite o cálculo das coordenadas 

tridimensionais dos pontos iluminados pelo feixe laser. O ângulo de varredura dos pulsos é 

registrado no sistema Laser Scanner a cada pulso emitido. Conhecendo-se a base fixa entre 

o sensor laser e a câmara, por meio de um processo de calibração, determina-se a posição 

dos pontos refletidos pelo objeto. Há uma distância máxima de operação para a qual a 

precisão é satisfatória, com a exatidão das coordenadas 3D no nível submilimétrico. 

A precisão da reconstrução do modelo do objeto depende de elementos geométricos 

semelhantes, como a relação base/distância. É adequado para a reconstrução de objetos 

pequenos, e a distância máxima de operação dependerá da base empregada pelo scanner, 

como no método fotogramétrico. O problema no método de triangulação é a identificação do 

ponto laser refletido pelo objeto e registrado pelo CCD, que pode ser limitada pela 

iluminação do ambiente e pela distância ao objeto (TOMMASELLI, 2003). O Quadro 02 

ilustra alguns modelos e fabricantes de Laser Scanner Terrestre que utilizam o Princípio de 

Triangulação e a distância de operação de cada um. 

Quadro 02 - Exemplos de Lasers Scanners que utilizam o Princípio de Triangulação. 

Fabricante Modelo Distância (m) Fonte 

Mensi S10 0,8 - 10,0 http://www.mensi.com/ 

Mensi S25 2,0 - 25,0 http://www.mensi.com/ 

Minolta Vivid 910 0,6 - 2,5 http://www.minoltausa.com/ 

Callidus CT 180 0,18 http://www.callidus.com/ 

Callidus CT 900 0,9 http://www.callidus.com/ 
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 2.3.2. Sistemas Dinâmicos 

 O sistema dinâmico utiliza um feixe óptico constituído de alta potência e bem 

direcionado. O varredor laser é instalado em plataformas, como aviões ou plataformas 

terrestres. Denominado de Sistema Lidar Aerotransportado (Airborne Laser Scanning - 

ALS), esse sistema utiliza o mesmo princípio: uma aeronave sobrevoa uma região e o 

equipamento laser efetua uma varredura no chão perpendicular à direção do vôo, 

determinando a distância ao terreno, calculada como uma função do tempo exigido pelo raio 

laser para ir e voltar do equipamento até o terreno, na velocidade da luz. Na Figura 26 é 

ilustrado esse funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Composição dos Sistemas de apoio para determinação precisa dos Pontos. 

Fonte: Ribeiro, 2002. 

 

Para determinar a posição dos pontos no terreno com exatidão, o sensor deve contar 

com o apoio de um sistema de posicionamento com precisão compatível. A posição do 

sensor na hora da medição de cada ponto é determinada através do sistema de GPS, que é 

utilizado em modo cinemático pós-processado, e de um segundo sistema de apoio, que é a 

unidade de medição do inercial (IMU: Inertial Measurement Unit), encarregada de calcular 

as inclinações ω, φ, κ do sensor em torno dos eixos X, Y e Z em relação ao X, Y e Z do GPS 

(RIBEIRO, 2002), conforme foi ilustrado na Figura 26. 

O laser tem sua frequência, variando na faixa de 500 a 1500nm, com valores típicos 

de 1040 a 1060nm. Essas frequências são refletidas pelo terreno, vegetações e pelas 

nuvens, de forma que não se pode operar com nuvens se interpondo-se entre a aeronave e 

o terreno. As múltiplas reflexões de um raio chegam ao receptor em tempos diferentes, o 

que lhes permite ser discriminadas.  Alguns receptores são capazes de detectar até sete 

diferentes ecos, enquanto outros podem registrar apenas o primeiro e os últimos pulsos 
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juntos, e outros ainda podem detectar ou o primeiro (modo de primeiro pulso) ou o último 

(modo de último pulso) exclusivamente, dependendo do modo operacional selecionado.  

Uma boa escolha do modo de gravação permite atingir bons e efetivos resultados: 

levantamento de linhas de transmissão ou de copas de árvores utiliza o modo de primeiro 

pulso; e a determinação da altitude de um terreno recoberto de vegetação utiliza o modo de 

último pulso, de forma que o modelo digital de superfície gerado pela varredura a laser 

contenha a maior quantidade possível de pontos refletidos pelo solo (WEHR e LOHR, 1999). 

2.3.3. Exemplos de Aplicações  

O Laser Scanner está ganhando seu espaço rapidamente devido a aplicações em 

diversas áreas que requerem medidas tridimensionais de objetos e superfícies. Através da 

aquisição e geração de informações rápidas e precisas, reduz drasticamente o tempo de 

resposta de levantamentos em inúmeras áreas, superando as técnicas fotogramétricas. 

Eis algumas dessas aplicações: levantamentos topográficos, levantamentos, 

arquitetônicos, rodoviários e ferroviários, de transmissão; geologia, mineração e sítios 

arqueológicos; geotecnia, modelagem geofísica e de terrenos; grandes estruturas como 

aeronaves, navios, plataformas marítimas; engenharia industrial; modelagem 3D para 

plantas industriais; monumentos históricos (prédios, estátuas e esculturas); engenharia 

reversa e protótipos rápidos; aplicações médicas. 

2.4. Processo Topográfico: Estação Total 

 Segundo Wolf e Brinker (1994) a Estação Total, também conhecida como 

Taqueômetro, é um instrumento eletrônico utilizado por profissionais da área de Engenharia, 

principalmente de Cartografia e Agrimensura, para medir ângulos horizontais, ângulos 

verticais e distâncias. Pode ser explicado como a junção dos seguintes componentes: 

 Teodolito: instrumento óptico utilizado para realizar medidas de ângulos verticais 

e horizontais, usado em redes de triangulação. Basicamente, é um telescópio com 

movimentos graduados na vertical e na horizontal, e montado sobre um tripé, podendo 

possuir ou não uma bússola incorporada; 

 Distanciômetro: instrumento destinado a medir distâncias inclinadas. Deve ser 

acoplado a um teodolito para possibilitar a medição do ângulo vertical para calcular a 

distância horizontal e a distância vertical; 

 Microcomputador: esse instrumento tem a capacidade de armazenar os dados 

recolhidos e executar alguns cálculos mesmo em campo, como também determinar ângulos 

e distâncias do instrumento até pontos a serem examinados. 
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A capacidade de armazenar os dados observados (o que elimina os erros de 

anotação) e a possibilidade de efetuar cálculos aperfeiçoam os trabalhos de campo, 

contudo, para levantamentos que exigem acurácia, algumas questões têm que ser levadas 

em conta (DZIERZEGA e SCHERRER, 2003), a saber: 

 Precisão nominal da Estação Total; 

 Diferença entre a leitura em uma posição e em duas posições (posição direta – 

PD, posição inversa – PI); 

 Influência dos erros instrumentais e como determiná-los; 

 Influência da temperatura ambiente nas observações; 

A Figura 27 demonstra as partes principais desse instrumento, que é um 

equipamento utilizado para Topografia, sendo ele mais completo internamente do que outros 

equipamentos topográficos. 

 
Figura 27 - Partes principais da Estação Total.  

Fonte: Fonte: Zeiske, 2004. 

 

De acordo com Souza (2001), com o auxílio da trigonometria, os ângulos e distâncias 

podem ser usados para calcular as coordenadas das posições atuais (X, Y e Z) dos pontos 

examinados, ou a posição dos instrumentos com relação a pontos conhecidos, em termos 

absolutos. 

A informação pode ser enviada da Estação Total para um computador, e um software 

aplicativo irá gerar um mapa da área estudada. Algumas estações totais também têm uma 

interface de GPS que combina essas duas tecnologias para fazer uso das vantagens de 

ambas (GPS - não necessita de que os pontos a serem estudados estejam na linha de 
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visão; Estação Total tradicional - medição de alta precisão especialmente no eixo vertical 

comparado ao GPS) e reduz as consequências das desvantagens de cada tecnologia (GPS 

- baixa precisão no eixo vertical e menor precisão sem longos períodos de ocupação; 

Estação Total - requer observações no campo de visão que devem ser feitas sobre um 

ponto conhecido ou dentro do campo de visão de 2 ou mais pontos conhecidos) (SOUZA, 

2001). 

Boa parte das Estações Totais medem ângulos através de scanner eletro-óptico de 

extrema precisão de códigos de barra digitais atados em cilindros ou discos de vidro 

rotativos dentro do instrumento. As Estações Totais de melhor qualidade podem ter como 

resultados ângulos abaixo de 0,5". A típica Estação Total MED (Medidor Eletrônico de 

Distância) pode obter distâncias com precisão de cerca de 0,1 milímetros, mas a maioria 

das aplicações requer precisão de 1,0 milímetro. Essas Estações Totais usam um prisma de 

vidro como refletor para o sinal MED, e pode medir distâncias de até quilômetros como 

alguns instrumentos não possuem refletores, esses podem medir distâncias de objetos que 

estão distintos por cor, limitando-se a poucas centenas de metros (SOUZA, 2001). 

2.4.1. Erros Instrumentais  

A falta de manutenção, do equipamento, o seu longo tempo de uso e a falta de lugar 

apropriado para guardá-lo acarretam erros instrumentais, que também podem ser erros de 

fabricação do equipamento (KAHMEN e FAIG,1988). 

