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Resumo 
Os avanços tecnológicos tem incrementado a utilização de documentos cartográficos 
históricos. Na busca de criar uma memória destes acervos, o presente trabalho apresenta 
um método de reprodução digital. O documento desta pesquisa é a Planta de Petrópolis 
(1846), conhecida como Planta Koeler. Ela encontra-se emoldurada em madeira com uma 
proteção de vidro na Companhia Imobiliária de Petrópolis, e por conta do seu atual estado 
de conservação possui uma difícil possibilidade de uso. A metodologia adotada emprega 
técnicas de levantamento fotográfico, utilizando uma câmera digital de alta resolução, um 
sistema de trilho e uma haste com variação de tomada vertical. Com o intuito de reconstruir 
a planta por estas fotos, ela foi dividida em quatro quadrantes que formarão os mosaicos 
que ao serem agrupados reproduzirão a planta. Assim, iniciou-se o processo de 
georreferenciamento entre as fotografias utilizando a Transformação Afim, com cerca de 10 
pontos de controle bem distribuídos nas áreas de sobreposições. Os resultados são 
promissores, entretanto, apontam que mesmo tendo sido tomados todos os cuidados 
durante o levantamento fotográfico, as feições homólogas das fotografias encontram-se 
desalinhadas, sendo necessárias ajustá-las por meio de uma transformação que garanta 
uma mosaicagem de melhor qualidade das fotos que compõem a planta Koeler. 

Palavras-chave: Planta Koeler, Levantamento Fotográfico, Mosaicagem, 
Georreferenciamento, Transformarção Afim. 

Abstract 
Technological advances have increased the use of historical cartographic documents. In 
seeking to create a memory of these collections, this paper presents a method of digital 
reproduction. The document of this research is to Petrópolis plant (1846), known as Planta 
Koeler. It is framed in wood with a glass shield in CompanhiaImobiliária de Petrópolis, and 
on account of their current conservation status has a difficult possibility of use. The 
methodology employs photographic survey techniques, using a digital camera of high 
resolution, a rail system and a rod with varying vertical outlet. In order to rebuild the plant by 
these photos, it was divided into four quadrants that form the mosaics to be grouped 
reproduce the plant. Thus began the georeferencing process between photos using the 
Affine transformation, with about 10 control points well distributed in the areas of overlap. 
The results are promising, however, point out that even being taken every care during the 
photographic survey, the annual features of the photos are misaligned, being necessary to 
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adjust them through a transformation that guarantees a mosaicking best quality photos that 
comprise Koeler plant. 
 
Keywords:Koeler Plan, Photographical Survey, Mosaicking, Georeferencing, Affine 
Transformation. 
 
Introdução 

A utilização de documentos cartográficos históricos em pesquisas 

diversas, vem mostrando-se cada vezmais imprescindível para o conhecimento e 

preservação deste acervo. Esses arquivos serviram para as gerações posteriores 

terem a compreensão de seus antepassados, dos seus costumes, das suas 

tradições, das suas crenças, dos seus hábitos e principalmente dos detalhes da 

ocupação e desenvolvimentodo espaço ao longo da história no que diz respeito aos 

traçados dos lugares, planejamento territorial e do que ainda poderia ser explorado. 

Atualmente, com o auxílio das novastecnologias, esses acervos se tornam cada vez 

mais disponíveis e acessíveisao público em geral. 

Situado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o município de 

Petrópolis tem sua história vinculada a um planejamento incomum aos demais 

municípios brasileiros, pois teve como base um decreto imperial e a definição de 

uma planta, a Planta de Petrópolis (1846), conhecida como Planta Koeler, que serviu 

como base para o plano de ocupação do futuro município. 

Petrópolis, atualmente, é constituído por cinco distritos, sendo no 1º 

distrito é que ocorre a sua origem, ou seja, onde foi estabelecido seu local de 

fundação e a Planta Koeler (Figura 1).A sua fundação é datada, de acordo com 

AMBROZIO (2012,Vol. XVI, núm. 418 (39)): 

 

Em 16 de março de 1843, a partir da assinatura do imperador Pedro II do decreto imperial que, no 

Livro da Mordomia, tomou o número 155, visando a fundação de povoado e a construção de 

residência imperial na futura Petrópolis, exatamente, na antiga fazenda do Córrego Seco que treze 

anos antes fora adquirida pelo pai de Pedro de Alcântara, o então imperador Pedro I. 
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Figura 1. Localização do distrito e município de Petrópolis. 

