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RESUMO 

Em um processo de digitalização, obtêm-se pontos tridimensionais de objetos 

para que seja possível representá-los virtualmente. Para construir um digitalizador 

basicamente é preciso ter um equipamento que realiza a medição do objeto; um 

software que implementa um método de digitalização com rotinas de etapas e 

cálculos; um hardware para executar o software que contém o método de 

digitalização; um software que grave ou apresente os pontos obtidos coerentemente 

com a forma do objeto; além de um operador. A proposta deste trabalho é 

desenvolver uma técnica para obtenção de pontos de objetos físicos, por meio de 

um equipamento composto de duas câmeras e um laser, e posteriormente 

transformar estes pontos em coordenadas cartesianas tridimensionais. O 

desenvolvimento da técnica consiste em discriminar os passos a serem efetuados 

pelo operador do equipamento e os passos a serem realizados por um software, 

juntamente com os cálculos necessários. Também, deve-se apresentar um esquema 

estrutural do equipamento responsável em fixar as câmeras e o laser, pois este é 

crucial para o funcionamento da técnica de digitalização. Assim, será desenvolvida e 

apresentada neste trabalho uma técnica que englobe apenas a etapa do processo 

de digitalização correspondente ao método de digitalização, ou obtenção da forma 

do objeto. 

Palavras – chave: Digitalização tridimensional, Câmera, Aquisição da forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In a process of scanning, we get points dimensional objects so that you can 

represent them virtually. To build a scanner basically you need a machine that 

performs the measurement object; software that implements a method of scanning 

routines steps and calculations; hardware to run the software that contains the 

scanning method, a software that records or coherently present the points obtained 

with the shape of the object, in addition to an operator. The purpose of this study was 

to develop a technique for obtaining points of physical objects, by means of a device 

consisting of two cameras and a laser, and subsequently transforming these points in 

three-dimensional Cartesian coordinates. The development of the technique is to 

discriminate the steps to be performed by the equipment operator and the steps to be 

performed by software, along with the necessary calculations. Also, you must submit 

a structural scheme of the equipment responsible for fixing cameras and laser, as 

this is crucial for the functioning of the scanning technique. Thus, it will be developed 

and presented in this paper a technique that comprises only the step of scanning the 

corresponding scanning method, or obtain the object's shape. 

 

Keywords: Three-dimensional scanning, camera, fashion Acquisition 
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1 INTRODUÇÃO 

Digitalizar objetos reais significa ampliar as possibilidades de testes, 

simulações, e visualizações virtuais. Significa guardar várias peças ou equipamentos 

com volume de inúmeros metros cúbicos dentro de um disco rígido ou uma memória 

portátil de poucos centímetros. Significa poder reproduzir com fidelidade um objeto 

físico único, como uma obra de arte e poder levá-la a um número muito maior de 

pessoas, utilizando réplicas ou até mesmo através da realidade virtual. 

Nota-se, com base em trabalhos acadêmicos e produtos no mercado, que o 

Brasil está iniciando as pesquisas e desenvolvimento de formas para digitalização 

de objetos. Alguns autores chamam de digitalização, outros de escaneamento 3D e 

outros chamam alguns métodos de fotografia 3D. Independente da nomenclatura 

utilizada verifica-se que se trata de uma tarefa teoricamente simples. Obter a forma 

de um objeto físico e representá-la virtualmente. Para efetuar a representação virtual 

normalmente são utilizados inúmeros pontos, formando o que se chama de nuvem 

de pontos. Para representar um ponto no espaço normalmente utiliza-se o sistema 

de coordenadas tridimensional. Desta forma, cada ponto possui três coordenadas. 

Meios mais eficientes, que demandam menos memória, são utilizados para 

representar uma forma virtualmente, entretanto a nuvem de pontos é o primeiro 

passo. 

Assim, observam-se alguns métodos para obter a forma de um objeto. O mais 

primitivo é a comparação de um instrumento de medida com o objeto e 

posteriormente o relato ou descrição desta comparação em algum formato ou 

padrão compreensível. Para ser efetivamente digitalizado, significa que a 

representação deve ser efetuada em um computador. Verifica-se que, apesar de 

muito utilizado na indústria, este método demanda de grande mão de obra e está 

sujeito a falhas de desenho ou medição dos colaboradores. Partindo para métodos 

mais automáticos, existem: a aquisição da forma através da máquina de medição 

por coordenadas (CMM); o método de reflexão não ótica; o método reflexivo ótico 

através de planos e cenários; o método de tempo de resposta de ondas, dentre 

inúmeras outras.  

Entretanto, é possível visualizar em cada método para a obtenção de pontos 

de um objeto, mesmo nos métodos mais automatizados, a presença de fatores 
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negativos, ou características indesejáveis. Estas características indesejáveis podem 

ser como: a exigência de um ambiente livre de ruídos, vibrações e variações 

abruptas de temperatura; também outros fatores como: referências locais com 

dimensões relativamente elevadas comparadas ao objeto escaneado, velocidade na 

obtenção ou alto índice de trabalho e a precisão obtida; além de alto valor para 

aquisição do equipamento.  

Observa-se que os métodos de digitalização são estudados e desenvolvidos 

desde a década de 80 em alguns países. Verifica-se que, desenvolveram-se os 

métodos para tipos de aplicações específicas. Assim existem métodos de 

digitalização da superfície terrestre, onde os sensores ficam distantes quilômetros da 

terra; métodos para objetos pequenos, que necessitam de um cenário que englobe 

todo o objeto; e métodos para digitalizar prédios, obras de arte, grandes peças, etc. 

Destarte, o presente trabalho busca desenvolver uma técnica para obtenção 

de pontos (que são representados em coordenadas) de objetos relativamente 

grandes, na casa de dezenas de metros cúbicos. Desta forma, a técnica deve 

permitir que um operador, de forma manual, desloque um equipamento de 

digitalização, “varrendo” a superfície do objeto. Também, deve ser desnecessária a 

presença de um cenário, pois o cenário deveria ser de grande porte e difícil de 

deslocar. Desta forma pretende-se, com a técnica a ser desenvolvida, ter a 

possibilidade de deslocar de forma simples, o equipamento utilizado no 

escaneamento até o objeto, sem grandes aparatos de suporte ou cenários.  

Outro fator relevante é quanto à mão de obra necessária para obter os pontos 

de um objeto e o tempo necessário. Busca-se no desenvolvimento desta técnica, 

facilitar a tarefa de digitalização. Desta forma a utilização da técnica deve propiciar 

um fácil manuseio do equipamento digitalizador bem como demandar pouco tempo 

de treinamento do operador. Deve-se considerar também a inexistência de contato 

físico com o objeto para evitar danos ao objeto escaneado e também considerar a 

ausência de partes mecânicas móveis no equipamento, diminuindo 

consideravelmente a manutenção. 

Sendo assim, adequando-se as exigências de utilização e delimitando alguns 

componentes a serem utilizados no equipamento, pretende-se desenvolver uma 

técnica para obter pontos de um objeto físico, sem referência espacial fora da peça 

(cenário), através de um equipamento móvel constituído de duas câmeras e um 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER), que significa 
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Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Destaca-se que o 

desenvolvimento da técnica, neste caso, engloba os passos a serem executados por 

um operador, por um software que deve ser auxiliado pelo hardware, responsável 

em obter imagens e processá-las. Assim, será necessário desenvolver também um 

esquema estrutural do equipamento que suporta os componentes utilizados pela 

técnica. 

1.2 PROBLEMA 

Como desenvolver uma técnica para obter de pontos de um objeto físico, sem 

referência espacial fora da peça (cenário) e transformá-los em coordenadas 

cartesianas em três dimensões, com a utilização de um equipamento móvel 

constituído de duas câmeras e um LASER com forma estruturada? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A obtenção de pontos e transformação em coordenadas é o princípio do 

scanner. O escaneamento, ou digitalização de objetos está se tornando cada vez 

mais aplicável com o avanço na eletrônica, disseminando a utilização da 

computação em aplicações, tanto na área industrial (com a engenharia reversa, 

estudo de protótipos, desenvolvimento de moldes, avaliação de peças, etc.), como 

na área médica, arqueologia, restauração de obras, dentre inúmeras outras.  

Outro fato é quanto à possível utilização da técnica a ser desenvolvida para o 

aprimoramento futuro da mesma, ou de outras técnicas de escaneamento.  

