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Introdução 

Atualmente, documentos cartográficos históricos vêm ganhando 

importância em diversos estudos das mais variadas áreas do conhecimento, onde é 

possível comparar e avaliar as diversas modificações físicas do espaço, bem como 

as modificações toponímicas, administrativas e do traçado urbano de diferentes 

localidades. Neste contexto, a conversão para meio digital deste material é 

alternativa para a preservação destes documentos, fundamentais para manutenção 

de um acervo histórico, cartográfico e geográfico de espaços pretéritos, os quais têm 

papel relevante para compreender as formações culturais, políticas e administrativas 

atuais. 

Objetivos 

Avaliar a metodologia de digitalização da Planta de Petrópolis (1846) a 

partir de um scanner de mão, bem como analisar os diversos algoritmos de 

transformação de registro, julgando os mais adequados em relação às distorções 

geradas pelo procedimento. 
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Área de estudo 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo  

 

Materiais e Métodos 

 
Figura 2 – Metodologia de trabalho simplificada 
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Figura 3  –  Foto índice com  a Planta Koeler (1846)  

 

 
Figura 4  –  Mosaico do par de fotografias. Em vermelho a área parcial das duas fotos 

utilizadas. Os números com cruzetas representam alguns dos pontos de controle escolhidos. 

Em azul, área aproximada de sobreposição das imagens 
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Resultados 

 
Figura 4 – Erro Médio Quadrático (RMS) de cada método empregado para os três pares de 

imagens e seus respectivos valores médios 

 

 
Figura 5 – Distância medida para as três imagens e seus respectivos valores percentuais 

em relação a medida anterior ao processo de registro 
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Figura 5 – Valor percentual da área da imagem em relação a área original mensurada, dado 

cada parâmetro de transformação adotado. Os valores adotados como 100% indicam que o 

valor calculado ultrapassou em 100% a área original da imagem 

 

Conclusões 

Os testes escolhidos para avaliar um primeiro processo de registro da 

Planta Koeler apontaram, tanto no visual, quanto no métrico, que o algoritmo 1st 

OrderPolynominal foi aquele que melhor correspondeu as expectativas de menor 

distorção das faixas mosaicadas. Pretende-se ir adiante e realizar todo este 

procedimento a toda área de sobreposição das faixas, realizando uma restituição da 

imagem com as menores distorções possíveis. 
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