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As primeiras intervenções de proteção e preservação dos bens culturais no Brasil datam do ano de 1930, quando foi 

criado pelo Governo Federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Na Paraíba, vinte e um 

bens foram protegidos, ao longo dos anos, por esta ação de tombamento, dentre eles temos a Casa da Pólvora e dos 

Armamentos, localizado no município de João Pessoa. Esses patrimônios históricos, de acordo com visita técnica 

realizada ao IPHAN e Comissão Permanente do Centro Histórico, não dispõem de um plano de gestão baseado em um 

Sistema de Informações Territoriais, cujas informações das parcelas devem ser referenciadas a um Sistema de 

Referência Geodésico e contidas num cadastro territorial atualizado, onde contemple o maior número de informações 

possíveis sobre a parcela. A maioria desses cadastros são planejados e implementados para a representação da superfície 

física em duas dimensões, ou seja, referem-se à projeção ortogonal dos limites das propriedades situadas sobre a 

superfície terrestre. A necessidade crescente da informação vertical no cadastro territorial tornou-se evidente. Essa 

situação não é diferente, quando se trata dos patrimônios históricos, pois a relevância da execução do cadastro dessas 

edificações não envolve somente o levantamento histórico, mais a representação cartográfica, sendo essa, por exemplo, 

uma modelagem tridimensional com informações precisas dos limites e detalhes contidos na estrutura física da 

edificação, com o intuito de registrar de forma fiel e espacializada as geometrias dos bens culturais, em relação a um 

Sistema Geodésico de Referência - SGR. O presente trabalho tem por objetivo construir um cadastro tridimensional da 

Casa da Pólvora, utilizando os métodos técnicos ópticos de medição geodésica, onde foi abordada a metodologia 

realizada para o levantamento geodésico, a modelagem e a geração do cadastro em terceira dimensão (3D). A 

metodologia consistiu em visitas técnicas aos órgãos responsáveis pelo acervo histórico dos bens culturais de João 

Pessoa; e levantamento geodésico da Casa da Pólvora, onde foi materializado um campo de pontos de referência 

composto com 5 pontos para a  definição do sistema de referência de medição estável nas suas imediações, sendo que 4 

pontos foram medidos aplicando-se o método de posicionamento GNSS relativo estático com receptor GNSS de dupla 

frequência, e 1 ponto foi medido com o método terrestre de medição topográfica da interseção a ré. Estes pontos 

serviram de referência para determinação do campo de pontos-objeto, classificados em 8 pontos de limites e 18 pontos 

de detalhes da edificação. Os pontos de limites e detalhes foram medidos aplicando-se o método de medição terrestre da 

irradiação dupla, com visadas na posição direta e inversa. O processamento e ajustamento das coordenadas Este, Norte 

e Altitude Elipsoidal dos pontos medidos com GNSS foram realizados no software Topcon Tools. O cálculo das 

coordenadas Este e Norte dos pontos de limites e detalhes foram calculados pelos métodos da irradiação dupla e 

interseção a ré e as altitudes dos mesmos foram determinadas por nivelamento trigonométrico e processadas no 

software DataGeosis. As coordenadas planas retangulares E e N foram  ajustadas em aplicativos desenvolvidos em 

planilhas do software Excel.  A modelagem 3D foi construída em ambiente CAD, onde foram inseridas as coordenadas 

Este, Norte e altitude elipsoidal. O cadastro 3D da Casa da Pólvora foi gerado no ambiente do Sistema de Informação 

Geográfico – SIG, com a inserção da modelagem no software ArcMap versão 9.3, onde o arquivo foi exportado para 

shapefiles e realizada a edição da tabela de atributo com informações sobre a estrutura física da edificação. Conclui-se 

que o posicionamento de edificações históricas mediante a um SGR proporciona as reais coordenadas de pontos de 

limite e detalhes garantindo a representação da real geometria da edificação, além de permitir o levantamento dos 

pontos em outras épocas distintas, proporcionando uma representação constantemente atualizada e precisa para o 

cadastro territorial urbano. A aplicação de métodos distintos permite detectar a existência de erros grosseiros nas 

medições realizadas, assim como permite verificar a aproximação das coordenadas advindas dos métodos aplicados na 

definição posicional da edificação em estudo. A geração da modelagem tridimensional da Casa da Pólvora com dados 
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planialtimétricos confiáveis, possibilita o controle geométrico e posterior reconstrução, com a vantagem de representar 

a real geometria, permitindo uma visão geral da edificação, contribuindo de forma eficaz no monitoramento, 

gerenciamento e planejamento territorial. Como os sistemas de gerenciamento territorial em duas dimensões têm 

mostrado limitações para lidar com direitos cada vez mais complexos, o cadastro 3D tem como principal objetivo 

refletir a situação real e não apenas a parcela na superfície. A falta de uma representação digital 3D é um dos problemas 

enfrentados na construção de um cadastro. Consequentemente, um sistema cadastral deve ser desenvolvido para coletar, 

modelar, armazenar, pesquisar e visualizar os dados a respeito dos objetos representados em combinação com os dados 

já disponíveis em parcelas 2D.  


