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Abstract. The present work integrates the ongoing Master Degree Research Project entitled "Damage Map
Representation and Pathology Database (Cronidas) Creation". This paper aims to discuss the search for alternatives in the
development of a map of damages to be applied on historical buildings in order to assist preservation and restoration
projects. Orthophotos of the facades and of the internal walls of buildings will be produced; once generated, these images
are vectorized and transformed in drawings which represent the pathologies, in other words, the damage map. The
research the following softwares: PhotoModeler®Pro5 for the generation of the orthophotos, Photoshop®CS3 for image
treatment, and AutoCAD®2008 for tracing the relevant areas.
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Mapa de danos
O presente artigo é parte integrante da pesquisa de mestrado:
Representações de mapas de danos e criação da base de dados de
patologias (Cronidas), ora em desenvolvimento. Ele apresenta e
discute a busca de alternativa para agilizar o levantamento cadastral
para a produção de mapa de danos em projetos de conservação e
restauro através de geração de ortofotos para desenho de elevações
de fachadas ou paredes internas das edificações.
As ortofotos são produtos fotogramétricos resultantes de um
processo chamado de retificação diferencial, em que são
eliminados os deslocamentos causados pela deformação
perspectiva, pela inclinação da câmera fotográfica em relação ao
plano principal da facada do objeto fotografado e pela variação de
relevo do referido objeto.
“Em uma ortofoto, as imagens dos objetos são apresentadas em
um sistema de projeção ortogonal, ao contrário de uma fotografia,
que é concebida em um sistema de projeção central. O centro
perspectivo de uma ortofoto é deslocado para o infinito, portanto as
projetantes são paralelas entre si, mantendo sua verdadeira
posição ortográfica. As ortofotos são geometricamente equivalentes
a mapas de linhas.” (Silva, 2000).
Uma vez corrigida a deformação da fotografias de uma parede, ela
pode ser vetorizada gerando uma elevação que servirá de base
para a representação gráfica do mapeamento de danos. Para
obtenção desses produtos utilizam-se os programas PhotoModeler
®Pro5, AutoCAD® 2008 e PhotoShop® CS3.
O mapa de danos é um instrumento usado para localizar,
identificar, quantificar e especificar as avarias na edificação,
empregado na execução de projetos de intervenções, conservação
e restauro de edificações históricas. É constituído por material
ilustrativo contendo a representação dos componentes construtivos
e as patologias encontradas, bem como as informações
necessárias para embasar os trabalhos de intervenção e
consolidação em projetos de conservação e restauro. Este material
pode apresentar sobreposição de elementos gráficos, hachuras,
fotografias, índices, cores, letras e legenda contendo dados sobre

os componentes da construção, os materiais empregados em sua
construção e as patologias encontradas.
Em uma definição mais recente o “Mapa de danos consiste no
levantamento criterioso de todas as patologias, ou seja, todos os
danos encontrados na edificação e identificados graficamente por
meio de simbologia, ressaltando seus diversos níveis de
degradação. Este levantamento gráfico e fotográfico é apresentado
em plantas e elevações.” (Mascarenhas, 2008)
Assim, na construção civil, a patologia vem estudar os tipos de
degradação que os componentes e os materiais sofrem, as
“doenças” que neles incidem, sejam de origens físicas, químicas
ou biológicas, uma vez expostos nas suas condições de serviço.
Desta forma “As patologias são sintomas que aparecem nas
edificações, decorrentes de causas diversas que provocam
degradação dos elementos que compõem as construções. Essas
causas podem ter como agente a ação do homem, deficiência
inerente a edificações, fatores físicos, fatores químicos, fatores
biológicos e fatores de calamidade ambientais.” (Braga, 2003)
O conhecimento das patologias das construções é indispensável
para todos que trabalham com recuperação e construção, pois
conhecer os materiais empregados, os defeitos ou a deterioração
que a construção apresenta e suas causas, pode auxiliar nas
intervenções, procedimentos de tratamento e serviços para
conservação ou restauração da edificação em questão. Para
identificação dessas patologias utiliza-se a percepção visual,
entretanto para que seja precisa, devem-se realizar análises
laboratoriais e de prospecções para a confirmação dos sinais e
sintomas observados.
O objeto de estudo escolhido para realização dos primeiros ensaios
foi as ruínas do monumento denominado Casa da Torre ou Castelo
Garcia D’Ávila (ver figura 1), localizado na Praia do Forte, município
de Mata de São João, na Bahia no nordeste brasileiro. O conjunto
arquitetônico compreende duas partes: uma capela restaurada e as
ruínas da casa forte. Escolheu-se uma parede da ruína na fachada
sul para a realização do mapeamento dos danos na alvenaria de
pedra.
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Figura1. Fachada principal do Castelo Garcia D’Ávila.