Também, pode-se tornar possível, a utilização da técnica a ser desenvolvida para a 

construção de sensores ou outros equipamentos para resolver problemas com 

medições de objetos, produtos ou simplesmente monitoramento e controle de 

qualidade. 

Com base na proposta de criação de uma técnica para obter coordenadas de 

um objeto, a validação deste trabalho é quanto a sua restrição. Já existem trabalhos 

que revelam métodos de obter os pontos de objetos através de LASER e câmera, 
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entretanto com a utilização de uma referência espacial extra, fora da peça, ou seja, 

um cenário.  Porém este método é ineficiente quando se deseja obter coordenadas 

de objetos com dimensões elevadas, pois, o cenário que tem a função de referenciar 

uma dimensão real a imagem obtida, deve ser maior que a peça. 

Existem também métodos que fixam a peça e o equipamento que realiza a 

obtenção dos pontos, fracionando o objeto, realizando assim a digitalização em 

partes, deslocando de forma controlada o equipamento medidor. Estes métodos são 

capazes de obter pontos de objetos de dimensões elevadas, entretanto demanda 

grande mão de obra e uma estrutura rígida e precisa para o posicionamento do 

equipamento, além de exigir um ambiente livre de vibrações e variações térmicas 

abruptas durante a medição. 

Existem no mercado, equipamentos móveis que sanam os pontos negativos 

citados anteriormente, porém o método de escaneamento aplicado nestes 

equipamentos não é divulgado. Sendo assim, propõe-se desenvolver uma técnica 

que seja capaz de obter as coordenadas de objetos relativamente grandes com um 

equipamento que não seja fixado e nem seja utilizado uma referencia espacial extra 

(cenário), além de poder ser transportado facilmente. 

1.4 OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos específicos e o objetivo geral. 

Sabe-se que os objetivos específicos servem de base para se atingir o objetivo 

geral. A descrição contida no objetivo geral, por sua vez, busca sanar a pergunta 

relatada no problema de pesquisa.  

1.4.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma técnica para obtenção de pontos de um objeto físico, 

através de um equipamento movido manualmente, de forma aleatória e constituído 

de duas câmeras e um LASER com forma estruturada. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

a) Levantar referências bibliográficas acerca de métodos para obtenção de 

pontos de objetos, câmeras e trigonometria; 

b) estudar métodos que utilizem câmeras e métodos que utilizem LASER para 

obter pontos de objetos; 

c) estudar métodos que não utilizem referência espacial fora da peça, nem 

grandes suportes para fixar a peça ou equipamento de obtenção de pontos 

dos objetos; 

d) selecionar os métodos estudados que tenham potencial para solução do 

problema de pesquisa; 

e) agrupar os métodos que foram selecionados  

f) desenvolver um esquema estrutural do equipamento responsável em fixar e 

posicionar os componentes necessários para o funcionamento da técnica 

desenvolvida; 

g) desenvolver ou apresentar equações para obtenção de pontos de objetos 

considerando somente os métodos escolhidos individualmente; 

h) desenvolver uma técnica para obtenção de pontos de objetos através dos 

métodos estudados, atendendo ao problema de pesquisa; 

i) apresentar os resultados obtidos. 

 1.5 MÉTODO 

No método são descritos os passos do que se deve ser feito para que se 

atinjam os objetivos específicos e o objetivo geral. Desta forma, apresentam-se em 

forma de alíneas as etapas necessárias para o bom desenvolvimento deste trabalho: 

a) estudar as características dos métodos existentes, selecionando os 

métodos com potencial para a solução do problema de pesquisa; 

b) agrupar os métodos selecionados, para obtenção de pontos de objetos; 

c) desenvolver esquema estrutural do equipamento responsável em fixar e 

posicionar os componentes; 
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d) aplicar conhecimentos descritos nos itens a, b e c dos objetivos 

específicos para desenvolver ou apresentar equações para obtenção de 

pontos de objetos, de forma individual em cada método;  

e) desenvolver a técnica proposta. 
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2 DIGITALIZAÇÃO EM TRÊS DIMENSÕES 

Maurer; Mello; Pedrini (2006, p. 2) citam que “a digitalização tridimensional 

consiste na reconstrução de um objeto real, possibilitando a manipulação do modelo 

geométrico no computador. Essa tarefa é realizada por equipamentos conhecidos 

por digitalizadores ou scanners 3D.” 

Em contrapartida, Alencar (2010, p.1) descreve que: 

A digitalização 3D consiste basicamente em adquirir dados sobre a posição 
espacial de diversos pontos dispostos em uma determinada superfície 
tridimensional que possibilitam um processamento que permita reconstruí-la 
para gerar um modelo digital correspondente. 

O Silva; Salvalaio; Kindlein (2010, p. 2) reforça a idéia de Alencar (2010) 

citando apenas a captura dos dados ou informações dos objetos; “A Digitalização 

Tridimensional é utilizada para capturar dados de objetos 3D e, auxiliada por 

softwares, permite obter com grande precisão curvas, detalhes de superfícies e 

texturas.”. 

Os tópicos subsequentes tratarão de uma forma geral os métodos de 

digitalização tridimensional (digitalização 3D), ou seja, os métodos existentes que 

realizam a captura de informações de objetos. Será descrito o funcionamento básico 

e algumas características marcantes de cada método. 

2.1 MÉTODOS DE DIGITALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

Curless (1997) descreve que o desenvolvimento das técnicas de digitalização 

basicamente seguiu duas linhas; a aquisição da forma através de técnicas ativas e 

passivas. Conforme Velho et al. (2005), na técnica ativa, o equipamento que realiza 

a aquisição dos pontos do objeto interage diretamente, projetando alguma energia 

sobre o objeto como o contato, emissão de luzes, ondas magnéticas, etc. Já a forma 

passiva não aplica nenhuma energia sobre o objeto, apenas efetuam a aquisição de 

seus pontos de forma natural, em condições ambientes, assim como o ser humano 

estima a distância dos objetos. 

Como Curless (1997, p. 4) descreve, “A vast number of shape acquisition 

methods have evolved over the last century.”. Existem inúmeros métodos ou 
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formatos de equipamentos para capturar dados dos objetos (tradução nossa). Cada 

método tem características delimitadoras sendo aplicável ou obtendo melhor 

desempenho em determinados casos. Alguns métodos são capazes de digitalizar 

apenas objetos de pequeno porte, próximos ao equipamento digitalizador. Outros 

obtêm os dados de objetos distantes. Alguns possuem maior velocidade de 

aquisição, porém com qualidade de precisão inferior a outros métodos mais lentos. 

Complementando, Velho et al. (2005, p. 4) diz:  

Dentre todas as técnicas ilustradas, a escolha de uma delas envolve uma 
análise das qualidades e limitações de cada técnica, tais como resolução e 
precisão do dado adquirido. É de fundamental importância conhecer a 
aplicação para decidir o software e o hardware mais adequados. 

Observando a figura 1 que apresenta a taxonomia proposta por Curless 

(1997), a divisão é quanto ao tipo do equipamento e sensor que faz a aquisição da 

forma do objeto. Primeiramente é subdividido em contato e sem contato. Segundo o 

autor, a forma de contato é unicamente a Máquina de Medição por Coordenadas 

(CMM). A forma sem contato é subdividida em transmissiva, que é a tomografia 

computadorizada industrial e reflexiva que se subdivide em não ótica e ótica. A 

forma não ótica engloba a micro-ondas e o sonar. A forma ótica divide-se em 

triangulação, imagem radar, métodos interferométricos, profundidade de foco ativo, 

estéreo ativo. 

Posteriormente, Curless (2000) faz modificações na taxonomia acrescentando 

na obtenção da forma por contato a forma destrutiva. Também a forma ótica é 

alterada, subdividindo-se em passiva e ativa conforme figura 2. Esta taxonomia 

apresentada é seguida por vários autores como Silva; Salvalaio; Kindlein (2010); 

Albuquerque (2006); Velho et al. (2005); Alencar (2010). 