2.4.1.1. Erro de Zênite Instrumental 

Este erro ocorre quando, na medição do ângulo zenital, o zero da escala não 

coincide com o zênite (ver Figura 28). 

 
Figura 28 - Erro de Zênite Instrumental (Z0).   

Fonte: Zeiske, 2004. 
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Na medida do ângulo zenital (Z), é importante a realização das observações em 

posição direta e invertida da luneta para minimizar os efeitos do erro de zênite instrumental. 

Outra possibilidade de evitar a influência desse erro é determinar seu valor para posterior 

correção em todas as medições de distância zenital realizadas em somente uma posição da 

luneta. 

A determinação do valor desse erro pode ser efetuada em laboratório ou em campo, 

procedendo-se da seguinte maneira: 

 Com o teodolito na posição direta - PD, realiza-se a leitura do ângulo zenital (Z'PD) 

em um ponto (P) definido (ver Figura 29). 

 
Figura 29 - (a) - Leituras do Ângulo Zenital em PD; (b) - Leituras do Ângulo Zenital em PI.  

 Fonte: Zeiske, 2004. 

 

Da Figura 29 (a), obtém-se a Equação 12, que:                                                                                

ZPD = Z'PD  + Z0              Equação 12 

Onde: 

ZPD = Distância zenital em posição direta, isenta de erro; 

Z’PD = Distância zenital em posição direta; 

Z0 = Erro de zênite instrumental. 

 Repete-se a pontaria no ponto (P) na posição inversa (PI), procedendo-se à leitura 

do ângulo vertical (Z'PI) (Figura 29 (b)), resultando na Equação 13:  

ZPD = 360º - Z'PI - Z'PD         Equação 13 

Sendo: Z’PI = Distância zenital em posição invertida; 
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 Obtenção do valor do erro de zênite instrumental procede com a Equação 14. 

                                                                           

 

 Para a determinação da distância zenital isenta do erro, e acordo com a Equação 15. 

+ 180 

 

2.4.1.2. Erro de Verticalidade do Eixo Principal  

Este erro é ocasionado quando o eixo principal não coincide com a vertical (ver 

Figura 30). Não é tratado como um erro instrumental, e sim da operação de nivelamento do 

instrumento. Se necessário, os níveis de calagem devem ser retificados. Tal erro não é 

minimizado com leituras em PD e PI (KAHMEN e FAIG, 1988). 

 
Figura 30 - Erro de Verticalidade do Eixo Principal.  

Fonte: Zeiske, 2000. 

2.4.2. Precisão Nominal da Estação Total  

O fabricante é responsável em fornecer a especificação da precisão nominal angular 

de um instrumento, que se refere ao desvio padrão de uma direção para uma série de PD e 

PI. Em geral, o fabricante indica o método utilizado, DIN (Deutsche Industrie Normen) ou 

ISO (International Organization for Standardization), para a determinação do desvio padrão 

(precisão nominal). A classificação das Estações Totais pode ser vista na Tabela 01. 

Z0 = 
360º - Z'PI - Z'PD 

2 

Z0 = 
360º - Z'PI - Z'PD 

2 

Equação 14

Equação 15
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A Tabela 01 - Classificação das estações totais - precisão interna. 

Fonte: NBR-13.133 (ABNT, 1994). 

Classe de Desvio padrão Desvio padrão 
Estações Totais Precisão angular Precisão linear 

Precisão Baixa < + 30" < + (5mm + 10 ppm) 

Precisão Média < + 07" < + (5mm + 5ppm) 

Precisão Alta < + 02" < + (5mm + 3ppm) 

 

3. MATERIAL E METODOLOGIA 

3.1. MATERIAL  

Foram utilizados os seguintes materiais nesta pesquisa: a Câmara Fotográfica 

Digital, o Laser Scanner Terrestre, a Estação Total e os softwares necessários para o 

processamento dos dados, que serão descritos a seguir. 

 3.1.1. Área de estudo 

O experimento foi efetivado no bloco de meteorologia situado no campus da 

Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, Brasil (Ver Figura 31). 

 

Figura 31 - Bloco de Meteorologia (UFPR) 
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3.1.2. Câmara Fotográfica Digital 

 A Câmara SONY modelo DSC-F828 com vista frontal da Câmara SONY modelo 

DSC-F828 na Figura 32, a vista lateral da Câmara SONY modelo DSC-F828 na Figura 33 e 

o Quadro 03 apresentam as características da Câmara SONY modelo DSC-F828, enquanto 

no Quadro 04 estão os parâmetros de calibração. 

 
Figura 32 - Vista Frontal da Câmara SONY modelo DSC-F828 

Fonte: http://www.dpreview.com/reviews/sonydscf828/page2.asp 

Acesso em: 10 jul. 2004. 

 

Figura 33 - Vista Lateral da Câmara SONY modelo DSC-F828 

Fonte: http://www.dpreview.com/reviews/sonydscf828/page2.asp 

Acesso em: 10 jul. 2004. 
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Quadro 03 - Características da Câmara SONY modelo DSC-F828 

Fonte: http://www.dpreview.com/reviews/sonydscf828/page2.asp. Acesso em: 20 jul. 2005. 

Pixels efetivos no CCD 8.0 milhões 

Tamanho do CCD 2/3” (8.8 x 6.6 mm) 

Filtro de cor no CCD RGBE 

Tamanho do Pixel 2.7 µm 

Conversor A/D 14 bits 

Tamanho da Imagem 

• 8M: 3264 x 2448 
• 3:2: 3264 x 2176 
• 5M: 2592 x 1944 
• 3M: 2048 x 1536 
• 1M: 1280 x 960 
• VGA: 640 x 480 

Formato de Ar • RAW, TIFF e JPEG 

Lentes 
• 7x optical zoom 
• Carl Zeiss 
• F2.0 - F2.8 

Zoom wide (W) equivalente 28 mm 

Zoom tele (T) equivalente 200 mm (7x) 

Aberturas 

• Wide: F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, 
F3.5, F4.0, F4.5, F5.6, F6.3, F7.1, 
F8.0 

• Tele: F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, 
F5.6, F6.3, F7.1, F8.0 

LCD 
• 1.8" TFT LCD 
• 134,000 pixels 

Intervalo de tempo do obturador 

30, 25, 20, 15, 13, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 
2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 1/1.3, 1/1.6, 1/2, 
1/2.5, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 
1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 
1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 
1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 
1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 
1/1600, 1/2000 

 A mencionada câmara estava devidamente calibrada. Foi utilizado o método das 

Câmaras Convergentes para a sua calibração, através do programa desenvolvido pelo 

Professor Doutor José Bittencourt Andrade. Os parâmetros resultantes estão no Quadro 04. 
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Quadro 04 - Parâmetros de calibração da câmara SONY modelo DSC-F828 

Fonte: Andrade e Olivas, 1981. 

Distância Focal F = 39.88 mm 

Afastamento do Ponto Principal 

CX = 0.812 mm 

CY = -0.148 mm 

K1 = 6.174E-0004 

K2 = -1.452E-0005 

K3 = 3.493E-0007 

P1 = 5.852E-0004 

P2 = -1.286E-0004 

A = -6.985E-0004 

B = -8.356E-0004 
 

3.1.3. Estação Total Wild Modelo Tc 2002 - Leyca Geosystems 

 A Estação Total tem um funcionamento do qual se obtêm os dados angulares e 

dados lineares. Ver na Figura 34, a imagem do aparelho, e no Quadro 05, os dados técnicos 

fornecidos pelo fabricante do aparelho. 

 
Figura 34 - Estação Total Wild TC 2002 

Fonte: http://www.geomatix.com.pl/. Acesso: 20 jul. 2005. 

 



49 
 

Quadro 05 - Especificações Técnicas Estação Total Wild TC 2002 

Fonte: http://www.geomatix.com.pl/. Acesso 20 jul. 2005. 

Luneta 32 x 
Abertura 42 mm 

Foco Mínimo 1,7 m 
Constante 100 
Acurácia 1" 

Precisão Linear + (1 mm + 1 ppm) 
Precisão Angular 0,5 segundos 

 

3.1.4. Laser Scanner Terrestre  

O Laser Scanner Terrestre modelo HDS 3000 da CYRAX TECHNOLOGYS, 

subsidiária da LEYCA GEOSYSTEMS (Figura 35), possui alguns acessórios para sua 

utilização, sendo eles um microcomputador notebook, tripé e alvos, e uma câmara 

fotográfica digital acoplada com resolução de um mega pixel. O princípio para o 

funcionamento do Laser Scanner é a geração de imagens digitais e as coletas dos dados, 

que são apresentados em tempo real para um notebook através de um cabo de rede. A 

medida de distância do Cyrax HDS 3000 é baseada no princípio do intervalo de tempo. O 

sistema mede as coordenadas tridimensionais dos pontos (X, Y, Z), como também a 

intensidade do sinal de retorno dos objetos capturados. Um operador seleciona a janela 

para a varredura e também fixa a densidade de projeção dos raios laser, em determinada 

distância. Essa unidade possui duas janelas para captura de dados, cada uma com um 

espelho giratório, o que possibilita um campo de visão de 360º na horizontal e 270º na 

vertical. O campo de visão e a densidade de varredura podem ser fixados pelo usuário. É 

possível o registro ou varredura de 1800 pontos por segundo. 
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Figura 35 - Laser Scanner Terrestre Cyrax HDS 3000 

Fonte: http://hds.leica-geosystems.com/. Acesso em: 20 jul. 2005. 