Este decreto aprova o plano do Mordomo da Casa Imperial, Paulo 

Barbosa, que previa o arrendamento da Fazenda Imperial, antes nominada Fazenda 

do Córrego Seco e Fazenda da Concórdia, ao Major Julio Frederico Koeler, migrante 

alemão que se incorporara no corpo de engenharia militar do exército brasileiro. 

Meses após a assinatura do decreto imperial n° 155, um novo decreto 

imperial datado de 26 de julho de 1843 estabelece as regras de arrendamento da 

fazenda de Pedro II ao Julio Koeler, decreto este que ficou conhecido como plano de 

“Povoação-Palácio de Verão” ou plano Koeler. Tal documento, segundo Paula 

Buarque (1940, p.112), dizia que “O arrendatário, Júlio Koeler, estava obrigado a 

levantar a planta futura de Petrópolis, do palácio do Imperador e seus anexos, 

fazendo a divisão das terras imperiais em lotes ou prazos numerados para o 

aforamento.” O plano Koeler pode ser visto como um planejamento urbanístico que 

serviu de orientação para o desenvolvimento da cidade de Petrópolis, cujo elemento 

de referência espacial é a Planta Koeler (1946) (Figura 2). 
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Figura 2. Planta Petrópolis (1846) – Planta Koeler 

 

Segundo Sá Earp (1996, Ano I, nº 3) e Souza (2013), “A planta contém 

diferentes elementos cartográficos, como hidrografia, vias, logradouros, bem como 

os chamados quarteirões coloniais, os quais eram formados por prazos de terra 

(lotes) e terrenos reservados aos edifícios públicos e religiosos.” Estes prazos 

(Figura 3) foram destinados a colonos de origem germânica que foram a base da 

mão-de-obra para a construção das principais edificações do município de 

Petrópolis, como o Palácio Imperial, atual Museu Imperial. 

 

 
Figura 3. Alguns detalhes da planta Koeler, com a subdivisão de lotes numerados e o nome dos 

colonos. 
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A planta encontra-se emoldurada em madeira com uma proteção de vidro 

na Companhia Imobiliária de Petrópolis, e por conta do seu atual estado de 

conservação possui uma difícil possibilidade de uso (Figura 4). Em face ao caráter 

histórico de grande importância deste documento cartográfico, pretende-se criar uma 

memória digital desta planta antes de sua completa degradação, para que sirva de 

base para uma série de pesquisas futuras sobre a origem deste município. 

 

 
Figura 4. Planta Koeler (A) Tomada total da planta emoldurada (B) Detalhamento de uma das partes 

deterioradas. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada nesta pesquisafoi baseada na captura de cenas 

de alta resolução de imagem,e posteriormente foram aplicados os métodos de 

georreferenciamento necesessários entre as cenas para que garantissem um melhor 

ajuste entre as mesmas, e consequentemente, a criação de um mosaico de 

reconstituição da planta satisfatório. Inicia-se então o emprego das técnicas de 

levantamento fotográfico, onde foi utilizada uma câmera digital de alta resolução, um 

sistema de trilho e uma haste com variação de tomada vertical (Figura 5). A partir 

destes materiais definiu-se uma distância focal que permitisse a captura de cenas 

que possuíssem resolução espacial própria, e que facilitasse a identificação de 

detalhes de suma importância, como os topônimos e outros elementos planimétricos 
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da planta. As características e especificações do equipamento fotográfco utilizado 

são apresentados na tabela 1. 

 

 
Figura 5. Sistema utilizado com o trilho, haste e câmera digital de alta resolução para o processo de 

levantamento fotográfico. 

 

Tabela 1 – Características do equipamento fotográfico utilizado 

ITEM DESCRIÇÃO 

Câmera Canon EOS 5D Mark II 

Lente fixa Canon 100mm 

Abertura f/25 a f/18 

Velocidade 3,2” a 30” 

Distância 1 metro (câmera x planta) 

 

O resultado deste levantamento gerou digitalmente 191 fotografias, que 

primaram pela preservação das informações contidas na planta. Com o intuito de 

gerar um mosaico reproduzindo a planta por estas fotos, ela foi dividida em 4 partes 

(quadrantes), separados pela metade dos eixos, que formarão os 4 mosaicos iniciais 

parciais que ao serem agrupados reproduzirão a planta, e juntamente com as 

fotografias individuais foi montado um fotoíndice esquemático (Figura 6) que permitiu 

a visualização do conjunto fotografado e identificação das fotografias por códigos. 
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Figura 6. Fotoíndice aproximado das fotografias levantadas, organizadas de acordo com os nossos 

quadrantes e códigos. 