Já, Celani; Cancherini (2009, p. 1) propõe uma taxonomia diferenciada, 

dizendo que “as tecnologias de digitalização 3D podem ser categorizadas de acordo 

com a técnica utilizada ou de acordo com a sua distância de ação.”. Segundo as 

autoras, quando referidas à distância, podem ser separadas em curtas, médias, 

longas e muito longas. Na categorização de acordo com a técnica é dividida em: 

Comparação entre imagens de diferentes pontos, análise da deformação da luz 

projetada, obtenção de medidas polares através do tempo que uma determinada 

radiação demora em percorrer o trajeto. Observa-se que esta taxonomia não é 

ampla, representando basicamente digitalizações com aplicação na área civil. 
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Figura 1 - Taxonomia dos métodos para aquisição da forma. 
Fonte: Curless (1997, p. 5). 

 
Figura 2 - Métodos para aquisição da forma com detalhe nos métodos óticos. 
Fonte: Curless (2000, p. 2 adaptado). 

Nas seções abaixo serão descritos os principais, ou mais aplicados tópicos da 

taxonomia proposta por Curless (1997), apresentando algumas características 

marcantes e o princípio de funcionamento de uma forma geral.  
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2.1.1 Máquina de medição por coordenadas 

A Máquina de Medição por Coordenadas (CMM ou MMC) tem como principal 

função a conferência geométrica de peças, sendo um instrumento metrológico 

poderoso. Normalmente, para a captura dos dados, são observados apenas alguns 

pontos estratégicos da peça deslocando a ponta apalpadora até o objeto e 

pressionando sobre o ponto. Segundo Lima (2006, p. 30) “Na medição por 

coordenadas com contato, a informação sobre a geometria da peça é obtida 

apalpando a superfície em pontos de medição discretos e as coordenadas desses 

pontos são expressas num sistema de referência predeterminado”. Entretanto, 

conforme relatado por Almeida et al. (2010), foi utilizada uma CMM para fazer a 

digitalização por completo de calçados. Nesta, foi traçada as linhas principais e o 

apalpador foi pressionado e movido. Ainda Almeida et al. (2010, p. 80) descreve, “A 

digitalização das superfícies é baseada na digitalização de curvas ponto a ponto.”. 

A CMM é constituída de um apalpador que faz o contato propriamente dito 

com a peça, a carcaça da máquina que é a estrutura principal onde se pode variar 

quanto à forma e dimensão, e o computador que realiza a aquisição e 

processamento dos dados. A carcaça, ou sua forma construtiva delimita quanto à 

classificação. Comumente a classificação é realizada conforme a natureza dos 

movimentos capazes de serem realizados, podendo ser cartesiana, que realiza 

movimentos retilíneos e braços articulados, que realiza movimentos de rotação. 

Logicamente que, cada classificação possui características diferenciadas, entretanto 

podem-se classificar os prós e contras de forma generalizada e superficial 

(CAVACO, 2010). 

Relatando os fatores desfavoráveis deste método, Cavaco (2010, p. 14) cita 

que “o custo de uma MMC ainda é bastante alto.” Outro fator desfavorável é quanto 

às restrições físicas de dimensão do objeto. O tamanho do objeto é limitado ao 

tamanho da MMC. Para a utilização deste equipamento com o intuito de obter todos 

os pontos da peça observada, torna-se inviável devido ao tempo e mão de obra 

(esta ultima dependendo do grau de automação do CMM).  Arenhart (2007) cita os 

erros relativos à estrutura da máquina, existindo desgastes nos componentes 

móveis e falhas de montagem. Também, o autor descreve as interferências 

causadas por vibrações, variação de temperatura e poeira e umidade. Outro fator 
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limitante é quanto à questão da mão de obra especializada e as estratégias de 

medição adequadas para o formato da peça digitalizada ou verificada. 

Relatando os fatores positivos de uma CMM, Porath; Sousa [?] cita fatores 

como alta produtividade, precisão e confiabilidade para conferência de medidas de 

pontos específicos no controle de qualidade de peças. Desta forma, para aplicações 

de controle de qualidade em grande quantidade de peças de pequeno porte, onde 

são observados somente alguns pontos, a CMM é recomendada.  

2.1.2 Tomografia computadorizada industrial 

A Tomografia Computadorizada Industrial (CT) é um método de aquisição 

sem contato direto com a peça, na categoria transmissiva. Este método é assim 

classificado, pois conforme citado por Godoi et al. (2012, p. 8), 

a tomografia tem como princípio básico a atenuação de um feixe de raios X, 
que atravessa o objeto em cada figura com projeções. Após a reconstrução, 
obter-se-á uma imagem bidimensional, em que são representados os 
coeficientes de atenuação do objeto, em uma determinada secção 
transversal.  

Godoi (2012, p. 17) também complementa: “[…] os fundamentos da tomografia estão 

na reconstrução de uma imagem de um objeto por meio de suas projeções, sem 

conhecer o objeto em si.”. 

Nota-se que a tomografia é semelhante ao popular raios X. O principal 

diferencial entre a tomografia do raios X é que a tomografia computadorizada aplica 

matemática, através de computador, nas informações obtidas dos sensores raios X. 

Assim são transformadas as confusas imagens do raios X em imagens nítidas e 

precisas (GODOI, 2012). 

Para detalhar melhor o funcionamento observa-se a figura 3 que representa o 

funcionamento do equipamento desenvolvido por Edholm em 1977: 
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Figura 3 - Princípio da tomografia computadorizada. 
Fonte: Buzug apud Godoi et al. (2012, p. 19). 

Na etapa de aquisição, do lado esquerdo da imagem, a fonte emite raios X 

que atravessam uma fenda de colimação produzindo um feixe de raios X. Este feixe 

atravessa o objeto analisado e é gravado em um filme. O objeto é rotacionado, e de 

forma síncrona, o filme é deslocado. Assim é registrado no filme cada resultado 

obtido da intensidade de raios X que ultrapassou o objeto, em cada posição de 

rotação. Este filme recebe o nome de senograma. 

Na etapa de reconstrução, é aplicado ao senograma um feixe de luz que 

projeta o seu conteúdo em uma de lente cilíndrica que espalha a imagem projetada 

em um novo filme. Ocorre o deslocamento do senograma, simultaneamente com a 

rotação da lente cilíndrica (na imagem está representada a rotação do filme para 

melhor entendimento). Estes movimentos são responsáveis por projetar todos os 

dados contidos no senograma em um único filme de forma superimposta. O 

resultado é uma imagem borrada. Entretanto com a aplicação da ótica de Fourier em 

um filtro passa-alta, obtém-se fatias do objeto que é o resultado da tomografia 

(GODOI et al. 2012). 
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Quanto às vantagens obtidas na utilização deste método para digitalização de 

objetos ou mesmo verificação da qualidade de produtos, destaca-se o poder de 

captura interna de formas do objeto, podendo observar falhas ou detalhes internos; e 

quanto à insensibilidade do método às propriedades refletoras da superfície do 

objeto. Curless (1997) ainda comenta das principais desvantagens como: alto custo; 

método potencialmente perigoso, devido à utilização de materiais radioativos; e 

quanto ao comprometimento da precisão em objetos com variação de densidade do 

material (madeira e metal no mesmo objeto analisado). Devido estas características 

este método é utilizado somente quando se necessita de informações de formas 

internas do objeto. 

2.1.3 Refletiva não ótica 

Na divisão proposta por Curless (1997) tem-se a reflexiva, contendo uma 

ramificação denominada ótica e outra não-ótica. Agora observando somente as 

ramificações da categoria não-ótica, têm-se o radar de micro-ondas e sonar. Estes 

possuem o mesmo princípio básico que é emitir uma onda com velocidade de 

propagação conhecida e calcular o tempo que esta leva para retornar. A diferença 

marcante entre os radares e sonares é quanto à onda emitida e o meio de 

propagação.  

RADAR significa Radio Detecting And Ranging ou Detecção e Localização 

por Ondas de Rádio. Este método foi desenvolvido entorno da segunda guerra 

mundial, com o intuito da navegação aérea e detecção de aeronaves ou alvos 

inimigos. Também, no desenvolvimento do radar, foi observado que alimentos 

próximos a fonte de emissão de radiação eram aquecidos, surgindo assim o forno 

micro-ondas (SANTOS, 2011). 

Os radares efetuam a detecção através de uma antena que transmite de 

forma direcionada a micro-onda eletromagnética. Ao atingir algum objeto, parte da 

intensidade da onda retorna para a antena receptora. Depois de efetuada a 

detecção, da existência de algum objeto, é realizada a localização do mesmo. 