 

O Quadro 06 apresenta as principais especificações do sistema Cyrax HDS 3000. Os 

valores fornecidos pelo fabricante e mostrados nesse quadro são para operações realizadas 

a uma distância de 50 metros (*), mas o alcance máximo de operação do equipamento é de 

até 100 metros de distância 

. 

Quadro 06 - Especificações Técnicas - Laser Scanner Cyrax HDS 3000. 

Fonte: http://hds.leica-geosystems.com/. Acesso em: jul. 2005  

Acurácia em distância (z) + 4mm* 

Acurácia planimétrica (x,y) + 6mm* 
Acurácia angular - Incremento do ângulo entre dois 
pontos sucessivos (IFOV) + 60 micro radianos (12") 

Acurácia da superfície modelada + 2 mm* 

Acurácia com aquisição de alvos + 1,5 mm 

Campo de visão (FOV) 360° horizontal, 270° vertical 

Tamanho da projeção do laser + 6 mm* 

Distância mínima de operação 1 m 

Distância máxima de operação 100 m 

Taxa de varredura 1800 pontos por segundo 

Máxima densidade de resolução 1,2 mm 
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Os alvos utilizados pelo Sistema Laser Scanner Terrestres para a aquisição dos 

pontos podem ser lidos por instrumentos topográficos, como a estação total ou teodolitos. 

Apresentam facilidade para serem colocados em qualquer superfície em qualquer superfície, 

podendo ser posicionados em lugares estratégicos, como pontos de controle ou referência. 

Permitem uma identificação automática e extração através do software Cyclone, devido à 

diferença de refletância entre o centro e a superfície do alvo. São disponíveis em duas 

diferentes bases para colocação em vários tipos de superfícies: base adesiva e base 

magnética, como demonstrada na Figura 36. 

 Alvos quadrados: 3"x 3" - tamanho pequeno de alvo para uso em áreas 

congestionadas, a curtas distâncias ou em estruturas estreitas; 

 Alvos circulares: 6" de diâmetro - alvos grandes para aquisição a longas distâncias 

ou cenas com pouca densidade (possuem um encaixe de rosca com diâmetro 5/8" 

para serem montados em bastões ou suportes magnéticos). Podem ser inclinados e 

girados para uma orientação mais precisa do scanner. 
 

                   

          
(a)   (b) 

 

 
(c)                         (d) 

 
 

Figura 36 - Alvos Laser Scanner: (a) Alvo Quadrado (b) Alvo Circular. 

 (c) Alvo Quadrado Giratório (d) Alvo Circular Giratório. 

Fonte: http://hds.leica-geosystems.com/. Acesso em: 20 jul. 2005  
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3.1.5. Softwares utilizados  

Os equipamentos empregados necessitam dos softwares para o processamento, 

avaliação e análise dos dados. Os softwares abrangem uma interação entre os arquivos de 

importação e exportação, dando uma grande influência no contexto total das informações 

geradas através de dados resultantes dos equipamentos utilizados. 

3.1.5.1. DataGeosis 2.3  

O software topográfico, desenvolvido pela Aleziteodolini, tem a capacidade de 

executar cálculos topográficos e geodésicos. Próprio para ambiente Windows, tem uma 

função de processamento e ajustamento dos dados de levantamentos topográficos. A 

entrada de dados pode ser feita através da importação de arquivos ASCII definidos pelo 

usuário, arquivos DXF, DWG e DGN, entre outros, como também podem ser exportados os 

mesmos arquivos de dados.  

3.1.5.2. Cyclone 5.1 

 Desenvolvido pela Leica-Geosystems, sua utilização é necessária tanto para a 

obtenção ou varredura das cenas, quanto para o processamento dos dados do Laser 

Scanner Cyrax HDS 3000. Tem a capacidade de visualizar as cenas, tanto com as cores 

reais, obtidas pela câmara fotográfica, como também com a visualização da intensidade de 

retorno do pulso captado pelo sensor. Apresenta como poder a manipulação dos dados de 

forma a serem obtidas não só as distâncias entre os pontos alcançados como também as 

distâncias dos pontos ao equipamento de varredura. O software Cyclone tem as opções de 

exportações nos formatos DXF para manipulação em plataforma de AutoCAD e formato TXT 

para obtenção das coordenadas x, y, z e intensidade dos pontos. 

3.1.5.3. Módulo I/RAS C do programa Microstation da Intergraph  

Produzido pela Bentley Systems, o software MicroStation é um CAD utilizado na 

elaboração de desenhos com auxílio de computador. Por sua arquitetura aberta, sua 

utilização torna-se um ambiente ideal para o desenvolvimento de aplicativos por terceiros, 

ocasionando qualquer área de desenho, tanto como engenharia, arquitetura, cartografia, 

geoprocessamento, agrimensura, indústria, científico, design ou qualquer outra aplicação 

que necessite de desenho e projeto auxiliado por computador. O MicroStation pode 

trabalhar em uma variedade de plataformas de computadores. Projetado para trabalhar em 

conjunto com os programas da Microsoft, seu arquivo principal de saída é o DGN. 
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Levantamento Topográfico 

Monorestituição Apoiada com Laser 
Scanner Terrestre

3.1.5.4. 3D Monoplotter  

Software desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas 

da Universidade Federal do Paraná para a criação de Monorestituição. 

3.1.5.5. AutoCAD  

Produzido pela AutoDesk, este software é um dos principais aplicativos CAD 2D e 3D 

do mercado mundial. Serve para projetos e documentação, oferecendo uma flexibilidade 

personalizada para atender às necessidades específicas do usuário. Seus principais 

arquivos de entrada e saída são DXF e DWG. 

3.2.  METODOLOGIA 

 Para a realização da comparação entre o Processo Topográfico e a Monorestituição 

apoiada com Laser Scanner Terrestre no Levantamento Arquitetônico de Fachadas, foram 

necessários os seguintes procedimentos, realizados em três etapas, como mostra o 

Fluxograma 01: 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 01 - Etapas da Metodologia. 

3.2.1. Levantamento Topográfico  

Seguindo as especificações que a Norma NBR 13.133 estabelece no que diz 

respeito às regras de execução, o Levantamento Topográfico foi realizado a partir do 

planejamento do levantamento, com o reconhecimento da área de estudo. 

Foi adotado o método de dupla irradiação para amarração dos pontos de detalhes à 

poligonal, utilizando a Estação Total Wild TC 2002, com a realização de uma Poligonal 

Topográfica Fechada com quatro vértices (A, B, C e D), chamados de Estações, a partir dos 

quais foram feitas irradiações com o fim de cadastrar os pontos definidores das quatro 

Levantamento com o Laser 
Scanner Terrestre 
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fachadas do prédio e os pontos de controle para utilização posterior na Monorestituição 

(Apêndice A). De início, escolheu-se o local dos vértices da poligonal, em que existisse 

intervisibilidade entre ambos. Partindo do levantamento com uma visada de ré da Estação A 

para a Estação D, foi feita em seguida,  uma visada de vante para a estação seguinte e as 

demais visadas referentes à irradiação. O processo se repetiu para todas as Estações até o 

fechamento da poligonal. 

Os cálculos para o ajustamento da poligonal e das irradiações foram realizados 

através do software DataGeosis, obtendo-se as coordenadas cartesianas de todos os 

pontos levantados (Apêndice B). Através do software Microstation (no modo 3D), foi feito o 

desenho das feições definidoras das fachadas do prédio, utilizando-se as coordenadas dos 

pontos irradiados. 

3.2.2. Levantamento com o Laser Scanner Terrestre  

Com o equipamento estacionado, foi determinada a janela de abertura do visor, 

criando uma janela de imageamento (Figura 37) constante nesse equipamento  para saber a 

extensão do prédio, do qual o equipamento fez a varredura e obteve as planilhas de 

resultados em X, Y e Z. 

 

Figura 37 - Janela de imageamento do Laser Scanner Terrestre 

A Figura 38 demonstra as visadas obtidas pelo equipamento Laser. A partir do cabo 

de rede do aparelho, os dados foram transferidos em tempo real para um notebook, bem 

como as imagens geradas pelo equipamento. 
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Figura 38 - Visadas com o Laser Scanner Terrestre 

O software Cyclone 5.1 processou uma enorme quantidade de pontos obtidos do 

Levantamento Laser Scanner Terrestre, gerando cinco imagens após o processamento, 

Figura 39 - Face Direita do Prédio, Figura 40 - Face Esquerda do Prédio, Figura 41 - Face 

do Fundo do Prédio e Figura 42 - Face Frontal do Prédio, e a Figura 43 - Representação 3D 

(tridimensional do prédio) 

  

Figura 39 - Face Direita do Prédio                        Figura 40 - Face Esquerda do Prédio 
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Figura 41 - Face do Fundo do Prédio                        Figura 42 - Face Frontal do Prédio 

 

 

Figura 43 - Representação 3D (tridimensional do prédio) 
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Obtenção das Fotografias 

Introdução das Coordenadas dos Pontos 

de Controle no Sistema Local 

Cadastro da Câmara Fotográfica

Cadastro do Projeto 

Cadastro das Fotografias

Orientação Interior 

Orientação Exterior 

Monorestituição Apoiada com Laser 
Scanner Terrestre 

3.2.3. Monorestituição apoiada com o Laser Scanner Terrestre 

 Passos metodológicos para alcançar a Monorestituição apoiada com Laser Scanner 

Terrestre, como demonstrado no Fluxograma 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 2 - Etapas para a elaboração da Monorestituição apoiada com Laser Scanner 

Terrestre. 