A produção da ortofoto e o
traçado das feições
A primeira etapa do processo compreende a tomada fotográfica (ver
figura 2) do objeto de interesse. Para isto foi empregada uma câmera
Sony Cybershot DSC-F828, previamente calibrada. Usou-se a
resolução máxima de 8 megapixels e a distância focal de 11,2 mm.
Foram escolhidas três posições a primeira tomada (1) com a maior
ortogonalidade com o plano principal da parede escolhida,
buscando-se o seu centro geométrico. As demais posições foram a
45 graus à esquerda (2) e 45 graus à direita (3) respectivamente. Em
seguida mediu-se na horizontal largura da parede “A”, 9,72 m, na
altura de 0,80 m do solo no ponto à esquerda.
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Na segunda etapa, correspondente à produção das ortofotos
utilizou-se o PhotoModeler®. Foram selecionadas as melhores
fotografias, dotadas de maior nitidez e qualidade de imagem,
onde estavam bem definidos os pontos de interesse (ver figura 3).
Em seguida foram referenciados pontos homólogos nas três
fotografias, usando-se as ferramentas de pontos e linhas,
traçando-se o perímetro da parede sobre as fotografias, bem
como as características a serem representadas no mapa de danos.
Após o referenciamento dos pontos as imagens foram processadas,
sendo gerado o modelo geométrico da restituição em wireframe.
A este produto foram adicionadas as superfícies, através de
primitivos triangulares, sendo o modelo reprocessado como
superfície e sobre a qual foi aplicada a textura das fotografias
utilizadas, na opção quality textures.
Finalmente, corrige-se a escala do modelo através da medida de
referência tomada no local e procede-se a sua orientação.
Concluindo, exporta-se a ortofoto em resolução compatível com as
fotos tomadas e no formato de arquivo desejado. Produto deste
processo é a ortofoto da parede “A” do referido monumento (ver
figura 4).
A terceira etapa compreendeu o tratamento da ortofoto no
PhotoShop® para correção de brilho, contraste e acabamento da
imagem.
Finalmente, a quarta e última etapa do processo foi a vetorização,
identificação de patologias e execução do mapa de danos, através
do AutoCAD®. Inseriu-se a ortofoto como imagem raster sobre
a qual foram traçadas (vetorizadas) todas feições de interesse
presentes na alvenaria de pedra (ver figura 5).

Figura 2. Desenho esquemático das posições da câmera.

Figura 4. Ortofoto.

Figura 3. Fotografia selecionada para originar a ortofoto.

Figura 5. Vetorização no AutoCAD®.
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Analisando as patologias
e criando o mapa de danos
Verificou-se a presença de cinco patologias na alvenaria de
pedra, para efeito ilustrativo do processo e demonstrar
possibilidades. Patologias encontradas foram:
Erosão alveolar: É um tipo de deterioração causada pela rápida
cristalização de sais solúveis, principalmente na superfície da
pedra, sujeita à ação de ventos e temperaturas mais elevadas
que aceleram o processo de evaporação da umidade e
provocam a conseqüente cristalização de sais. Superficialmente
aparecem pequenos alvéolos, acelerando a desagregação
superficial da cantaria.
Eflorescência: Trata-se de uma grande concentração de sais
solúveis cristalizados na superfície dos materiais porosos. A
eflorescência de sais acontece fora dos poros do material, por
isso mesmo o grau de deterioração é menor. No entanto a
eflorescência é um forte indicador de contaminação interna da
pedra por sais solúveis, sabidamente causadores de estresses
no interior da pedra.
Presença de líquenes: O aparecimento de manchas aveludadas
com pigmentos de diversas cores sobre as superfícies externas
da cantaria Os líquenes são formados pela associação de
fungos e algas. Alguns líquenes têm poder de penetração pela
produção de ácidos orgânicos, outros têm menor penetração.
Os danos causados por esta associação iniciam
superficialmente.
Presença de fungos: Apresentam-se através de manchas de cor
negra e pulverulentas. Eles captam a energia para sua
sobrevivência através de reações químicas, e como resultados
aparecem formações de ácidos que podem corroer os materiais
de construção e até mesmo os vários tipos de pedras.
Presença de musgos: Vegetação de pequeno porte de coloração
verde, os musgos, representantes do grupo das briófitas, são
constituídos por caulóides, rizóides e filóides. Este grupo se
desenvolvem em ambientes úmidos.
Uma vez identificadas as patologias, cria-se os planos de
informação (layers) para cada uma das regiões afetadas e
previamente delimitadas. Para a representação dos danos
encontrados utilizou-se áreas sólidas nas cores: Amarela para
erosão alveolar, azul para presença de fungos, vermelha para
presença de líquenes, verde para presença de musgos e
magenta para áreas afetadas por eflorescência salina (ver
figura 6).

Considerações finais
A utilização de ortofotos para a produção de mapas de danos é
caracterizada pela sua simplicidade, rapidez e baixo custo. As
fotografias corrigidas são utilizadas com êxito diretamente para a
obtenção do mapa de danos, através da seleção das feições de
interesse, elementos arquitetônicos e áreas afetadas, que são
usadas como referência para a identificação visual das
patologias. Entretanto, ressalta-se a importância da identificação
das patologias ser realizada in loco, além da necessidade da
realização de prospecções e investigações laboratoriais para a
caracterização precisa da patologia encontrada.
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Figura 6. Produto final: mapa de danos
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