Conforme Leitão [?] é possível obter a localização, pois a velocidade de propagação 
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da onda é conhecida. Assim é medido o atraso de propagação ou tempo decorrente 

entre a emissão e a receptação da onda.  

Os radares operam com a propagação da onda na atmosfera. Comumente 

utilizados como instrumento de navegação e detecção, ou seja, para rastreamento 

distante. Quando comparado aos sistemas óticos de longa distância, possuem a 

vantagem de operar no escuro e com presença de nuvens, pois é desprezível a 

interferência causada pelas nuvens nas micro-ondas emitidas pelos radares. Leitão 

[?] ainda cita que os radares são mais precisos nas indicações de localização e 

ainda possibilitam o processamento dos sinais em circuitos eletrônicos. 

O SONAR significa SOund Navigation And Range ou Navegação e 

Mapeamento pelo Som. Como citado anteriormente, tem o princípio de 

funcionamento idêntico ao radar, entretanto este se diferencia quanto à forma de 

onda emitida e o ambiente e a captação da onda. Estes itens diferenciais devem-se 

a função do sonar que é de identificar objetos contidos ou submersos em água. 

Assim a aplicação do sonar é relacionada com a navegação e identificação de 

objetos presentes nos mares ou rios (PINTO, 2009).  

Basicamente o sonar, imerso no ambiente de escaneamento ou localização, 

geralmente anexado nos cascos de embarcações marítimas, emite impulsos 

acústicos com intensidade controlada. Novamente é realizada a detecção dos 

objetos através da recepção do eco da onda, proveniente da colisão com o objeto e 

o retorno da onda ao sonar. A localização também é realizada através da medição 

do tempo de retorno do eco, já que é conhecida a velocidade de propagação das 

ondas acústicas. Entretanto é observada, juntamente com o tempo, a intensidade ou 

força que o eco da onda possui. Pinto (2009) descreve detalhadamente o processo 

que forma a imagem acústica obtida por sonares exemplificando a figura 4.  

É possível ver que quando o feixe acústico atinge o chão a força do eco 
passa de zero (sem eco) para o valor máximo, dependente da distância do 
AUV ao chão. Quando o eco choca com um marco (OBSTÁCULO 1 ou 
OBSTÁCULO 2) a força do eco volta a aumentar, mas defasada no tempo, 
relativamente ao eco do chão. Após o marco existe uma zona onde 
novamente não há eco, é a chamada zona de sombra do marco (PINTO, 
2009, p. 37.). 
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Figura 4 - Representação do sinal proveniente do sonar e a representação do ambiente. 
Fonte: Pinto (2009 p. 37 adaptado). 

Com o passar do tempo houve progressos quanto à evolução dos sonares, 

sendo que Pinto (2009), em seu trabalho, descreve três tipos mostrando o diferencial 

entre eles. Basicamente o que se obteve foram melhorias em prol de uma 

visualização precisa e nítida, e inclusive o mapeamento tridimensional. Curless 

(1997) cita que os sonares são baratos porem não possui precisão, além de baixas 

velocidades de mapeamento ou obtenção das distâncias. Entretanto Pinto (2009) 

relata as melhorias obtidas quanto à precisão e as vantagens quando comparados 

aos sistemas óticos pelo fato de não necessitar de luz. Com o aumento da 

profundidade a ser observada pelo radar ocorre a diminuição da luz. “O sonar 

corresponde de facto ao melhor e mais apropriado método para a observação 

debaixo de água.” (PINTO, 2009, p. 33). 

2.1.4 Ótica ativa e passiva 

A ramificação nomeada como ótica tem como conteúdo os métodos que 

utilizam um ou mais sensores óticos alojados em câmeras, que captam imagens de 

objetos em seu campo de atuação através da reflexão da luz. Uma breve 

explanação sobre os sensores utilizados em câmeras e também das câmeras será 

tratada no Capítulo 3. 

Como descrito, a ótica tem como princípio utilização de câmeras que captam 

a reflexão da luz sobre a superfície do objeto. Os métodos da ótica ativa têm como 

diferencial, quando comparados à ótica passiva, a presença de uma fonte de 
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emissão que aplica sobre o objeto uma energia. Assim, quando ocorre a captura da 

imagem, além da iluminação do ambiente que incide sobre o objeto, é captada a 

energia aplicada pela fonte.  

Este método possui algumas vantagens, principalmente quanto à questão de 

exigência de menor processamento computacional, pois quando utilizado duas 

câmeras, deve-se fazer a correspondência entre os pontos. Conforme Velho et al. 

(2005, p. 4) cita, “[...] o padrão projetado facilita correspondências entre pontos.”. 

Este fato ocorre, pois é realizado um processamento na imagem e observado 

somente o padrão projetado. 

2.1.4.1 Triangulação 

Como cita Besl (1988) o sistema de triangulação baseado na lei dos senos é 

o mais antigo método para medir a faixa de pontos remotos, e também o mais 

comum. Conforme Gazziro (2011, p. 19): 

O método de aquisição 3D por triangulação laser consiste na projeção de 
um padrão de luz estruturada (no caso, uma linha vertical projetada por um 
laser) sobre o objeto o qual se deseja realizar a aquisição. Essa projeção é 
capturada pela câmera e a distância até o objeto é calculada por geometria, 
dado o conhecimento a priori das posições do laser e da câmera.  

 

Figura 5 - Princípio de funcionamento do método de triangulação. 
Fonte: Gazziro (2011, p. 19 adaptado). 

Conforme observado na figura 5, a origem do sistema está localizada no 

centro da lente da câmera e o plano da imagem da câmera está a uma distância � 

do centro da lente, sendo esta distância nomeada de “distância focal”. O emissor 

LASER, responsável pela luz estruturada, localiza-se a uma distância ��� da origem 

do sistema e a sua projeção forma um ângulo � com relação à base. 
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O valor � é pré-definido ou conhecido através da varredura do sistema. A 

distância focal, por ser uma propriedade intrínseca da câmera é conhecida através 

da calibração. Já a linha base ��� torna-se conhecida através do posicionamento do 

LASER, sendo que a projeção seja em um corpo com distância conhecida (��) e que 

a mesma seja representada no centro da imagem. Também, deve-se conhecer o 

ângulo de inclinação do LASER com relação à base (�).  Assim, aplicando a 

equação 1, é possível obter o valor de ��� (GAZZIRO, 2011): 

� � 	 
�
��� (1) 

Ainda, segundo França (2004), com o conhecimento dos valores de �� �� �	�	�; 
um ponto real com coordenadas 3D é projetado na câmera no pixel (��	��) através 

das equações 2 e 3: 

� � �	 ����  (2) 

� � �	 ����  (3) 

O método utilizado por Gazziro (2011), que utiliza todo o raciocínio 

apresentado acima, inicia com a varredura, girando o LASER com sua luz 

estruturada verticalmente sobre o objeto a ser escaneado. Assim são capturadas 

imagens e seus respectivos valores de �. Determinam-se os valores de �� e �� onde 

o LASER refletiu em cada imagem e posteriormente calculam-se as coordenadas 

reais através das seguintes equações 4, 5 e 6: 

� � 	 ����
��������� (4) 

� � 	 ����
��������� (5) 

� � 	 ���
��������� (6) 

Em França (2004), o autor realiza um sistema análogo ao apresentado acima, 

entretanto, além de alterar o ângulo do LASER, altera-se o ângulo da câmera e sua 

distância focal. Assim é apresentada uma forma de aquisição diferenciada das 

demais. Desta forma, o autor descreve que: 

O sistema de aquisição proposto neste trabalho difere dos sistemas 
tradicionais de triangulação em sua varredura e, por ter o campo de visão 
variável. Nos sistemas tradicionais a varredura é efetuada apenas pelo laser 
enquanto que nesse sistema a varredura é feita pela câmera e pelo laser 
(FRANÇA, 2004, p. 67). 
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Segundo o autor, esta modificação nomeada de “Sistema de Aquisição de 

Informações Volumétricas Usando Método de triangulação laser e Campo de Visão 

Variável” resulta em um sistema com maior precisão e alcance, além de necessitar 

de um número menor de aquisições que a triangulação tradicional. 