 

Obtenção das Coordenadas Fotogramétricas das Marcas 

Fiduciais e dos Pontos de Controle no Sistema da Câmara 
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3.2.3.1. Obtenção das Fotografias 

 Foram implantadas sinalizações através de adesivos, sendo vinte e quatro deles 

distribuídos nas quatro faces do prédio e três na parte exterior, colados em suportes, dos 

quais dois foram instalados no gramado e um último sobre um elemento de concreto. 

Utilizaram-se alvos HDS LLC Leica Geosystems. 

Além dos pontos sinalizados por adesivos, foram implantados mais dezesseis pontos 

de controle através de marcas, em formato de cruz, pintadas na cor branca sobre as faces 

do prédio. Assim, foram utilizados, no total, quarenta e três pontos de controle. As quatro 

faces do prédio foram fotografadas, resultando num total de trinta e cinco fotografias, sendo 

selecionadas dezesseis delas para serem utilizadas na monorestituição, pois garantia a total 

cobertura das faces do prédio, conforme demonstrado pelas Figuras 44 (i a xvi): 

 

 

  
v vi 

i ii 

iii iv 
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Figura 44 - Fotografias obtidas para a Monorestituição 

vii viii 

ix x 

xi xii 

xiii xiv 

xv xvi 
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3.2.3.2. Obtenção das Coordenadas Fotogramétricas das Marcas Fiduciais e dos 

Pontos de Controle  

As coordenadas das marcas fiduciais e dos pontos de controle no sistema da câmara 

foram obtidas através do módulo do software Microstation. Como a câmara fotográfica 

utilizada não possui marcas fiduciais, foram adotados os quatro vértices do CCD da câmara, 

que ficaram como Marcas Fiduciais Virtuais, como mostra a Figura 45, bem como os pontos 

de controle no sistema da câmara (ver Figura 46). 

 

                                      

 

Figura 45 - Coordenadas das Marcas Fiduciais no Sistema da Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Pontos de Controle no Sistema da Câmara. 

Marca Fiducial 
Virtual 

 Ponto de 
Controle 
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3.2.3.3. Cadastro da Câmara Fotográfica 

 A câmara fotográfica já havia sido calibrada previamente. Assim, com os parâmetros 

de calibração conhecidos, realizou-se o cadastramento da câmara fotográfica no software 

3D Monoplotter, como ilustra a Figura 47. 

 

Figura 47 - Cadastramento da Câmara Fotográfica no software 3D Monoplotter 

 

3.2.3.4. Cadastro do Projeto 

 Nesta etapa, criou-se um projeto para a Monorestituição, incorporando-se ao sistema 

as seguintes informações: 

 Parâmetros para a geração do modelo digital a partir dos dados do Laser Scanner 

Terrestre: 

 Algoritmo: Vizinho mais próximo; 
 Espaçamento entre pontos: 0,10m; 

 Sistema de Coordenadas dos Pontos de Controle: Local; 

 Definição da projeção do mapa: Topográfica; 

 Correção das distorções radiais, simétrica e descentrada; 
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3.2.3.5. Cadastro das Fotografias 

 Informou-se ao sistema a identificação das dezesseis fotografias a serem utilizadas 

na Monorestituição (Figura 44: i à xvi). 

3.2.3.6. Orientação Interior 

 A orientação interior foi realizada através do software 3D Monoplotter, utilizando-se 

os parâmetros de calibração da câmera cadastrados e as coordenadas das marcas fiduciais 

no sistema de máquina (pixel, linhas e colunas). Como resultado, houve a transformação 

das coordenadas do sistema de máquina para o sistema fotogramétrico, corrigindo as 

coordenadas das distorções radial, simétrica e descentrada. 

3.2.3.7. Orientação Exterior 

 Nesta fase, foram informadas, inicialmente, as coordenadas dos pontos de controle 

oriundas do levantamento topográfico. Conjuntamente com as coordenadas das 

observações monoscópicas dos Pontos de Controle Fotogramétricos obtidas no item 

3.2.3.2, através do procedimento de triangulação analítica foram calculados os Parâmetros 

de Orientação Exterior (EOP) das dezesseis fotografias, obtendo-se os valores das 

coordenadas dos centros perspectivos no espaço-objeto  e das rotações sofridas 

em cada posição da câmara em relação ao sistema de referência do espaço-objeto (κ, ϕ ω) 

para cada fotografia. 

3.2.3.8. Monorestituição Apoiada com Laser Scanner Terrestre 

 De posse dos Parâmetros de Orientação Exterior que seguiu o procedimento 

no item 3.2.3.7 e dos dados oriundos do Levantamento Laser, conforme o item 3.2.2, o qual 

gerou um Modelo Digital de Superfície (MDS), foi possível com essas informações ter como 

resultado a Monorestituição Apoiada com Laser Scanner Terrestre. Foram observadas 

dezesseis fotografias, apenas seis foram utilizadas para a realização da Monorestituição, 

como ressaltado nas (Figura 48: i à vi). 
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Figura 48 - Fotografias Monorestituídas 

 

 

 

 

v vi

i ii

iii iv



64 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Partindo de um processo delineado com equipamentos automatizados como a 

Estação Total, o Laser Scanner Terrestre e a Câmara Fotográfica Digital, juntamente com os 

softwares de processamentos de dados, foram obtidas as informações, conforme é 

demonstrado através das figuras: Figura 49 (Levantamento Fotográfico), Figura 50 

(Levantamento com o Laser Scanner Terrestre), Figura 51 (Monorestituição Apoiada com 

Laser Scanner Terrestre), Figura 52 (Levantamento Topográfico) e a Figura 53 

(Alinhamentos Comparados entre o Processo Topográfico e a Monorestituição Apoiada com 

o Laser Scanner Terrestre). 

 

Figura 49 - Levantamento Fotográfico 

 

Figura 50 - Levantamento com o Laser Scanner Terrestre 
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Figura 51 - Monorestituição Apoiada com o Laser Scanner Terrestre  

 

Figura 52 - Levantamento Topográfico 

 

 
Figura 53 - Alinhamentos Comparados entre o Processo Topográfico e a Monorestituição 

Apoiada com o Laser Scanner Terrestre 

  Foi realizada uma análise de dados da Fachada Frontal do Edifício, considerando o 

levantamento topográfico como o correto, sendo analisadas 19 medidas tridimensionais (3D) 
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em metros, como a principal relação à Monorestituição Apoiada com Laser Scanner 

Terrestre, como mostra o Quadro 07 (Comparação entre o Levantamento Topográfico e a 

Monorestituição Apoiada com o Laser Scanner Terrestre). 

Quadro 07 - Comparação entre o Levantamento Topográfico e a Monorestituição Apoiada 

com o Laser Scanner Terrestre 

LINHA 

 
COMPRIMENTO 3D (m) 

 
DIFERENÇA 

 

MONORESTITUIÇÃO TOPOGRAFIA
 

(MONORESTITUIÇÃO - 
TOPOGRAFIA.) 

(mm) 

VALOR 
ABSOLUTO 

(mm) 

01 3,6148 3,6152 -0,4 0,4 
02 0,8700 0,8697 0,3 0,3 
03 1,0563 1,0566 -0,3 0,3 
04 1,5090 1,5091 -0,1 0,1 
05 1,0733 1,0738 -0,5 0,5 
06 1,4970 1,4968 0,2 0,2 
07 1,3964 1,3960 0,4 0,4 
08 0,1352 0,1347 0,5 0,5 
09 0,2860 0,2856 0,4 0,4 
10 0,1394 0,1390 0,4 0,4 
11 0,9670 0,9671 -0,1 0,1 
12 1,1830 1,1826 0,4 0,4 
13 1,5180 1,5176 0,4 0,4 
14 1,1007 1,1003 0,4 0,4 
15 1,5082 1,5084 -0,2 0,2 
16 1,3874 1,3878 -0,4 0,4 
17 0,1221 0,1224 -0,3 0,3 
18 1,3934 1,3931 0,3 0,3 
19 0,1363 0,1358 0,5 0,5 
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5. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho foi orientado por uma metodologia que abrange e enfatiza o uso 

do Laser Scanner em fachadas arquitetônicas com a avaliação através de tecnologia de 

softwares e o uso de processo topográfico, chegando-se ao resultado das informações 

pertinentes oriundas das mesmas tecnologias, derivando a conclusão do grupo de 

Levantamentos e Representações de Monumentos da ICOMOS. O conjunto de métodos 

utilizados para o projeto de pesquisa trouxe uma análise de resultados satisfatórios, 

adequando-se à classificação de Levantamentos de Monumentos Históricos Muito Precisos, 

com o maior valor absoluto de 0,5 mm. Com essa avaliação, a aplicação desses 

levantamentos está na representação dos elementos esculpidos (estátuas ou decorações) 

ou ainda em objetos arqueológicos ou de arte, sendo inclusive, usado no monitoramento 

periódico da degradação dos mesmos. 

