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RESUMO
Em cumprimento ao que foi recomendado pelo ICOMOS (Conselho Inter nacional
de Monumentos e Sítios), de acordo com a resolução número 2, de 15 de outubro
de 1987 da CIPA (Comitê Internacional de Fotogrametria Arquitetônica),
este trabalho pretende mostrar uma experiência brasileira no cadastramento
de monumentos históricos, usando a técnica de fotogrametria terrestre.
Foi escolhido um dos mais importantes monumentos do patrimônio brasileiro,
construído em meados do século XVI (1551), o Castelo da Torre de Garcia D' Avila,
situado a aproximadamente 80km ao norte de Salvador, Bahia. Neste estágio
do trabalho foi obtida a restituição fotogramétrica e ortofotos coloridas digitais
de duas fachadas. O objetivo final é apoiar a preservação das majestosas ruínas
deste monumento histórico que foi a primeira torre de defesa do território brasileiro,
considerada a primeira grande edificação portuguesa construída no Br asil.
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ABSTRACT
In atention that was recommended by ICOMOS (International Counci! of
Monuments and Sites), acording with the resolution number 2 of 10/15/1987 from
CIPA (International Comitee for Architectural Photogrammetry), this article intends
to show the brasilian experience in conservation of historical monuments, using the
terrestrial photogrammetry technique. It was choosen one of the most important
historical monuments, wich was built in Brazil in midle of XVI century (1551), the
Tower Castle of Garcia D' Avila, situated aproximately 80 kilometers from north
Salvador-Bahia. In this stage of the work it was obtained the photogrammetric
restitution and color digital ortophotos of two facades. The final objective is to
preserve the ruines of this monument that was the first defense tower of the brasilian
territory, considered the first large portuguese construction built in Brasil.

INTRODUÇÃO
m convênio de apoio técnico, assinado
entre o Ministério do Exército, tendo
como Organização Militar Executora
(O ME) o Instituto Militar de Engenharia (IME) e
a Fundação Garcia D' Avila, com a interveniência
do Instituto Brasileiro do Patrimônio CulturalIBPC (hoje IPHAN) e do Centro Cultural e de
Pesquisas do Castelo da Torre, está iniciando os
projetos de restauração da Casa da Torre, através
da aplicação da Fotogrametria Terrestre do sítio
histórico e arqueológico, o que será também uma
contribuição cartográfica para a criação do
"Arquivo Fotogramétrico de Monumentos
Históricos do Brasil". O Castelo da Torre de
Garcia D' Avila, localizado no Brasil, em Praia
do Forte, litoral norte da Bahia, terá duas
majestosas ruínas consolidadas, sua capela
sextavada literalmente restaurada e abrigará um
moderno museu histórico e atividades culturais.
Construído em I SS I é considerado a primeira
grande edificação portuguesa no Brasil, sendo um
dos mais importantes monumentos do patrimônio
cultural brasileiro, que foi a sede do maior
latifúndio do mundo, constituído de 129 fazendas,
com uma área de 800 mil quilômetros quadrados,
1/1 Odo território brasileiro.
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O Castelo da Torre, único castelo em estilo
feudal existente nas Américas, e o Forte Garcia
D' Avila são importantes marcos testemunhos da
tradição e história brasileiras. Participaram nas
lutas de defesa da terra contra piratas e invasores
estrangeiros , da história da ocupação e da
colonização do Nordeste, por mais de três séculos,
como também foram importante ponto de apoio
nas lutas pela Independência do Brasil.
Atualmente, uma megaestrutura de turismo
cultural e ecológico, que está sendo implantada
na "Costa dos Coqueiros", entre Praia do Forte e
Porto Sauípe, veio viabilizar a implantação do
Projeto Castelo da Torre como um todo, transformando a região num verdadeiro parque histórico,
ecológico, cultural e de lazer.