 

Assim, iniciou-se o processo de georreferenciamento entre as fotos, vale 

ressaltar que este processo deu-se de uma foto em relação a outra, começando pela 

fotografia (por quadrante) mais ao extremo diagonal dos eixos, não sendo adotado 

nenhum sistema de posicionamento terrestre neste momento. A ideia é que este 

posicionamento terrestre seja realizado somente no mosaico resultante deste 

trabalho. O georreferenciamento foi realizadoa partir da identificação de pontos 

reconhecidos nas duas fotografias, que são conhecidos como Pontos de Controle, 

eles são responsáveis pelo ajuste das coordenadas de cada pixel entre as duas 

fotos.Antes da escolha dos pontos, foram analisados alguns critérios para a 

localização e quantidades dos pontos de controle a serem utilizados. Foi assumido 

para o georreferenciamento de um par de fotografias, 10 pontos de controle terrestre 

distribuídos de maneira mais uniforme possível dentro da área de sobreposição 

entre as fotografias (Figura 7). Para tal foi utilizado o software ArcGIS 10.1, tendo 

como referência a Transformação Polinomial de 1ª Ordem (Transformação Afim). 

Esta transformação assume a característica global e implica em translação, variação 
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de escala, obliquidade e rotação, mantendo o mesmo padrão de distorção por toda a 

imagem.A utilização deste tipo de transformação foi adotada por conta dos 

resultados obtidos por Fernandes,et al. (2015) que testaram uma série de algoritmos 

de georreferenciamento para esta planta e apontam a Transformação Polinomial de 

1ª Ordem (Transformação Afim) como a que apresentou melhores resultados para 

estas fotografias. 

 

 
Figura 8. Georreferenciamento do par de fotografias. Em vermelho a área total das duas fotos 

utilizadas, em azul a área de sobreposição de onde foram extraídos os pontos de controle, e as 

cruzetas vermelhas são os pontos de controle. 

 

Resultados 

Aos poucos, os mosaicos de cada quadrante foram surgindo e uma 

particularidadeimplicou diretamente no seu formato (Figura 9), pois a distorção 

gerada pela transformação durante o processo de georreferenciamento se comporta 

de forma individual para cada fotografia, assim, cada foto se deforma de uma 

maneira para garantir uma melhor junção. Conforme o conjunto de fotos aumenta, a 

tendência é que as fotografias das extremiadades sejam as mais deformadas se 

comparadas com as mais próximas da fotografria base. 
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Figura 9. Mosaicos parciais dos primeiros quadrantes da planta Koeler

A partir destes mosaicos, fez

Photoshop CS6 na tentativa de combiná

dos mosaicos para reprodução

outras avaliações para validação e

a qualidade do produto final.

Figura 11. Mosaico resultante da união dos dois primeiros quadrantes.

icos parciais dos primeiros quadrantes da planta Koeler

partir destes mosaicos, fez-se um teste utilizando o software

na tentativa de combiná-los e garantir uma composição satisfatória

para reprodução da planta digital no futuro. Serão 

para validação e o uso das ferramentas do software

a qualidade do produto final. 

ico resultante da união dos dois primeiros quadrantes.

icos parciais dos primeiros quadrantes da planta Koeler. 

se um teste utilizando o software Adobe 

garantir uma composição satisfatória 

Serão ainda realizadas 

o uso das ferramentas do software, assegurando 

ico resultante da união dos dois primeiros quadrantes. 
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Conclusões 

A partir desta definição o trabalho de reconstituição da Planta Koeler foi 

iniciado e tem mostrado bastante coerência com os dados levantados. Os 

primeirosquadrantes já encontram-se mosaicados, e em breve com todo o conjunto 

pronto será realizado outro georreferenciamento para ajustar o mosaico final a um 

sistema de coordenadas terrestres, vizando integrar esta planta como um plano de 

em um sistema de informações geográficas histórico do município de Petrópolis. 

Os resultados são promissores, entretanto, apontam que mesmo tendo 

sido tomados todos os cuidados durante o levantamento fotográfico, as feições 

homólogas das fotografias encontram-se desalinhadas, sendo necessárias ajustá-las 

por meio de uma transformação que garanta uma mosaicagem de maior qualidade 

das fotos que compõem a planta Koeler. 

Na verdade, tudo o que se mede ou se modela está sujeito a erros e 

esses erros respondem pela qualidade do produto em análise. A questão não é a 

busca da perfeição mas sim o conhecimento da incerteza e saber se esta se adequa 

ou não ao trabalho proposto. 
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