A integração de dois equipamentos, que resultou na Monorestituição, unindo dados 

da fotografia com a inclusão dos parâmetros do Laser Scanner Terrestre, e o equipamento 

topográfico para analisar a comparação dos dados, foi satisfatória para atender à pesquisa, 

com decorrência positiva de cada método aplicado tendo havido a utilização de três tipos de 

equipamentos. 

O Laser Scanner é um método que apresenta bons resultados e é muito útil, 

garantido precisão em seus resultados quando comparados aos métodos consagrados. O 

tempo de levantamento e processamento é bem mais reduzido do que o que se observa nas 

formas tradicionais de levantamentos de dados, podendo ter seus levantamentos 

executados independentemente das condições de luminosidade existentes, já que o sistema 

não utiliza a luz visível. Apesar de a maior distância ter ficado em torno de 3,0 metros, a 

comparação com o método consagrado não obteve muita diferença, assim tendo uma boa 

acurácia para distâncias tridimensionais. Sua metodologia pode ser utilizada em aplicação 

de distâncias maiores e em elementos onde a fotogrametria a curta distância é empregada, 

como em Arquitetura, Arqueologia, Engenharia, Medicina, Levantamentos industriais, 

reconstrução de acidentes de trânsito, documentação e aplicações forenses. 

Este tipo de levantamento pode ser utilizado para representar e analisar 

graficamente as características físicas dos monumentos em processo de degradação, como 

documentar as diversas intervenções que o mesmo sofreu ao longo de sua história. A 

representação gráfica identifica do objeto sua forma, dimensão e desníveis. 
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APÊNDICE A - Levantamento Topográfico: Planilha de Campo 

Estação Ponto 
Visado 

Ângulo 
Horizontal

Ângulo 
Vertical 

Distância 
Horizontal

Altura do 
Prisma 

Altura do 
Instrum. 

