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in the use of digital three-

tool in the phase of diagnosis on an 
architecture project of restoration. 

and the methodology usually used in 
development of those projects. After 

urged to look for new solutions, it 

new tool. It had about positive points 
the fact of being modeled quickly, to 
have made possible a clear vision of 
the pathologies and for being easily 
manipulable, providing a dynamic 
visualization of the construction. 

the possibilities of analysis and 

realistic model. Afterwards analyzing 
the different potentials and 
restrictions of each accomplished 

point out news ways that can be 
followed.

1. Introdução
O desenvolvimento das tecnologias digitais 

dessas ferramentas, com uma ampla gama de 

fácil encontrar programas com recursos que 
foram desenvolvidos justamente para atender às 

tem afetado a metodologia de trabalho até 

que sejam desenvolvidas ferramentas orientadas 
para essa área de trabalho, é necessário que se 

compreendam as peculiaridades de como um 

do 3D Laser Scanning e o desenvolvimento 

se trabalhar com a nuvem de pontos gerada por 
esse equipamento, por outro lado, o que é a 

surgimento da tecnologias computacionais, com 

apud 

cultural de uma sociedade tanto pela 

independentemente desse valor ser reconhecido 
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no estado em que ele se encontra (as found

Normalmente o cadastro é feito de forma 

medida e esboçada, segundo as tradicionais 

medições e anotações com o objetivo de 

esses provenientes da umidade, do intemperismo 

microorganismos, ou mesmo, de intervenções 

ensaios e testes de materiais, nos locais onde 

2. Um Novo Conceito De Trabalho

surgiu quando do desenvolvimento do projeto de 

ferramentas computacionais se deu de maneira 
um tanto quanto limitada, quando se compara 

arquivos contendo os desenhos técnicos em 

base os desenhos do levantamento cadastral, 

criteriosamente todos os danos presentes no 

deteriorado, problemas na pintura, presença 

sérios, possivelmente decorrentes de problemas 

processo procurou-se sempre analisar, na medida 
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relacionar os diversos danos nem sempre foi uma 

3. Seguindo Por Novos Caminhos
Frente a esse problema surgiu a idéia de 

se na possibilidade de se construir um modelo 

modelo permitiria uma análise integrada dos 

análises posteriores de soluções de projeto, além 
de permitir a portabilidade necessária para ser 

para correlacionar os aspectos interiores com 

cada elemento num layer
a se poder ocultar certas partes de acordo com 

mapa de danos para ser aplicado sobre as faces 

originalmente feitos como croquis in loco, foram 
convertidos para o formato digital via scanner e 
em seguida aplicados sobre as faces das paredes 

software

do objeto com os danos acontecesse sobre uma 

frames, o arquivo 

Virtual Reality Modeling 
Language, justamente por se tratar de um 

formato apresenta ainda a vantagem de poder 
ser aberto em qualquer navegador (browser) de 

um software

análise rigorosa dos danos, mas permite uma 

FIGURA 01: Visualização do modelo com mapeamento 
de danos aplicado
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geométrico tridimensional onde fossem 

impossibilitou a tomada de fotos com ângulos 

internas o que atrapalhou foram os 

Para a modelagem foi escolhido o software 

de modelos geométricos tridimensionais 

O programa para fotogrametria digital trabalha 

software reconstitui as posições 

software

Um outro aspecto logo observado nas primeiras 

os danos nem sempre apareciam de maneira 
destacada e que, em vários casos, nem sempre 

oferecesse uma leitura mais objetiva, permitindo 

Nestes primeiros ensaios percebeu-se também 
que a modelagem de pequenas partes da 

tomadas do local, permitia uma boa leitura 

pelo fato de ampliar as possibilidades de 

que o elemento possa ser facilmente analisado 

estudos que normalmente eram feitos baseados 
em fotos, passam a contar com a possibilidade 

4. Conclusões
Um modelo geométrico tridimensional 

mapeamento de danos dentre outros, permite 

pudessem ser associadas individualmente ou de 
maneira combinada, constituindo uma espécie de 

apresentadas, o conjunto de possibilidades e 
os resultados parciais obtidos mostraram que 

FIGURA 02: Visualização do modelo fotorealístico
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encontradas, a pesquisa deverá evoluir em 

ao modelo interativo, de modo que qualquer 

em estudo, melhor será a qualidade deste 
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