Esta técnica desenvolvida pelo autor citado acima, utiliza em primeiro 

instante, o método de triangulação tradicional para observar a profundidade máxima 

do objeto, como observado no lado “a” da figura 6. Posteriormente é ajustado o 

ângulo de leitura (�) da câmera conforme observado no lado “b” da figura 6. Este 

ajuste faz com que sejam utilizados todos os pixels da câmera em uma varredura 

com área menor, possibilitando maior precisão. Como é conhecida a distância 

máxima, ocorre o deslocamento controlado da câmera e LASER mantendo sempre o 

feixe visível pela câmera. 

 
Figura 6 - Etapas do processo de aquisição utilizando o método de triangulação e campo de 
visão variável. (a) Obtendo a profundidade máxima; (b) Varredura com maior precisão 
Fonte: França (2004, p. 68). 

Besl (1988) relata uma técnica semelhante anteriormente criada e patenteada 

por Rioux em 1984. Este desenvolveu um scanner 3D que utiliza triangulação, 

porém sua técnica foi diferenciada quanto à forma de varredura do objeto. Em seu 

equipamento representado na figura 7, existem dois espelhos fixos, com separação 

angular de 10 graus. O laser e o sensor ficam em lados opostos. O feixe dos 

mesmos são rotacionados simultaneamente através do espelho rotativo para 

digitalização horizontal. Esta rotação tem a função de varrer o objeto na horizontal. 

Também é rotacionado outro espelho posicionado na saída do equipamento, 

responsável em varrer o objeto na vertical. Assim os dois espelhos rotacionam-se 

para efetuar a varredura de todo o objeto. Como o objeto é fracionado, pois o sensor 
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capta somente uma pequena porção do objeto em cada ângulo de rotação, é 

possível utilizar os pixels para observar uma área menor, obtendo maior precisão. 

Conforme Besl (1988), o equipamento de Rioux tem resoluções de 1, 2 e 0,4mm e 

um volume de trabalho de 250 x 250 x 100 mm e teve a técnica nomeada como: 

“scanner sincronizado de triangulação ativa”.  

Quanto às vantagens considerando o método de triangulação, Kondrat (2001) 

cita o custo deste equipamento como vantagem. O mesmo autor relata como 

desvantagens, à resolução limitada a qualidade da câmera ou sensor; partes não 

escaneadas devido a projeção do LASER que pode ser escondida por outra 

superfície do objeto em questão que é nomeado de oclusão. Outro fato observado 

pelo acadêmico e considerado como desvantagem, é quanto à superfície escaneada 

do objeto ou do equipamento digitalizador que deve ser fixa como no trabalho 

apresentado por Besl (1988); França (2004). Entretanto no trabalho apresentado por 

Gazziro (2011) o objeto é considerado fixo e o equipamento desloca-se 

verticalmente, de forma controlada para a realização dos cálculos. Já o equipamento 

proposto por Ribeiro; Silva (2004) é fixo e o objeto é rotacionado de forma 

controlada. Sendo assim, conclui-se que este método permite o deslocamento do 

equipamento ou objeto analisado, entretanto este deve ocorrer de forma controlada 

e atualizada, alterando as configurações dos cálculos.  

 
Figura 7 - Representação básica do digitalizador de Rioux. 
Fonte: Besl (1988, p. 135 adaptado). 
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2.1.4.2 Interferometria de Móire 

A interferometria, pela divisão de Curless (2000), divide-se basicamente em 

Móire e Holográfica. Os dois métodos aplicam alguma interferência na projeção. 

Porém, as “técnicas interferométricas ópticas englobam uma gama de métodos 

diferentes baseados no fenômeno de interferência da luz.” (PIRES; TAGIAFERRI; 

THAUMATURGO, 2012, p. 2). Contudo, nesta seção é descrito somente o método 

de Móire. 

O método de Móire, por se tratar de ótica ativa, consiste em um equipamento 

composto de um projetor de luz e uma câmera (semelhante ao método de 

triangulação). Entretanto, o diferencial é quanto à interferência provocada nestes 

componentes. São alocadas duas grelhas idênticas, uma em cada componente, 

conforme a figura 8, no lado “a” (ALBUQUERQUE, 2006). “O padrão de Móire é um 

padrão de interferência de baixa frequência formado pela sobreposição de duas 

grelhas com padrões regularmente espaçados de frequência espacial mais 

elevada.”. (COELHO, 2002, p. 6). Sendo assim, é colocada uma grelha interferindo 

na projeção da luz sobre o objeto e uma, grelha na câmera captando somente partes 

do objeto. Tem-se como resultado da sobreposição de grelhas, franjas brilhantes e 

franjas escuras. As franjas brilhantes permitem passar a projeção refletida do objeto 

na câmera e franjas escuras provenientes da ocultação da reflexão pelas grelhas. 

Existem ainda variações do método de Moiré, como exemplo a técnica Móire 

de sombra, que aplica apenas uma grelha na frente do objeto. A representação 

desta técnica é visível na figura 8, no lado “b”. Comparando com a técnica original, 

esta é mais simples de implementar pois basta alocar a grelha na frente do objeto, 

entretanto tem-se como desvantagem o tamanho da grelha que deve recobrir toda a 

cena (COELHO, 2002). 

 “Para se obter distâncias absolutas entre as franjas é necessário ter uma 

distância de referência, caso contrário só se obtém distâncias relativas.” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 52). Ainda Coelho (2002, p. 6) complementa:  

Conhecido o espaçamento das linhas da grelha projectada, a distância entre 
o projector e a câmara, a distância do projector/câmara à grelha e o número 
de ordem da superfície de contorno é possível determinar a variação de 
distâncias entre os pontos de duas franjas consecutivas. 
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Uma característica apresentada por este método é quanto à elevada 

resolução. Porém França (2004, p. 8) descreve que “O sensor de projeção Móire é 

usado para medir a profundidade relativa de uma superfície suave”, assim como 

Curless (1997) também relata a ocorrência de problemas de discriminação entre as 

franjas quando aplicado este método em superfícies com variações não suaves. 

 
Figura 8 - Representação do método de Móire. (a) Grelhas alocadas internamente nos 
equipamentos; (b) Grelha a em frente ao objeto. 
Fonte: Coelho (2002, p. 23). 

2.1.4.3 Profundidade passiva de focagem e profundidade passiva/ativa de 

desfocagem 

O método de focagem passiva e o método de desfocagem, tanto na forma 

ativa ou passiva buscam extrair as informações de distanciamento através de 

imagens monoculares de intensidade, adquiridas através de uma câmera fixa 

(COELHO, 2002). 

O método de focagem passiva, apresentado na figura 9, realiza a obtenção 

dos valores dos pontos referentes ao objeto analisado que se encontram bem 

focados. “Conhecida a distância focal da lente da câmara (f) e a distância entre o 

centro óptico da lente e o plano imagem (s) é possível calcular a distância aos 

pontos da imagem que estejam bem focados (r), usando a equação das lentes 

delgadas.” (SILVA, 1994, p. 31). 
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Figura 9 - Método de focagem com equação das lentes delgadas. 
Fonte: Coelho (2002, p. 13). 

O método de focagem passiva constitui de uma câmera que possua uma 

lente motorizada, ao qual efetua a focagem dos pontos automaticamente. 

Primeiramente deve-se realizar uma calibração para determinar a relação entre a 

distância do centro ótico da lente com um plano focado do objeto, sabendo assim a 

posição do conjunto mecânico de focagem (SILVA, 1994).  

Posteriormente têm-se duas técnicas para informar que o ponto a ser 

analisado está em foco. Pode-se definir uma janela em torno de um ponto a ser 

analisado e alterar a distância da lente até a obtenção da melhor imagem do ponto, 

ou pode-se obter uma sequência de imagens onde é alterada a distância da lente e 

depois observada somente à imagem que se tem o melhor foco do ponto em 

questão.  

Quanto às características, o autor acima comenta: “O problema central desta 

técnica é a avaliação da qualidade da focagem de um determinado ponto da cena.” 

(SILVA, 1994, p. 31). Outros pontos citados como desvantagem é quanto à lentidão 

na obtenção das imagens e quanto ao processamento de várias imagens. Estes 

fatos ocorrem devido à técnica para focagem e ao conjunto físico, que deve ter uma 

lente móvel controlada por um motor. Curless (1997) ainda comenta que na focagem 

passiva, o objeto deve ter uma textura uniforme, pois esta influencia diretamente na 

qualidade e nitidez. 