A D 337°06'38" 91°38'04" 17.880 1.520 1.395 
A 1 356°10'52" 81°30'42" 9.708 0.000 1.395 
A 2 2°16'49" 81°18'18" 9.426 0.000 1.395 
A 3 2°18'53" 90°20'06" 9.434 0.000 1.395 
A 4 356°06'54" 90°21'14" 9.718 0.000 1.395 
A 5 2°55'04" 81°38'03" 9.860 0.000 1.395 
A 6 2°33'16" 86°05'39" 9.524 0.000 1.395 
A 7 2°43'22" 90°21'14" 9.717 0.000 1.395 
A 8 3°31'12" 86°41'30" 10.797 0.000 1.395 
A 9 4°52'28" 86°29'47" 10.759 0.000 1.395 
A 10 4°52'58" 97°08'45" 10.774 0.000 1.395 
A 11 3°30'12" 98°56'59" 10.802 0.000 1.395 
A 12 354°37'18" 97°01'31" 9.398 0.000 1.395 
A 13 354°39'22" 97°50'10" 9.392 0.000 1.395 
A 14 2°58'57" 98°09'19" 9.022 0.000 1.395 
A 15 2°58'57" 97°17'53" 9.012 0.000 1.395 
A 16 4°10'21" 97°19'26" 10.065 0.000 1.395 
A 17 4°09'56" 96°35'18" 10.057 0.000 1.395 
A 18 2°04'41" 98°15'34" 9.263 0.000 1.395 
A 19 2°04'41" 99°53'00" 9.267 0.000 1.395 
A 20 356°11'05" 97°58'36" 9.484 0.000 1.395 
A 21 21°55'34" 86°28'56" 10.726 0.000 1.395 
A 22 23°17'53" 86°40'32" 10.758 0.000 1.395 
A 23 23°18'13" 96°34'15" 10.763 0.000 1.395 
A 24 21°59'15" 97°12'20" 10.727 0.000 1.395 
A 25 23°37'42" 98°12'57" 8.951 0.000 1.395 
A 26 23°39'09" 97°26'54" 8.950 0.000 1.395 
A 27 23°59'16" 98°17'17" 9.035 0.000 1.395 
A 28 24°01'59" 99°08'32" 9.043 0.000 1.395 
A 29 32°08'06" 97°15'20" 9.280 0.000 1.395 
A 30 32°09'42" 98°05'04" 9.272 0.000 1.395 
A 31 23°45'08" 81°35'00" 9.820 0.000 1.395 
A 32 24°23'28" 81°17'27" 9.380 0.000 1.395 
A 33 30°37'46" 81°31'28" 9.625 0.000 1.395 
A 34 30°37'47" 81°33'42" 9.615 0.000 1.395 
A 35 30°28'43" 90°26'28" 9.615 0.000 1.395 
A 36 24°15'06" 90°19'34" 9.359 0.000 1.395 
A 37 23°55'32" 90°18'47" 9.632 0.000 1.395 
A 38 24°04'47" 86°05'19" 9.478 0.000 1.395 
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A B 41°02'58" 89°00'26" 15.624 1.520 1.395 
A B 63°56'20" 89°00'26" 15.627 1.520 1.395 
B A 191°39'21" 89°40'15" 15.631 1.520 1.400 
B 39 207°39'46" 91°15'51" 6.382 0.000 1.400 
B 40 207°28'44" 77°56'03" 6.365 0.000 1.400 
B 41 209°28'13" 91°14'42" 6.155 0.000 1.400 
B 42 211°54'53" 84°22'18" 5.896 0.000 1.400 
B 43 215°42'56" 90°58'13" 6.958 0.000 1.400 
B 44 217°21'00" 85°00'32" 6.652 0.000 1.400 
B 45 223°11'25" 84°42'58" 6.223 0.000 1.400 
B 46 224°18'42" 84°42'52" 6.187 0.000 1.400 
B 47 224°56'53" 85°10'20" 6.201 0.000 1.400 
B 48 224°56'53" 86°39'42" 6.200 0.000 1.400 
B 49 225°00'07" 86°56'40" 6.187 0.000 1.400 
B 50 224°21'41" 101°31'06" 6.195 0.000 1.400 
B 51 224°38'19" 101°25'53" 6.201 0.000 1.400 
B 52 224°32'36" 84°44'25" 6.219 0.000 1.400 
B 53 223°11'33" 102°12'52" 6.279 0.000 1.400 
B 54 225°02'43" 92°58'31" 6.199 0.000 1.400 
B 55 233°39'05" 93°10'25" 5.796 0.000 1.400 
B 56 233°37'45" 87°22'24" 5.785 0.000 1.400 
B 57 234°01'52" 86°42'13" 5.748 0.000 1.400 
B 58 233°43'45" 86°26'20" 5.786 0.000 1.400 
B 59 234°33'18" 86°20'44" 5.734 0.000 1.400 
B 60 234°33'18" 84°48'02" 5.735 0.000 1.400 
B 61 244°29'50" 84°34'35" 5.475 0.000 1.400 
B 62 244°29'44" 86°15'15" 5.475 0.000 1.400 
B 63 244°57'38" 86°35'11" 5.458 0.000 1.400 
B 64 244°57'38" 84°07'46" 5.468 0.000 1.400 
B 65 244°25'05" 87°15'35" 5.477 0.000 1.400 
B 66 244°25'07" 93°23'28" 5.474 0.000 1.400 
B 67 244°59'45" 93°59'30" 5.462 0.000 1.400 
B 68 224°33'31" 93°28'44" 6.225 0.000 1.400 
B 69 247°21'13" 83°57'53" 5.408 0.000 1.400 
B 70 248°01'19" 84°24'25" 5.411 0.000 1.400 
B 71 248°09'25" 84°31'02" 5.506 0.000 1.400 
B 72 258°53'36" 84°32'26" 5.490 0.000 1.400 
B 73 259°40'15" 83°58'55" 5.392 0.000 1.400 
B 74 259°40'33" 104°34'38" 5.387 0.000 1.400 
B 75 259°01'38" 104°33'55" 5.390 0.000 1.400 
B 76 258°53'48" 104°17'13" 5.490 0.000 1.400 
B 77 248°06'14" 104°09'47" 5.519 0.000 1.400 
B 78 247°18'43" 104°28'00" 5.404 0.000 1.400 
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B 79 261°55'23" 84°00'39" 5.418 0.000 1.400 
B 80 261°56'44" 94°03'32" 5.424 0.000 1.400 
B 81 272°59'40" 93°50'27" 5.702 0.000 1.400 
B 82 272°59'42" 84°23'58" 5.700 0.000 1.400 
B 83 282°39'54" 84°47'41" 6.125 0.000 1.400 
B 84 282°41'45" 93°33'29" 6.134 0.000 1.400 
B 85 290°57'15" 93°14'42" 6.720 0.000 1.400 
B 86 290°57'18" 85°11'01" 6.714 0.000 1.400 
B 87 298°09'38" 85°34'16" 7.386 0.000 1.400 
B 88 298°58'06" 85°34'28" 7.473 0.000 1.400 
B 89 302°56'06" 85°47'38" 7.994 0.000 1.400 
B 90 298°07'52" 100°52'37" 7.385 0.000 1.400 
B 91 298°56'29" 101°20'09" 7.469 0.000 1.400 
B 92 310°01'57" 90°44'02" 7.667 0.000 1.400 
B 93 311°12'44" 90°49'17" 7.907 0.000 1.400 
B 94 308°39'25" 85°33'03" 7.401 0.000 1.400 
B 95 311°09'11" 80°05'27" 7.897 0.000 1.400 
B 96 303°53'57" 90°39'29" 8.324 0.000 1.400 
B 97 204°12'53" 101°54'44" 6.574 0.000 1.400 
B 98 204°13'24" 100°45'23" 6.570 0.000 1.400 
B 99 211°06'09" 102°15'22" 5.777 0.000 1.400 
B 100 211°06'09" 103°28'35" 5.782 0.000 1.400 
B 101 219°15'33" 100°13'20" 6.861 0.000 1.400 
B 102 219°15'38" 101°10'30" 6.848 0.000 1.400 
B 103 216°51'26" 102°52'05" 6.789 0.000 1.400 
B 104 216°51'27" 102°03'04" 6.807 0.000 1.400 
B 105 313°42'29" 98°31'09" 8.164 0.000 1.400 
B 106 313°42'29" 99°24'17" 8.166 0.000 1.400 
B 107 309°15'59" 99°34'35" 7.259 0.000 1.400 
B 108 309°14'21" 100°33'58" 7.256 0.000 1.400 
B 109 308°54'15" 100°36'45" 7.543 0.000 1.400 
B 110 308°54'14" 101°37'56" 7.538 0.000 1.400 
B 111 303°12'54" 101°33'52" 8.158 0.000 1.400 
B 112 303°13'24" 99°48'01" 8.164 0.000 1.400 
B 113 301°15'19" 99°19'54" 8.151 0.000 1.400 
B 114 301°15'19" 98°29'43" 8.150 0.000 1.400 
B C 318°54'26" 90°42'58" 16.382 1.520 1.400 
B C 127°15'05" 90°42'58" 16.377 1.520 1.400 
C B 202°44'07" 87°52'36" 16.373 1.520 1.404 
C 115 209°52'59" 78°13'46" 8.567 0.000 1.404 
C 116 216°43'15" 77°44'44" 8.228 0.000 1.404 
C 117 217°29'45" 78°10'40" 8.664 0.000 1.404 
C 118 217°03'38" 83°07'02" 8.360 0.000 1.404 
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C 119 216°52'28" 87°55'14" 8.269 0.000 1.404 
C 120 209°50'24" 88°03'33" 8.555 0.000 1.404 
C 121 217°19'30" 87°56'03" 8.554 0.000 1.404 
C 122 218°05'07" 84°11'36" 9.630 0.000 1.404 
C 123 219°31'39" 84°02'51" 9.590 0.000 1.404 
C 124 217°04'02" 83°07'44" 8.359 0.000 1.404 
C 125 219°31'17" 96°04'32" 9.607 0.000 1.404 
C 126 218°06'32" 95°05'58" 9.640 0.000 1.404 
C 127 218°49'25" 95°13'33" 8.913 0.000 1.404 
C 128 218°49'25" 96°04'05" 8.875 0.000 1.404 
C 129 217°26'42" 95°50'26" 7.845 0.000 1.404 
C 130 217°26'42" 96°49'38" 7.839 0.000 1.404 
C 131 216°22'17" 96°52'45" 8.075 0.000 1.404 
C 132 216°22'17" 99°23'19" 8.080 0.000 1.404 
C 133 209°38'48" 98°00'45" 8.351 0.000 1.404 
C 134 209°38'48" 96°43'34" 8.333 0.000 1.404 
C 135 207°53'39" 95°42'31" 8.230 0.000 1.404 
C 136 207°53'39" 96°35'48" 8.225 0.000 1.404 
C 137 238°48'16" 96°04'18" 9.651 0.000 1.404 
C 138 238°47'03" 84°04'38" 9.636 0.000 1.404 
C 139 240°12'19" 84°17'30" 9.681 0.000 1.404 
C 140 240°12'00" 94°40'02" 9.693 0.000 1.404 
C 141 240°57'38" 78°18'48" 8.736 0.000 1.404 
C 142 241°47'56" 77°40'11" 8.333 0.000 1.404 
C 143 241°52'17" 77°40'13" 8.304 0.000 1.404 
C 144 248°38'12" 78°10'13" 8.613 0.000 1.404 
C 145 248°28'22" 87°54'26" 8.613 0.000 1.404 
C 146 241°39'17" 87°42'19" 8.330 0.000 1.404 
C 147 241°09'14" 87°56'08" 8.619 0.000 1.404 
C 148 241°11'45" 95°35'13" 7.901 0.000 1.404 
C 149 241°14'03" 96°35'52" 7.893 0.000 1.404 
C 150 242°14'59" 96°37'52" 8.099 0.000 1.404 
C 151 242°11'59" 99°56'46" 8.124 0.000 1.404 
C 152 248°49'29" 99°50'44" 8.416 0.000 1.404 
C 153 248°51'01" 96°28'54" 8.416 0.000 1.404 
C 154 250°35'59" 96°21'40" 8.312 0.000 1.404 
C 155 250°35'45" 95°22'03" 8.313 0.000 1.404 
C 156 244°50'57" 100°15'21" 7.868 0.000 1.404 
C 157 244°50'02" 99°11'33" 7.885 0.000 1.404 
C 158 247°50'45" 99°03'52" 8.016 0.000 1.404 
C 159 247°53'22" 100°13'09" 7.998 0.000 1.404 
C 160 247°09'44" 76°45'53" 8.325 0.000 1.404 
C 161 244°14'42" 76°31'13" 8.194 0.000 1.404 
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C D 265°10'38" 90°32'15" 17.935 1.520 1.404 
C D 62°26'31" 90°32'15" 17.931 1.520 1.404 
D C 88°44'41" 88°21'30" 17.927 1.520 1.426 
D 162 103°10'18" 86°20'51" 9.929 0.000 1.426 
D 163 104°29'11" 86°20'49" 9.741 0.000 1.426 
D 164 103°03'31" 77°57'20" 9.917 0.000 1.426 
D 165 105°59'04" 82°07'10" 9.535 0.000 1.426 
D 166 108°06'52" 86°38'28" 10.586 0.000 1.426 
D 167 109°03'41" 82°55'57" 10.334 0.000 1.426 
D 168 112°56'51" 82°41'20" 9.967 0.000 1.426 
D 169 113°41'03" 82°37'58" 9.901 0.000 1.426 
D 170 113°51'41" 82°38'48" 9.939 0.000 1.426 
D 171 113°48'01" 94°00'04" 9.924 0.000 1.426 
D 172 113°43'14" 94°01'14" 9.912 0.000 1.426 
D 173 112°57'15" 96°14'12" 9.985 0.000 1.426 
D 174 105°33'15" 93°49'17" 9.655 0.000 1.426 
D 175 105°47'31" 93°46'56" 9.372 0.000 1.426 
D 176 105°47'32" 92°53'54" 9.373 0.000 1.426 
D 177 100°47'13" 92°41'10" 10.044 0.000 1.426 
D 178 100°47'13" 93°29'26" 10.050 0.000 1.426 
D 179 102°21'57" 93°38'11" 10.073 0.000 1.426 
D 180 102°21'04" 96°25'41" 10.076 0.000 1.426 
D 181 148°54'57" 81°43'08" 8.804 0.000 1.426 
D 182 150°32'05" 81°42'53" 8.804 0.000 1.426 
D 183 150°30'17" 84°05'09" 8.863 0.000 1.426 
D 184 148°54'23" 84°03'41" 8.820 0.000 1.426 
D 185 163°47'57" 82°16'12" 9.446 0.000 1.426 
D 186 163°55'49" 82°15'13" 9.409 0.000 1.426 
D 187 164°45'15" 82°15'11" 9.446 0.000 1.426 
D 188 169°02'20" 82°29'50" 9.765 0.000 1.426 
D 189 171°50'04" 81°39'18" 8.887 0.000 1.426 
D 190 175°04'03" 77°10'24" 9.216 0.000 1.426 
D 191 175°07'06" 86°20'40" 9.202 0.000 1.426 
D 192 173°29'20" 86°16'10" 9.040 0.000 1.426 
D 193 170°18'27" 86°37'27" 9.978 0.000 1.426 
D 194 163°47'16" 94°10'21" 9.439 0.000 1.426 
D 195 163°51'33" 94°14'00" 9.422 0.000 1.426 
D 196 164°43'39" 96°26'53" 9.460 0.000 1.426 
D 197 164°43'39" 96°26'47" 9.459 0.000 1.426 
D 198 172°14'54" 96°45'58" 8.999 0.000 1.426 
D 199 172°13'22" 94°24'47" 9.000 0.000 1.426 
D 200 171°44'13" 94°19'34" 8.731 0.000 1.426 
D 201 171°44'14" 93°24'25" 8.746 0.000 1.426 
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D 202 177°32'26" 93°08'44" 9.310 0.000 1.426 
D 203 177°27'29" 93°57'19" 9.298 0.000 1.426 
D 204 175°49'06" 94°09'38" 9.362 0.000 1.426 
D 205 175°50'40" 96°10'16" 9.365 0.000 1.426 
D 206 157°21'46" 82°00'02" 9.108 0.000 1.426 
D 207 157°22'59" 84°12'03" 9.114 0.000 1.426 
D 208 141°19'54" 83°59'48" 8.788 0.000 1.426 
D 209 141°20'41" 81°43'22" 8.786 0.000 1.426 
D 210 133°52'40" 81°48'38" 8.867 0.000 1.426 
D 211 133°52'40" 84°00'54" 8.863 0.000 1.426 
D 212 126°41'15" 84°11'43" 9.092 0.000 1.426 
D 213 126°41'15" 82°01'29" 9.095 0.000 1.426 
D 214 126°41'14" 82°01'27" 9.096 0.000 1.426 
D 215 119°57'25" 82°18'56" 9.464 0.000 1.426 
D 216 119°57'25" 84°20'33" 9.461 0.000 1.426 
D A 195°10'59" 87°24'38" 17.877 1.520 1.426 
D A 106°26'18" 87°24'38" 17.877 1.520 1.426 