DESENVOLVIMENTO
Primeira fase
A primeira fase deste projeto foi apresentada
no XVI Congresso Brasileiro de Cartografia
realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1993 e
constou de:
• Estabelecimento e implantação de 8 (oito)
bases no terreno, a colocação de 37 (trinta e sete)
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alvos onde foi aplicado o método da interseção
para definição espacial dos pontos de controle e a
materialização de uma poligonal em torno da
edificação.
• Implantação de 8 (oito) marcos de concreto
de forma piramidal, tendo na sua parte superior
uma chapa de bronze com a inscrição: M . E XIME-C. CART-POL.
• Tomada de 128 (cento e vinte oito)
fotografias das 1O (dez) fachadas, com a câmara
P-32 Wild.
• Elaboração, na empresa PROSPEC, de uma
Ortofoto, com a utilização do software SORA e
do equipamento OR-I Wild.

Segunda fase
Esta segunda fase do projeto constou de:
• Reconstrução de 4 (quatro) vértices dos
marcos de concreto lançados na primeira fase .
• Implantação de 6 (seis) bases materializadas
por piquetes de madeira, com pontos de pregos .
• Colocação de 33 (trinta e três) alvos para
definição espacial dos pontos de controle.
• Nivelamento e contranivelamento da
poligonal.
• Medição planimétrica da poligonal
implantada.
• Tomada de fotografias da fachada principal
e lateral esquerda usando filmes especiais e a uma
menor distância do objeto a fim de se obter melhor
nitidez dos detalhes nos negativos utilizados na
restituição e confecção das ortofotos coloridas.
• Elaboração da restituição de duas fachadas
e ortofotos digitais coloridas, na empresa ESTEIO
Engenharia e Aerolevantamentos S.A. com sede
na cidade de Curitiba - PRo

· 1(uma) Câmara Wild P-32 com respectivos
acessórios;
• I (um) Nível NA-2;
· 1 (um) TeodolitoWild T-2;
· 1 (uma) "Total Station" Wild TC-1600;
• material topográfico diverso (trenas, miras,
cadernetas de campo, guarda-sol, tripés, balizas
etc.)

MATERIAL FOTOGRÁFICO
Foram utilizados 3 (três) tipos de filmes, a
saber:

Filmes coloridos
Xodak EKTAR 25, sensibilidade ISO 25,
formato 120, filme negativo em cores, balanceado
para luz do dia . Apresenta nitidez e poder de
resolução extremamente altos, permitindo grau de
ampliação muito grande, graças aos grãos
tabulares na emulsão . É petfeito para fotos de
edificações, que requeiram reprodução de detalhes
finos tais como fotos científicas.
Kodak VERICOLOR He, sensibilidade
ISO 100, formato 120, filme negativo em cores
para fotografias iluminadas com a luz do dia ou
comflash eletrônico, para exposições curtas, entre
11 I O a 1/1 00 de segundo . Este filme tem
granulação extremamente fina, alta definição e
saturação de cores. Possui ainda um contraste
mais elevado, o que possibilita a obtenção de
imagens mais nítidas com detalhes nas altas luzes
e sombras, característica ideal para o estudo de
obras arquitetônicas.

Filme preto e branco
EQUIPAMENTOS DE CAMPO
Para a realização dos trabalhos topográficos
foram utilizados os seguintes equipamentos:

(~,
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Kodak TMAX 100 Profissional,
sensibilidade ISO 100, formato 120, filme
pancromático de grão finíssimo, de definição
extremamente alta, com altíssimo poder de
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coloridas e 12 (doze) em preto e branco, das
fachadas principal e lateral.

resolução. Este filme incorpora a tecnologia dos
grãos tabulares, que permite um melhor
aproveitamento da luz. Isto o torna especialmente
indicado para aplicações científicas e também nos
casos em que tenhamos edificações com muitos
detalhes e que sejam necessárias grandes ampliações, oferecendo maior tolerância aos erros
de exposição.