Nos métodos de desfocagem ativa e passiva o funcionamento básico e o 

equipamento físico são os mesmos. Contudo na desfocagem, também chamado por 

alguns autores como variação da distância focal, são adquiridas imagens efetuando 

o deslocamento do centro ótico (alterando a distância da lente) e posteriormente a 

comparação das imagens com intensidades diferentes, conforme observado na 

figura 10 (COELHO, 2002): 
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Figura 10 - Método de aquisição da forma a partir da variação focal  
Fonte: Coelho (2002, p. 14). 

Conforme Coelho (2002), a principal desvantagem é quanto à detecção e ao 

emparelhamento dos pontos adquiridos em imagens diferentes. Silva (1994) também 

comenta que o erro da distância é proporcional ao quadrado do erro da disparidade. 

Assim, é difícil obter precisão com distâncias elevadas, principalmente para pontos 

próximos ao eixo ótico da lente.  

Também, neste método é valida a característica descrita acima quanto à 

textura dos objetos. Contudo, no método de desfocagem tem-se, além da forma 

passiva, a forma ativa. A forma ativa sana em partes o problema da textura, pois 

aplica sobre o objeto uma forma estruturada de luz criando uma textura artificial 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

2.1.4.4 Forma a partir de sombreamento 

Este método é considerado como passivo, pois a iluminação sobre o objeto 

provém do próprio ambiente Curless (1997). Este método utiliza-se do princípio de 

extração da forma e orientação de um objeto através do sombreamento. É através 

da variação de intensidade do brilho refletido do objeto e captado pelos pixels de 

uma câmera que é observado a forma e orientação do objeto. Para isto utiliza-se 

basicamente uma câmera, uma fonte de iluminação proveniente do ambiente e um 

cenário, ambos fixos (ALBUQUERQUE, 2006). Observa-se a representação deste 

método na figura 11. 

Alguns fatores são cruciais para a obtenção de uma medição com qualidade 

como as características refletoras da superfície do objeto observado, características 

da câmera, iluminação incidente, e orientação do objeto referente à fonte de luz e a 
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câmera. Sendo assim é preferível que a superfície do objeto seja difusora, e a 

câmera juntamente com a fonte de luz, estejam em posição fixa e suficientemente 

afastada do objeto para que ocorra uma medição uniforme de todo o cenário (SILVA, 

1994). 

 
Figura 11 - Método de aquisição da forma a partir de sombreamento. 
Fonte: Silva (1994, p. 34 adaptado). 

Neste método é adquirida primeiramente a forma e orientação do objeto. Para 

se obter valores reais de dimensão, mensuráveis do objeto, deve-se conhecer a 

distância entre a câmera e, pelo menos, um ponto da cena visível em todas as 

imagens. Assim, conhecendo previamente a distância de algum ponto é possível 

através da integração obter a distância dos outros pontos. Este fato exige que a 

cena não apresente descontinuidades, para que seja possível realizar a integração 

(SILVA, 1994; COELHO, 2002). 

2.1.4.5 Estereoscopia passiva e ativa 

Os métodos de estereoscopia, tanto a ativa quanto a passiva, buscam obter 

valores de profundidade de forma semelhante ao sistema humano, onde é estimada 

a distância de um objeto através da fusão das imagens obtidas em cada olho 

(COELHO, 2002). Assim são utilizadas duas ou mais câmeras no método estéreo, 

sendo que a obtenção das distâncias comumente é relacionada com cálculos de 

triangulação (SILVA, 1994). 
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Para exemplificar o funcionamento básico do método é observada a figura 12. 

Por se tratar de uma explicação básica e não discriminando o método como passivo 

ou ativo, não serão apresentadas equações.  

 
Figura 12 - Método de aquisição da forma a partir da estereoscopia. 
Fonte: Silva (1994, p. 11, adaptado). 

Observa-se na figura 12, que o sistema tem duas câmeras. Os centros óticos 

das câmeras são representados por C1 e C2. O objeto analisado possui um ponto 

de interesse representado por P. Traçando uma reta entre os centros óticos e o 

ponto P tem-se a interseção da reta no plano da imagem. A intersecção é nomeada 

como P1 e P2 respectivamente na imagem 1 e imagem 2. Estas imagens (plano que 

forma a imagem) estão alocadas coerentemente com a distância focal da câmera. 

Maiores explicações sobre o plano das imagens e câmeras será apresentado no 

Capítulo 3.  

Por se desejar o valor da distância entre o ponto analisado do objeto e o 

equipamento tem-se conhecido os dados de C1 e C2 provenientes da calibração das 

câmeras e o valor de P1 e P2 proveniente da captura da imagem. Assim, com estas 

informações é possível obter uma equação da reta para C1 e P1 e outra equação 

para C2 e P2. Observando a intersecção das retas, determina-se o P (SILVA, 1994). 

De forma mais detalhada, Coelho (2002) descreve o processo de captura da 

profundidade em três etapas, sendo que a primeira é constituída da aquisição das 

imagens originadas em pontos diferentes com sobreposição entre as mesmas 

(originando o ponto P1 e P2). A segunda etapa constitui a realização de 

correspondência entre os pontos de cada imagem (informar que P1 e P2 
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representam o ponto P); e a terceira etapa é a determinação da intersecção do par 

de retas de cada correspondência entre pontos informados, correspondendo ao 

cálculo e ao valor de profundidade em coordenadas. 

Quanto às limitações gerais do método estereoscopia, Velho et al. (2005, p. 

49) descreve:  

Algumas das principais limitações dos métodos de aquisição baseados em 
sensores óticos é o fato de medirem apenas as porções visíveis, do ponto 
de vista da câmera, do objeto e serem sensíveis à propriedades 
fotométricas como brilho, transparência, regiões de reflectância muito baixa, 
interreflexões, etc. 

Silva (1994) complementa as limitações considerando o custo computacional 

elevado para realizar as varreduras nas imagens e obter relações entre os pontos. 

Também pode ser considerada como limitação a calibração das câmeras, já que 

[...] a determinação das equações das rectas, ou do plano e da recta, obriga 
a uma calibração geométrica prévia das duas câmaras ou da câmara e do 
projector. Esta calibração tem como objectivo determinar as equações que 
relacionam as coordenadas dos pontos da cena com as respectivas 
coordenadas-imagem (SILVA, 1994, p. 12). 

Para minimizar o problema da porção visível do objeto nas duas câmeras, 

também chamado de problemas de partes ocultas, podem-se adotar distâncias entre 

as câmeras diferenciadas. Observa-se na figura 13 que, quanto mais próximas as 

câmeras, menores são as partes ocultas (as retas representadas por “A” e “B”); 

porém ocorre a diminuição da precisão (SILVA, 1994).  

 
Figura 13 - Representação das partes ocultas com a variação das distâncias entre câmeras. 
Fonte: Silva (1994, p. 12). 

Ainda Observando a figura 13, nota-se do lado direito é representada as 

câmeras mais afastadas. Nesta, as partes ocultas representadas pela letra “A” e “B” 

tem uma dimensão maior que na imagem da direita onde as câmeras estão com 

uma distancia menor entre elas.  

Considerando agora a limitação de elevado custo computacional e facilitação 

a correspondência entre os pontos em cada imagem, pode-se recorrer à alocação 
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das câmeras de forma que as mesmas estejam no mesmo plano, com eixos óticos 

paralelos e alinhados. Assim os pontos a serem relacionados permanecem no 

mesmo eixo conforme a figura 14. Também para facilitar a correspondência entre os 

pontos pode-se adotar o método estéreo ativo onde é projetada uma luz padrão 

sobre o objeto analisado (COELHO, 2002). 

 
Figura 14 - Representação de duas câmeras alinhadas com eixos óticos paralelos 
Fonte: Coelho (2002, p. 20 adaptado). 

2.1.4.5.1 Estereoscopia passiva 

A estereoscopia passiva utiliza-se de duas ou mais câmeras sem a 

intervenção de iluminação no objeto. Sendo assim, esta capta a imagem na sua 

forma natural e realiza o processamento dos pontos correspondentes entre si, e os 

cálculos para obter a distância somente através de técnicas computacionais.  

“Um problema difícil de ser resolvido no caso da utilização de estéreo passivo 

é o problema de corresponder automaticamente os pontos da cena para calcular a 

triangulação.” (VELHO et al. 2005, p.49). Assim, para resolver este problema, sem a 

utilização do método de estereoscopia ativa, Silva (1994) cita três etapas de 

emparelhamento.  