 

APÊNDICE B - Levantamento Topográfico: Planilha de Cálculo 

Estação Ponto 
Visado Azimute Distância 

Horizontal 
Coordenadas 

X Y Z 
A D 337°06'38" 17.880 993.046 1.016.472 99.365 
A 1 356°10'52" 9.708 999.353 1.009.687 102.844
A 2 2°16'49" 9.426 1.000.375 1.009.419 102.837
A 3 2°18'53" 9.434 1.000.381 1.009.426 101.340
A 4 356°06'54" 9.718 999.342 1.009.695 101.335
A 5 2°55'04" 9.860 1.000.502 1.009.847 102.845
A 6 2°33'16" 9.524 1.000.424 1.009.514 102.045
A 7 2°43'22" 9.717 1.000.462 1.009.706 101.335
A 8 3°31'12" 10.797 1.000.663 1.010.777 102.019
A 9 4°52'28" 10.759 1.000.914 1.010.720 102.054
A 10 4°52'58" 10.774 1.000.917 1.010.735 100.044
A 11 3°30'12" 10.802 1.000.660 1.010.782 99.694 
A 12 354°37'18" 9.398 999.119 1.009.357 100.237
A 13 354°39'22" 9.392 999.125 1.009.352 100.102
A 14 2°58'57" 9.022 1.000.469 1.009.010 100.102
A 15 2°58'57" 9.012 1.000.469 1.009.000 100.241
A 16 4°10'21" 10.065 1.000.732 1.010.039 100.101
A 17 4°09'56" 10.057 1.000.731 1.010.031 100.233
A 18 2°04'41" 9.263 1.000.336 1.009.257 100.050
A 19 2°04'41" 9.267 1.000.336 1.009.261 99.780 
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A 20 356°11'05" 9.484 999.369 1.009.463 100.066
A 21 21°55'34" 10.726 1.004.005 1.009.950 102.054
A 22 23°17'53" 10.758 1.004.255 1.009.881 102.020
A 23 23°18'13" 10.763 1.004.258 1.009.885 100.155
A 24 21°59'15" 10.727 1.004.016 1.009.946 100.039
A 25 23°37'42" 8.951 1.003.588 1.008.201 100.103
A 26 23°39'09" 8.950 1.003.591 1.008.198 100.225
A 27 23°59'16" 9.035 1.003.673 1.008.254 100.079
A 28 24°01'59" 9.043 1.003.683 1.008.259 99.940 
A 29 32°08'06" 9.280 1.004.936 1.007.858 100.214
A 30 32°09'42" 9.272 1.004.936 1.007.849 100.078
A 31 23°45'08" 9.820 1.003.955 1.008.988 102.848
A 32 24°23'28" 9.380 1.003.873 1.008.542 102.832
A 33 30°37'46" 9.625 1.004.904 1.008.282 102.829
A 34 30°37'47" 9.615 1.004.899 1.008.273 102.821
A 35 30°28'43" 9.615 1.004.877 1.008.286 101.321
A 36 24°15'06" 9.359 1.003.844 1.008.533 101.342
A 37 23°55'32" 9.632 1.003.906 1.008.804 101.342
A 38 24°04'47" 9.478 1.003.867 1.008.653 102.043
A B 41°02'58" 15.624 1.010.260 1.011.782 100.146
A B 63°56'20" 15.627 1.014.038 1.006.865 100.088
B A 75°35'41" 15.631 1.029.174 1.010.753 100.116
B 39 259°56'45" 6.382 1.007.754 1.005.751 101.347
B 40 259°45'43" 6.365 1.007.774 1.005.734 102.849
B 41 261°45'12" 6.155 1.007.947 1.005.983 101.354
B 42 264°11'52" 5.896 1.008.172 1.006.269 102.069
B 43 267°59'55" 6.958 1.007.085 1.006.622 101.370
B 44 269°37'59" 6.652 1.007.387 1.006.823 102.069
B 45 275°28'24" 6.223 1.007.843 1.007.459 102.064
B 46 276°35'41" 6.187 1.007.893 1.007.576 102.060
B 47 277°13'52" 6.201 1.007.887 1.007.646 102.012
B 48 277°13'52" 6.200 1.007.887 1.007.646 101.850
B 49 277°17'06" 6.187 1.007.901 1.007.650 101.818
B 50 276°38'40" 6.195 1.007.885 1.007.582 100.226
B 51 276°55'18" 6.201 1.007.882 1.007.613 100.234
B 52 276°49'35" 6.219 1.007.864 1.007.605 102.060
B 53 275°28'32" 6.279 1.007.788 1.007.465 100.129
B 54 277°19'42" 6.199 1.007.890 1.007.656 101.166
B 55 285°56'04" 5.796 1.008.465 1.008.457 101.167
B 56 285°54'44" 5.785 1.008.475 1.008.452 101.753
B 57 286°18'51" 5.748 1.008.521 1.008.480 101.819
B 58 286°00'44" 5.786 1.008.477 1.008.461 101.848
B 59 286°50'17" 5.734 1.008.550 1.008.527 101.854
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B 60 286°50'17" 5.735 1.008.549 1.008.527 102.010
B 61 296°46'49" 5.475 1.009.150 1.009.333 102.008
B 62 296°46'43" 5.475 1.009.150 1.009.332 101.846
B 63 297°14'37" 5.458 1.009.186 1.009.364 101.814
B 64 297°14'37" 5.468 1.009.177 1.009.369 102.050
B 65 296°42'04" 5.477 1.009.146 1.009.326 101.750
B 66 296°42'06" 5.474 1.009.148 1.009.325 101.164
B 67 297°16'44" 5.462 1.009.184 1.009.369 101.107
B 68 276°50'30" 6.225 1.007.858 1.007.607 101.110
B 69 299°38'12" 5.408 1.009.338 1.009.540 102.060
B 70 300°18'18" 5.411 1.009.367 1.009.596 102.018
B 71 300°26'24" 5.506 1.009.292 1.009.655 102.016
B 72 311°10'35" 5.490 1.009.906 1.010.480 102.013
B 73 311°57'14" 5.392 1.010.028 1.010.470 102.056
B 74 311°57'32" 5.387 1.010.033 1.010.467 100.087
B 75 311°18'37" 5.390 1.009.990 1.010.424 100.087
B 76 311°10'47" 5.490 1.009.906 1.010.480 100.090
B 77 300°23'13" 5.519 1.009.277 1.009.657 100.095
B 78 299°35'42" 5.404 1.009.339 1.009.534 100.094
B 79 314°12'22" 5.418 1.010.154 1.010.643 102.056
B 80 314°13'43" 5.424 1.010.151 1.010.649 101.103
B 81 325°16'39" 5.702 1.010.790 1.011.552 101.105
B 82 325°16'41" 5.700 1.010.792 1.011.550 102.047
B 83 334°56'53" 6.125 1.011.445 1.012.414 102.046
B 84 334°58'44" 6.134 1.011.444 1.012.424 101.107
B 85 343°14'14" 6.720 1.012.100 1.013.300 101.107
B 86 343°14'17" 6.714 1.012.102 1.013.294 102.054
B 87 350°26'37" 7.386 1.012.812 1.014.149 102.060
B 88 351°15'05" 7.473 1.012.902 1.014.251 102.066
B 89 355°13'05" 7.994 1.013.372 1.014.832 102.076
B 90 350°24'51" 7.385 1.012.809 1.014.147 100.069
B 91 351°13'28" 7.469 1.012.899 1.014.247 99.991 
B 92 2°18'56" 7.667 1.014.348 1.014.527 101.390
B 93 3°29'43" 7.907 1.014.520 1.014.758 101.375
B 94 0°56'24" 7.401 1.014.160 1.014.265 102.064
B 95 3°26'10" 7.897 1.014.512 1.014.749 102.868
B 96 356°10'56" 8.324 1.013.484 1.015.171 101.392
B 97 256°29'52" 6.574 1.007.646 1.005.331 100.101
B 98 256°30'23" 6.570 1.007.650 1.005.333 100.240
B 99 263°23'08" 5.777 1.008.300 1.006.200 100.233
B 100 263°23'08" 5.782 1.008.295 1.006.199 100.102
B 101 271°32'32" 6.861 1.007.179 1.007.050 100.251
B 102 271°32'37" 6.848 1.007.193 1.007.050 100.135
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B 103 269°08'25" 6.789 1.007.250 1.006.764 99.937 
B 104 269°08'26" 6.807 1.007.232 1.006.763 100.035
B 105 5°59'28" 8.164 1.014.890 1.014.985 100.265
B 106 5°59'28" 8.166 1.014.891 1.014.987 100.135
B 107 1°32'58" 7.259 1.014.235 1.014.122 100.263
B 108 1°31'20" 7.256 1.014.231 1.014.119 100.135
B 109 1°11'14" 7.543 1.014.195 1.014.407 100.075
B 110 1°11'13" 7.538 1.014.194 1.014.402 99.936 