APOIO DE CAMPO E PRECISÕES
Resultados obtidos
Após a rematerialização dos 4 (quatro)
marcos destruídos, estabeleceu-se uma poligonal
de contorno da edif icação, com um comprimento
total de 227,95 metros, medida com o equipamento
eletrônico Wild TC-1600. Foram feitas duas séries
de observações CE (círculo à esquerda) e CD
(círculo à direita) e obtidos os seguintes resultados:

Segurança
Para fins de segurança combinou-se o tempo
de expos ição de valores compreendidos entre
1/30 s, 1/60 s e 1/125 s, com aberturas de
diafragma entre f/8, f/ll , f/16 e f/22, tendo sido
tomadas 52 (cinqüenta e duas) fotogra fia s

POLIGONALDECONTORNO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TOLERÂNCIA ANGULAR
FECHAMENTO ANGULAR

T= 0,1
E=

Os valores das especificações técnicas
relativas às precisões estão contidos no Boletim
de Serviço 1602 - Resolução da Presidência da
República (PR) n!l22, de 2 1 dejulho de 1983 da
FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) . Temos, então, no nosso
caso: n o número de véltices igual a 6 (seis) , sendo
fx o fechamento no eixo dos x e fy o fechamento
no eixo dos y. O valor de L representa na fórmula
acima o comprimento total da poligonal.
A altimetria da poligonal principal foi
executada por nivelamento geométrico, tendo sido
também realizado o contranivelamento.
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48,9"
9,2"

n=6

TOLERÂNCIA LINEAR
FECHAMENTO LINEAR

-rn

T = 20"

RESULTADOS

-fi

4,7 em

I'ix + fi
2

1,Omm

Bases Topográficas
Com a poligonal implantada e medida passouse à fase de determinação das bases fotográficas,
que foram obtidas por in'adiamento duplo. No
terreno estabeleceu-se 6 (seis) bases, sendo 4
(quatro) na fachada principal e 2 (duas) na fachada
lateral.

Pontos de apoio
A partir destas bases foram determinadas as
coordenadas dos pontos de apoio fotogramétrico,
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materializados por alvos previamente colocados
em pontos escolhidos nas fachadas ou em pontos
existentes na constmção. Todos os pontos foram
obtidos pelo processo de interseção avante com
duas séries de observações (CE e CD), num total
de 38 (trinta e oito) pontos de apoio. Obteve-se
as alturas dos referidos alvos por nivelamento
trigonométrico .
Para se ter um controle azimutal da edificação
foi realizado um azimute pelo sol, com orientação
para o Farol Garcia D' Avila, pertencente ao
Ministério da Marinha, que possui coordenadas
conhecidas .
Todos os dados foram armazenados em
cadernetas de campo e disquetes de computador
para possíveis utilizações posteriores (cálculos,
conferências etc).

A parte de edição foi executado em software
específico CAD TEMAP da empresa ESTEIO
Engenharia e Aerolevantamentos S.A.
O produto final está sendo apresentado em
arquivo magnético . DXF. Estabeleceu-se um
quadro de convenções tais como: buraco, pedra,
reboco, fissuras etc.
Foi elaborada uma moldura no software
AUTOCAD para lançamentos das organizações
envolvidas, dados de projeto, convenções etc ....
Com os negativos coloridos apresentados, houve
uma maior dificuldade de restituição do que com
os em preto e branco referentes aos detalhes em
geral. A moldura citada visa a permitir a apresentação final do trabalho que será apresentado
no stand do IME, no XVII Congresso Brasileiro
de Cartografia.

Ortofoto Digital
TRABALHOS DE ESCRITÓRIO
Restituição Fotogramétrica
Os trabalhos de restituição foram elaborados
no aparelho aerotriangulador - restituidor
analítico de III ordem PLANICOMP C-120. A
restituição foi executada na forma mais completa
possível, com todos os detalhes visíveis e passíveis
de representação na escala de 1:50. Em relação
ao apoio de campo não existiu discrepâncias,
havendo até superabundância de pontos e as
precisões foram excelentes. Com relação à fachada
principal os resíduos finais da orientação absoluta
apresentaram em média os resultados x = 5/1;
y = 6/1 e z = 8/1 e na fachada lateral foram de
x = 8/1; Y = 14/1 e z = 20/1 perfeitamente
compatíveis com a escala final do trabalho. Os
tempos de execução das duas fachadas foram de
85 (oitenta e cinco) horas de restituição e 18
(dezoito) horas de edição. Ainda na fachada
principal para não se usar as extremidades do
modelo utilizou-se um terceiro, com fotos tiradas
de outra base no terreno.

