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Este trabalho tem por objetivo o emprego da fotogrametria terrestre a curta distância para o 

levantamento e documentação de edifícios no Centro Histórico de Laguna, Santa Catarina. Busca 

adaptar as metodologias aprendidas em parceria com a Universidade de Valladolid na Espanha 

aos equipamentos e software viáveis e disponíveis no Laboratório de Preservação do Patrimônio 

da UDESC. O centro histórico de Laguna conta com um conjunto edificado de diferentes 

períodos e linguagens arquitetônicas, principalmente coloniais, ecléticas e art déco. Atualmente a 

documentação em Laguna é realizada por meios de métodos tradicionais (à trena), acarretando 

desafios para estudantes e profissionais de arquitetura na elaboração de levantamentos de 

edificações históricas. 

Os métodos a serem empregados incluem a Revisão Bibliográfica, Análise e Planejamento, 

Levantamento Fotogramétrico, Documentação Gráfica e Análise dos Resultados. A revisão 

teórica incluiu basicamente a análise Teórica e Documental sobre os temas imprescindíveis para 

o desenvolvimento do trabalho em bases nacionais e internacionais. A realização da análise e 

planejamento consistiu na análise da edificação a ser levantada e seu entorno, de maneira a 

identificar a técnica fotogramétrica mais adequada e formular o planejamento das tomadas 

fotográficas. Para o levantamento da edificação foi realizado o processo de aquisição de dados e 

imagens, incluindo a tomada fotográfica da edificação e o levantamento de medidas de 

referência. A etapa da documentação gráfica compreendeu no processamento dos dados obtidos, 

que incluem a correção de imagens pelo método fotogramétrico escolhido, a vetorização de 

imagens e a formulação de desenhos e documentações de registro. Na etapa da Análise dos 

Resultados, foram analisados os resultados obtidos em todas as etapas, relatando as dificuldades 

encontradas e expor como a fotogrametria pode auxiliar no levantamento e preservação do 

patrimônio edificado de Laguna. 

As fotos adquiridas no levantamento apresentam imagens perspectivadas e distorcidas devido ao 

ângulo em que a fotografia foi tomada e as imperfeições decorrentes da lente da câmera. Para 

corrigir essas deformações e obter uma fotografia precisa e escalonada é necessário retificar a 

foto, processo pelo qual se realoca os pixels pelos quais a imagem é composta, de maneira a 

formar uma nova imagem corretamente dimensionada. O software adotado para este processo foi 
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o ASRix 2.0 que retificada fotos em tempo real a partir da marcação de, no mínimo, quatro 

pontos do plano, utilizando-se medidas de referência tomadas à mão. 

Após a retificação da foto, a mesma foi importada no software Autodesk Autocad para 

vetorização. Desenhou-se por cima da imagem as partes referentes à janela e ao balcão, bem 

como o ornamento seguinte, acompanhando precisamente os contornos do plano (Figura 1). 

Sobrepondo o desenho obtido através do método tradicional, linhas pretas (Figura 2) e o desenho 

obtido pela fotogrametria, linha rosa (Figura 2), pode-se observar que o desenho realizado com 

auxílio fotogramétrico possui maior precisão. Os detalhes e ornamentos também se mostraram 

mais precisos quando desenhados com auxílio da foto retificada. 

 
Fig. 1 Desenho vetorizado a partir da foto         Fig. 2 Comparação dos dois métodos (tradicional e foto) 

                
 

Fonte das imagens: elaborado pelas autoras 

 

 Na Figura 2 pode-se observar que o método de levantamento por fotogrametria agiliza o 

processo de desenvolvimento da documentação arquitetônica e, por ser feito de maneira mais ágil 

e eficiente, facilita a compreensão, análise e execução dos projetos de restauração. O método 

tradicional utilizado atualmente para o desenvolvimento de levantamentos acarreta alguns 

desafios para estudantes e profissionais de arquitetura na elaboração de levantamentos de 

edificações históricas, como o tempo que se leva para medir todos os elementos da fachada, 

utilizando a fita métrica e o desenho feito a mão, necessitando horas de trabalho. Sendo assim, 

com a utilização da fotogrametria ganha-se tempo para desenvolver outras etapas que projeto de 

intervenção apresente, além do baixo custo de execução. 

A utilização das ferramentas de registro, medição, interpretação de imagens fotográficas no 

processo de projeto possibilitará uma gama muito maior de acertos nas decisões de como 

restaurar as edificações de interesse histórico cultural, como demonstrado na Figura 2. A 

fotogrametria auxilia no levantamento e na preservação do patrimônio edificado de Laguna, 

assim como a possibilidade de sua utilização prática pelo Escritório Técnico do IPHAN em 

Laguna, bem como pelos acadêmicos da UDESC em projetos e pesquisas futuras. 