A primeira etapa de emparelhamento consiste em observar pontos 

característicos, bem discriminados como arestas, vértices, etc. buscando evitar 

emparelhamentos ambíguos. Os pontos emparelhados nesta etapa são nomeados 

de pontos de interesse. Posteriormente, na segunda etapa, é efetuado o 

emparelhamento local das duas imagens através dos pontos de interesse 

observados na etapa anterior. A última etapa é a observação de possíveis erros de 

emparelhamento e ambigüidades, bem como a aplicação de restrições.  
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Ainda o autor referenciado acima descreve que as principais técnicas para 

efetuar o emparelhamento local descrito como a segunda etapa, são os 

emparelhamentos baseados em: área; e elementos característicos. O 

emparelhamento baseado em área consiste em selecionar uma região em torno de 

um ponto de interesse e na outra imagem procurar uma região que tenha uma 

semelhança máxima. Já o emparelhamento por elementos característicos busca 

estabelecer correspondências entre as características discretas da imagem. Sendo 

assim, busca-se segmentos nas imagens determinados por características 

geométricas como orlas, contrastes, orientação, etc. 

Já para a terceira etapa, Silva (1994) comenta sobre as regras impostas por 

Marr e Poggio para aumentar a probabilidade de correspondências corretas. A 

primeira regra é de unicidade, sendo que cada ponto de uma imagem só pode obter 

um ponto da outra imagem correspondente. A segunda regra é “[...] da continuidade, 

que impõe que a disparidade varie de modo contínuo, excepto nas descontinuidades 

de distância.” (SILVA, 1994, p. 19). Também, para eliminar ambiguidades são 

utilizadas técnicas de relaxação que consistem basicamente em construir uma lista 

de possíveis candidatos a relacionarem-se com um ponto de outra imagem. 

Posteriormente a lista é atualizada, reforçando ou enfraquecendo os elementos da 

lista conforme a probabilidade do mesmo ser o ponto correto a ser relacionado, 

observando a disparidade dos pontos visinhos. 

Silva (1994) ainda comenta que após as correspondências efetuadas, é 

possível realizar os cálculos para obter as coordenadas tridimensionais do objeto. 

Também o mesmo autor descreve que o método de estereoscopia passiva tem 

como resultado normalmente imagens esparsas. Assim, para obter uma imagem 

densa recorre-se a interpolação para estimar os valores restantes de distância. 

Como características, ainda o autor acima descreve que a estereoscopia 

passiva pode ser aplicada em várias situações sem a exigência de equipamentos 

especiais. Entretanto demanda de elevada carga para processamento 

computacional além de sua principal restrição, que é quanto às cenas visualmente 

homogêneas.  

Para resolver as limitações da estereoscopia passiva citadas acima, tem-se a 

estereoscopia ativa, ou também chamada de luz estruturada. Este método será 

relatado no tópico seguinte, descrevendo as características e as técnicas de 

projeções mais utilizadas. 
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2.1.4.5.2 Estereoscopia ativa 

A estereoscopia ativa pode ser considerada como uma melhoria efetuada na 

estereoscopia passiva, com o intuito de facilitar as correspondências entre os pontos 

das duas câmeras. Sendo assim, a estereoscopia ativa aplica sobre o objeto uma 

luz estruturada que facilita a detecção e correspondência entre os pontos na imagem 

(COELHO, 2002). 

Na estereoscopia ativa, é projetado sobre o objeto um padrão de luz especial, 

comumente produzido por um projetor. Assim ocorre a substituição de uma câmera 

por um projetor, sendo que o sistema fica constituído de um projetor e uma câmera 

(COELHO, 2002; SILVA, 1994). Reforçando a afirmação, Velho et al. (2005, p. 4) 

diz:  

As técnicas de estéreo ativo são baseadas nos mesmos princípios da 
estéreoscopia passiva, mas utilizam um par câmera / projetor, que permite 
iluminar a cena com um padrão de luz estruturada. O sistema ótico do 
projetor tem um papel semelhante ao da segunda câmera nas condições 
estereoscópicas e o padrão projetado facilita correspondências entre 
pontos. 

Conforme Silva (1994), a forma mais simples de luz estruturada pode ser um 

ponto; que fica registrado na imagem obtida da câmera. Desta forma tem-se uma 

correspondência direta, pois existe apenas um ponto de interesse em toda a cena. 

Entretanto tem-se o inconveniente de realizar a varredura de todo o objeto ponto a 

ponto. Segundo o autor citado, McFarland e McLaren referem um sistema neste 

formato, com uma velocidade de varrimento de 62 pontos/s e uma precisão de 6 mm 

para objetos observados a uma distância de 245 centímetros.  

Para se ter uma varredura do objeto mais rápida pode-se aplicar um feixe de 

luz estruturada representado na figura 15. 

O varrimento com um feixe ou um plano de luz pode ser feito rodando o 
projector ou recorrendo a um espelho rotativo. No entanto, devido a 
imprecisões mecânicas normalmente associadas ao sistema, este 
varrimento pode ser fonte de importantes erros de medida (SILVA, 1994, 
p.21). 
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Figura 15 - Estereoscopia ativa projetando feixe de luz 
Fonte: Silva (1994, p. 21) 

Para evitar o varrimento da cena deslocando um feixe de luz, podem-se 

adotar vários feixes de luz simultâneos, projetados na mesma cena. Além de se 

tornar mais rápido, elimina os problemas mecânicos presentes nos sistemas 

descritos acima (FRANÇA, 2004).  

Contudo, com a utilização de vários feixes ou outras formas de luz 

estruturadas, deve-se aplicar alguma técnica que distingue os padrões estruturados 

aplicados na cena. França (2004, p. 53) descreve três técnicas de se fazer a 

distinção: “1 - assumindo a continuidade da superfície de maneira que as linhas 

projetadas sejam adjacentes nas imagens da câmera, 2 - diferenciando as linhas 

pelo uso de cores e 3 - codificando as linhas, variando sua iluminação com o passar 

do tempo.”. 

Observando as técnicas do primeiro tópico, têm-se os benefícios de permitir 

que a profundidade da cena seja obtida em um quadro ou projeção. Entretanto tem-

se como necessidade que a cena não contenha descontinuidades no objeto 

analisado e que o objeto tenha variações suaves de profundidade (FRANÇA, 2004; 

SILVA, 1994). A principal técnica observada pode ser a projeção de feixes de luz 

relatado na figura 16, do lado esquerdo. Nota-se, na figura 16, do lado direito, a 

descontinuidade do objeto que causa erros de medição com esta técnica. 

Melhorando a distinção da luz estruturada aplicada sobre o objeto tem-se os 

padrões de codificação espacial (VELHO et al., 2005) que englobam as técnicas 

como as de etiquetagem espacial (a, b) e padrão binário (c) (COELHO, 2002) 

apresentados na figura 17. 
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Figura 16 – Estereoscopia ativa projetando planos de luz. (b) Revelando problema de 
relacionamento com objetos descontínuos. 
Fonte: Silva (1994, p. 22) 

 
Figura 17 – Estereoscopia ativa projetando padrões de codificação espacial 
Fonte: Velho et al. (2005, p. 56) 

Como citado anteriormente, a aplicação da codificação espacial beneficiou a 

correspondência entre os pontos das duas imagens. Acima, na figura 17 tem-se a 

representação de três tipos de codificação espacial. Estas técnicas surgiram com a 

necessidade de aumentar os pontos de correspondência em um frame. Assim 

aumentaram-se os símbolos, considerando a vizinhança (VELHO et al., 2005). 

Reforçando a afirmação descrita anteriormente, Velho et al. (2005, p. 56) 

relata que a “codificação espacial impõe restrições de suavidade em uma vizinhança 

da região projetada, em alguns casos a restrição pode até ser global, ou seja, só são 

permitidos objetos suaves.”  

Partindo agora para a segunda técnica relatada anteriormente por França 

(2004), que é a diferenciação por uso de cores; Velho et al. (2005 p. 57) relata que 

“o uso de cores em codificação foi possibilitado no final dos anos 80 graças ao 

avanço tecnológico na captura de imagens coloridas.”. Esta tem como vantagens a 

obtenção de profundidade em apenas uma imagem (COELHO, 2002) e, conforme 

Velho et al. (2005, p. 57) relata, “[...] o principal ganho é o de poder usar os 3 canais 
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para codificação ao invés de um só”, aumentando assim o número de símbolos 

disponíveis para a associação dos pontos nas imagens. Já como desvantagem tem-

se a limitação da utilização desta técnica em objetos com cor neutra (SILVA, 1994). 