B 111 355°29'53" 8.158 1.013.398 1.014.998 99.819 
B 112 355°30'23" 8.164 1.013.399 1.015.004 100.078
B 113 353°32'18" 8.151 1.013.121 1.014.964 100.149
B 114 353°32'18" 8.150 1.013.121 1.014.963 100.271
B C 202°50'46" 16.382 1.007.675 991.767 99.821 
B C 11°11'25" 16.377 1.017.217 1.022.931 99.680 
C B 33°55'32" 16.373 1.026.352 1.036.520 100.312
C 115 198°20'17" 8.567 1.014.521 1.014.799 102.869
C 116 205°10'33" 8.228 1.013.716 1.015.485 102.871
C 117 205°57'03" 8.664 1.013.425 1.015.141 102.898
C 118 205°30'56" 8.360 1.013.615 1.015.386 102.093
C 119 205°19'46" 8.269 1.013.679 1.015.458 101.384
C 120 198°17'42" 8.555 1.014.531 1.014.809 101.374
C 121 205°46'48" 8.554 1.013.496 1.015.228 101.393
C 122 206°32'25" 9.630 1.012.914 1.014.316 102.063
C 123 207°58'57" 9.590 1.012.717 1.014.463 102.084
C 124 205°31'20" 8.359 1.013.615 1.015.388 102.091
C 125 207°58'35" 9.607 1.012.710 1.014.447 100.062
C 126 206°33'50" 9.640 1.012.906 1.014.309 100.224
C 127 207°16'43" 8.913 1.013.132 1.015.010 100.269
C 128 207°16'43" 8.875 1.013.149 1.015.043 100.141
C 129 205°54'00" 7.845 1.013.790 1.015.874 100.282
C 130 205°54'00" 7.839 1.013.793 1.015.880 100.146
C 131 204°49'35" 8.075 1.013.826 1.015.602 100.110
C 132 204°49'35" 8.080 1.013.824 1.015.598 99.748 
C 133 198°06'06" 8.351 1.014.622 1.014.994 99.909 
C 134 198°06'06" 8.333 1.014.627 1.015.011 100.101
C 135 196°20'57" 8.230 1.014.900 1.015.034 100.261
C 136 196°20'57" 8.225 1.014.901 1.015.039 100.133
C 137 227°15'34" 9.651 1.010.129 1.016.382 100.058
C 138 227°14'21" 9.636 1.010.142 1.016.389 102.084
C 139 228°39'37" 9.681 1.009.948 1.016.537 102.052
C 140 228°39'18" 9.693 1.009.940 1.016.528 100.293
C 141 229°24'56" 8.736 1.010.582 1.017.248 102.891
C 142 230°15'14" 8.333 1.010.809 1.017.603 102.906
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C 143 230°19'35" 8.304 1.010.825 1.017.630 102.899
C 144 237°05'30" 8.613 1.009.986 1.018.252 102.888
C 145 236°55'40" 8.613 1.009.999 1.018.231 101.399
C 146 230°06'35" 8.330 1.010.825 1.017.589 101.418
C 147 229°36'32" 8.619 1.010.652 1.017.346 101.395
C 148 229°39'03" 7.901 1.011.195 1.017.816 100.311
C 149 229°41'21" 7.893 1.011.198 1.017.825 100.171
C 150 230°42'17" 8.099 1.010.949 1.017.802 100.142
C 151 230°39'17" 8.124 1.010.934 1.017.781 99.659 
C 152 237°16'47" 8.416 1.010.136 1.018.382 99.623 
C 153 237°18'19" 8.416 1.010.134 1.018.385 100.128
C 154 239°03'17" 8.312 1.010.088 1.018.657 100.157
C 155 239°03'03" 8.313 1.010.087 1.018.656 100.303
C 156 233°18'15" 7.868 1.010.908 1.018.230 99.660 
C 157 233°17'20" 7.885 1.010.895 1.018.218 99.808 
C 158 236°18'03" 8.016 1.010.548 1.018.484 99.805 
C 159 236°20'40" 7.998 1.010.559 1.018.499 99.642 
C 160 235°37'02" 8.325 1.010.346 1.018.230 103.042
C 161 232°42'00" 8.194 1.010.699 1.017.966 103.048
C D 96°22'03" 17.935 1.035.039 1.020.945 99.537 
C D 253°37'56" 17.931 1.000.012 1.017.878 99.328 
D C 162°22'37" 17.927 1.005.433 1.000.795 99.957 
D 162 88°03'33" 9.929 1.009.935 1.018.215 101.388
D 163 89°22'26" 9.741 1.009.753 1.017.985 101.376
D 164 87°56'46" 9.917 1.009.923 1.018.234 102.870
D 165 90°52'19" 9.535 1.009.546 1.017.733 102.074
D 166 93°00'07" 10.586 1.010.584 1.017.324 101.375
D 167 93°56'56" 10.334 1.010.322 1.017.167 102.035
D 168 97°50'06" 9.967 1.009.887 1.016.520 102.033
D 169 98°34'18" 9.901 1.009.802 1.016.403 102.034
D 170 98°44'56" 9.939 1.009.835 1.016.367 102.037
D 171 98°41'16" 9.924 1.009.822 1.016.379 100.060
D 172 98°36'29" 9.912 1.009.812 1.016.395 100.057
D 173 97°50'30" 9.985 1.009.904 1.016.516 99.663 
D 174 90°26'30" 9.655 1.009.668 1.017.804 100.109
D 175 90°40'46" 9.372 1.009.383 1.017.767 100.135
D 176 90°40'47" 9.373 1.009.385 1.017.767 100.280
D 177 85°40'28" 10.044 1.010.028 1.018.636 100.283
D 178 85°40'28" 10.050 1.010.034 1.018.636 100.141
D 179 87°15'12" 10.073 1.010.073 1.018.361 100.114
D 180 87°14'19" 10.076 1.010.077 1.018.364 99.619 
D 181 133°48'12" 8.804 1.006.367 1.011.784 102.035
D 182 135°25'20" 8.804 1.006.192 1.011.607 102.036
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D 183 135°23'32" 8.863 1.006.236 1.011.569 101.672
D 184 133°47'38" 8.820 1.006.379 1.011.774 101.672
D 185 148°41'12" 9.446 1.004.922 1.009.808 102.036
D 186 148°49'04" 9.409 1.004.884 1.009.828 102.034
D 187 149°38'30" 9.446 1.004.786 1.009.728 102.039
D 188 153°55'35" 9.765 1.004.304 1.009.107 102.040
D 189 156°43'19" 8.887 1.003.524 1.009.715 102.058
D 190 159°57'18" 9.216 1.003.171 1.009.221 102.852
D 191 160°00'21" 9.202 1.003.159 1.009.231 101.342
D 192 158°22'35" 9.040 1.003.344 1.009.475 101.343
D 193 155°11'42" 9.978 1.004.198 1.008.821 101.343
D 194 148°40'31" 9.439 1.004.920 1.009.815 100.065
D 195 148°44'48" 9.422 1.004.901 1.009.824 100.057
D 196 149°36'54" 9.460 1.004.797 1.009.718 99.685 
D 197 149°36'54" 9.459 1.004.797 1.009.719 99.685 
D 198 157°08'09" 8.999 1.003.509 1.009.587 99.686 
D 199 157°06'37" 9.000 1.003.513 1.009.587 100.059
D 200 156°37'28" 8.731 1.003.476 1.009.864 100.094
D 201 156°37'29" 8.746 1.003.482 1.009.851 100.233
D 202 162°25'41" 9.310 1.002.823 1.009.003 100.242
D 203 162°20'44" 9.298 1.002.832 1.009.018 100.111
D 204 160°42'21" 9.362 1.003.106 1.009.042 100.073
D 205 160°43'55" 9.365 1.003.103 1.009.038 99.741 
D 206 142°15'01" 9.108 1.005.589 1.010.676 102.034
D 207 142°16'14" 9.114 1.005.590 1.010.670 101.680
D 208 126°13'09" 8.788 1.007.102 1.012.686 101.678
D 209 126°13'56" 8.786 1.007.099 1.012.686 102.032
D 210 118°45'55" 8.867 1.007.785 1.013.612 102.030
D 211 118°45'55" 8.863 1.007.782 1.013.613 101.683
D 212 111°34'30" 9.092 1.008.467 1.014.535 101.678
D 213 111°34'30" 9.095 1.008.470 1.014.534 102.028
D 214 111°34'29" 9.096 1.008.471 1.014.534 102.029
D 215 104°50'40" 9.464 1.009.161 1.015.454 102.031
D 216 104°50'40" 9.461 1.009.157 1.015.455 101.691
D A 268°48'55" 17.877 982.133 1.017.510 100.251
D A 180°04'14" 17.877 999.990 1.000.002 100.043

 

 
 

 


