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Desenho

using digital photogrammetry 
for the restitution of urban 

forms, using precise and low cost 
techniques, an alternative solution 
for the cartographic actualization 

of cities. The technique uses 
digital cameras (non-metric), with 

resolution compatible with the 
precision and scale required for the 

the acquisition of the photos, that 
can be taken by different places: 
in the ground, in the top of high 

buildings or by small airplanes 
or ultralights, in opposition of 

the traditional image acquisition 
method, done by costly aerial 

by specialized companies.

1. Introdução

brasileiras que possuem plantas cadastrais 

No Nordeste brasileiro este quadro é ainda 

além da capital apenas as 40 maiores cidades 

semi-cadastrais, efetuados pelas concessionárias 
de energia e de saneamento, para as suas 

obrigatoriedade desse instrumento para cidades 

mais esta fragilidade, na medida em que muitos 

a necessidade de serem desenvolvidos esforços 

baseadas no emprego de técnicas e processos 

em fase de desenvolvimento é fundamentada 

tamanho do pixel 
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no emprego de software para fotogrametria 

trata, portanto, da busca de uma alternativa 

O pressuposto por trás desta pesquisa e que 

tridimensional, de um trecho urbano, com 

necessidades estabelecidas, a vista superior ou 
a vista em planta deste modelo será equivalente 

a viabilidade técnica e operacional do processo, 

necessárias aeronaves adaptadas e câmaras 
métricas especiais, um criterioso planejamento 

de aeronaves de pequeno porte, ou até mesmo 

que o conjunto de pontos de interesse sejam 
adequadamente cobertos, ou seja, cada um 

para as fotos aéreas é previamente estabelecida 

as variações decorrentes de instabilidade 

para complementar o levantamento e facilitar a 

seja cada foto pode ter uma escala diferente da 

é facilmente obtido através da distância da 

pontos, um modelo geométrico tridimensional, 
que representa, com rigor necessário, a área que 
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computador, software e câmara digital é que, 

ancorado em quatro aspectos principais, a saber:

•  Processamento dos dados e produtosProcessamento dos dados e produtos 
obtidos, e

3.1. Construção da maquete

com o atual estágio da pesquisa, optou-se por se 

de uma cidade hipotética, da qual poderiam ser 

de espessura, sobre esta base foi colada uma 
prancha onde estavam desenhados a malha 

a estabilidade dimensional e geométrica das 

estes foram medidos novamente com um 

projeto, permitindo assim avaliar corretamente 

melhorar o contraste ,depois foram colados nas 

    equivalentes a 28 a 200 mm, numa câmara 

    regras da fotogrametria terrestre para 

    3.3. Processamento dos dados e produtos 
    obtidos 

    modelo é necessário informar os parâmetros 

    de interesse sobre as imagens com as 

Figura 1: Foto da maquete e modelo da quadra gerado 
no PhotoModeler.
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de forma interativa, o que requer tempo, quando 

elementos, pode-se obter uma série de produtos 
a partir do modelo, listados a seguir: 

•   o modelo geométrico tridimensionalo modelo geométrico tridimensional 

coordenadas do as built da maquete e 

4.  Análise dos Resultados

pixel pode 

geométrica de semelhança de triângulos, que 

a 0,2 mm multiplicado pelo fator de escala do 

tamanho do pixel é de 0,79 mm, correspondente 

pode ser determinada a partir da menor 

forma diferenciada nos desenhos a pequenas e 

a partir do cadastro feito manualmente com o 

Figura 2: Sobreposição da ortofoto gerada no PhotoModeler e as built da maquete.
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O ponto mais preciso apresentou as seguintes 

escala da maquete, que estaria fora dos limites 

5. Conclusões

artigo apresentou o primeiro de uma série de 

demonstrar a viabilidade de levantamento 

nos estudos nas áreas de conhecimento e nas 

limitações, ou ainda, as condições para sua 

que encoraja a continuidade dos estudos e a 
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