(31 i
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Os seguintes dados de projeto foram utilizados
na confecção das ortofotos digitais da fachada
principal e lateral:
• câmara Wild: P-32;
• distância focal calibrada: 63,95mm;
• distância objeto: 19m ;
• comprimento das bases: 3m;
• escala da foto: 1:300;
• escala da ortofoto: 1:50;
• recobrimento longitudinal : 87%.
As ortofotos foram produzidas na Estação
Fotogramétrica Digital Leica - Helava - DPW
770 pertencente à empresa ESTEIO Engenharia
e Aerolevantamentos S.A. com sede na cidade de
Curitiba - PRo
V ários foram os aspectos técnicos ocorridos
para suas elaborações a saber: o módulo lógico
aplicado foi o SOCET SET que realiza as
orientações dos modelos, modelação automática
do terreno, mosaicagem de fotos (automática e
manu al), retificação das fotografias, coleção de
dados vetoriais e outros. Inicialmente, os negativos coloridos foram escanerizados, utilizandose a estação DSW 100 (Leica - Helava) com
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2000 dpi que corresponde a um pixel de 13 micra.
Cada negat ivo gerou um arqui vo magnético em
positivo de aproximadamente 100 megabytes,
utilizou-se esta resolução visando uma possível
restituição na própria estação. A nível de execução
cumpri a dec idir que tipo de DTM seria utili zado
no PLANICOMP C-120.
Devido às grandes diferenças de profundidade
(z) dos detalhes, optou-se por utili zar o DTM a
partir de linhas estruturai s restituídas, as quai s
foram interpo ladas formando um grid regu lar de
50 em 50 centímetros. A correção é feita automaticamente via software, utili zando-se os pontos
de apo io de campo e o DTM. Não houve
discrepâncias quanto a es te aspecto. Face a
algumas distorções da imagem houve necess idade
de se ed itar parte do DTM e comparar co m a
restituição elaborada. O tempo de execução,
cons iderando os testes havidos e o pioneirismo do
trabalh o, foi de aproximadamente 50 horas. Em
função das grandes diferenças de profundidade os
detalhes do fundo da image m não puderam ser
retificados. Como produto final foi gerada uma
ortofoto digital num arquivo magnético.TIF com
resolução de 600 dpi. (Apresentado no stand do
IME no XVII Co n gresso Brasileiro de
Cartografia).
À semelhança da restituição fo i elabo rado um
quadro de convenções. O produt9 fo i remetido
para os Es tados Unidos da América do Norte a
fim de ser executado num fotoplotter a laser, com
resolução de 2.000 dpi.

CONCLUSÕES
Os produtos finais obtidos ou seja: a
restituição fotogramétrica de duas fachadas e
respectivas ortofotos co loridas são sub sídios
fundamentais para a fase posterior de restauro.
Pelo fato de se trabalhar co m negativos
coloridos houve algumas dificuldades na definição
de detalhes. Um fator crítico se torna a revelação
destes filmes por não se contar co m laboratórios
especiali zadas neste tipo de revelação.
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No aspecto técnico, foi bastante interessante
porqu e despertou a at e nção de inúm e ros
profiss ionai s da área de fotogrametria, todos
desejosos de fornecer soluções para os problemas
que estavam ocorrendo.
A ortofoto di gital é uma técnica bastante
moderna, porém, ainda não totalmente divulgada
no Brasil, ressa lte-se ainda o(s) aspecto(s) das
cores. Acreditamos ter sido este um trabalho
inédito em nosso País.
Os produtos finais obtidos encontram-se em
expos ição no stand do Instituto Militar de
Engenhari a na XV EXPOSICARTA deste XVII
Congresso Brasileiro de Cartografia.
Este tra balho é mais uma co ntribuiç ão
cartográfica para a constituição do Arquivo
Fotogramétrico de Monumentos Históricos do
Brasi 1.
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Ca libre 380, 12 + I tiros,
cano de 102 mm, dispositivo
de segurança manual, trava
de ferrolho, de me de
travamento de cão, percursor

a lance inercial, indicador de
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Com uma Pisrola Taurus você tem a certeza
de segurança. A segurança que só a mais alta
tecnologia pode proporcionar. Taurus, marca
de qualidade à sua disposição.
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