A terceira técnica relacionada por França (2004) é quanto à codificação das 

linhas com o passar do tempo. Basicamente, esta técnica aplica uma sequência de 

slides codificados de forma diferente. Conforme Silva (1994) descreve, Posdamer e 

Altschuller propuseram uma técnica que aplica uma matriz de feixes controlados 

simultaneamente no objeto. Estes feixes representam um código binário que é 

alterado com o passar das projeções conforme figura 18: 

 
Figura 18 – Técnica de modulação temporal. Slides com padrão binário, alterados em função 
do tempo. 
Fonte: Silva (1994, p. 22) 

Velho et al. (2005) relata que a codificação binária foi substituída por uma 

codificação binária Gray proposta por Hall-Holt e Rusinkiewicz em 2001 que pode 

ser verificado na figura 19. Como o autor relata, “esse código foi revisado, 

reimplementado, refinado e analisado muitas vezes, e ainda é usado como uma 

técnica de aquisição de geometria robusta para cenas estáticas” (VELHO et al., 

2005, p. 54).  

Como característica da codificação temporal tem-se uma “[...] identificação 

dos pontos ou linhas projectados sem ambiguidades, permitindo também a 

identificação daqueles que não são detectados pela câmara” (COELHO, 2002, p. 

27). França (2004, p. 53) relata que “[...] o objeto que está sendo digitalizado não 

deve se mover enquanto os n quadros codificados estão sendo capturados”. Outro 

fato descrito por Silva (1994) é quanto ao tempo de varrimento da cena que se torna 

elevado na obtenção de imagens densas. 
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Figura 19 – Técnica de modulação temporal. Slides com padrão Gray, alterados em função do 
tempo. 
Fonte: Velho et al. (2005, p. 55) 
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3 CÂMERAS 

Cogita-se a possibilidade que o princípio da câmera escura tenha surgido na 

China, no século 5 a.C. Entretanto o primeiro a observar e relatar este evento foi o 

filósofo Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) quando observava um eclipse parcial e os 

raios passaram por entre as folhas de uma árvore e projetaram a imagem do eclipse 

no solo. Estes conhecimentos ficaram “escondidos” durante séculos. Nó século XI, 

Alhazen descreveu o funcionamento da câmera escura. No século XIV, Leonardo da 

Vinci descreve a câmera escura em seu livro de notas, recomendando o seu uso 

para auxílio de pinturas (REIMERINK, 2001).  

Devido às primeiras câmeras serem construídas em quartos escuros, surge o 

significado da palavra câmera. Esta origina da palavra grega Kamara, que 

posteriormente originou o latim camara. O significado desta é: “quarto com teto 

abobado, recurvo”. Devido à câmera atingir seu grande desenvolvimento comercial 

nos Estados Unidos, importou-se a palavra camera do inglês. Desta forma, pode-se 

chamar de câmara ou câmera, o equipamento para fazer fotografias (ORIGEM DA 

PALAVRA, 2011). 

Em 1550 o físico Girolamo Cardano sugere o uso da lente biconvexa na 

câmera, devido à necessidade do diâmetro do orifício ser pequeno. Assim pode-se 

aumentar o orifício e consequentemente a incidência de luz sem perder o foco do 

objeto observado. Deste momento em diante começou o estudo da geometria 

perspectiva. Também a partir deste evento, procuraram-se formas de registrar estas 

imagens, começando a pesquisa de materiais e compostos químicos sensíveis a luz. 

Assim passaram-se inúmeros avanços durante muitos anos, até que em 

1861, Alexander Parkes cria o celulóide, que se tratava de placas secas e finas que 

traziam todos os compostos químicos para uma fotografia. As pessoas que 

adquiriam as câmeras fotográficas e o filme, também necessitavam fazer cursos de 

como revelar suas próprias fotos com os compostos químicos. Assim, George 

Easteman ao fazer uma viagem de férias decidiu compara os aparatos para registrar 

suas férias. Observando as dificuldades em pessoas comuns utilizarem todos os 

aparatos, observou oportunidade e fundou a Easteman Kodak Company. Desta 

forma, usando as placas de celulóide criou um filme de nitrato de celulose. Em 1888 

começou-se a facilitação da fotografia, onde as pessoas sem conhecimento em 
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química poderiam fazer fotografias e enviar o filme para a fábrica revelar 

(ASAFEFOTOS, 2009). O surgimento das câmeras fotográficas digitais veio com a 

necessidade de armazenar grandes quantidades de informações para programas de 

televisão. O primeiro passo para a digitalização ocorreu em 1951 com o surgimento 

do Video Tape Record (VTR) que convertia imagem em pulsos elétricos que eram 

gravados em uma fita magnética. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, 

ocorreram desenvolvimentos para aquisição de imagens em satélites. Em 1964 a 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) enviou uma sonda para 

Marte com uma câmera de televisão que gerava imagens de 200 x 200 pixels, 

armazenava em uma fita magnética e posteriormente convertia os sinais analógicos 

da fita magnética em sinais digitais, enviando para a Terra. No mesmo ano a 

empresa Radio Corporation of America desenvolveu o sensor Charge Couple Device 

(CCD). Entretanto, Martins (2010, p. 124) relata que “a primeira câmera fotográfica 

sem filme que se tem notícia surgiu em 1972, lançada pela Texas Instruments®, 

mas sem distribuição comercial.” Somente em 1976 que surgiu no mercado a 

primeira câmera com CCD da fabricante Fairchild, com resolução de 100 x 100 

pixels. A partir deste momento inúmeros fabricantes somaram ao desenvolvimento 

das câmeras fotográficas digitais (MARTINS, 2010). 

3.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS 

A câmera tem a função de capturar a imagem dos objetos que fazem parte de 

uma cena. Sendo assim, esta faz a captura da imagem através da reflexão da luz 

incidida em uma superfície. O princípio de funcionamento das câmeras é baseado 

na óptica geométrica já que esta basicamente captura a luz. A câmera mais simples 

é denominada de modelo pinhole ou também chamada de câmara escura de orifício.  

A câmara escura de orifício é uma caixa de paredes opacas, possuindo uma 
delas um pequeno orifício. Um objeto luminoso ou iluminado AB é colocado 
em frente à câmara. Os raios de luz que partem de AB e atravessam o 
orifício O determinam na parede oposta ao orifício uma figura A’B’ 
semelhante ao objeto e invertida. Esta figura é usualmente chamada 
“imagem” de AB (TOLEDO, 1988, p. 181). 
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Figura 20 – Representação da câmera de pinhole 
Fonte: Alencar (2010, p. 21 adaptado). 

Um fator crítico na câmera de pinhole é quanto ao diâmetro do orifício �. 

Observa-se que, quanto maior o diâmetro do orifício maior a incidência de 

luminosidade no interior da câmera, porém como conseqüência, ocorre uma 

desfocagem do objeto. Isto, pois vários raios luminosos referentes ao mesmo ponto 

adentram na caixa escura. Desta forma deve-se diminuir o diâmetro do furo para se 

obter imagens nítidas. Entretanto, quanto menor o diâmetro do orifício, menor a 

incidência de luminosidade no interior da câmera, prejudicando a visualização do 

objeto ou até mesmo a sua representação gráfica. (TOLEDO, 1988). 

A representação dos objetos observados nas câmeras convencionais ocorre 

através de um material que é sensível a luz que reveste o fundo da câmera, onde se 

tem a incidência da luz. Sendo assim a luz é capturada por este material e 

convertida, dependendo do tipo de câmera, em uma imagem. Entretanto, como 

mencionado na questão do diâmetro do orifício, para solucionar o problema de 

nitidez e luminosidade, são utilizadas lentes para que seja possível ter um orifício 

com dimensão maior e com boa nitidez (ALBUQUERQUE, 2006). 

Porém, a utilização de lentes gera outro problema. Comumente as lentes 

possuem pequenas irregularidades que causam a distorção da imagem. Nas 

câmeras digitais é possível fazer a correção das imagens digitais através de 

sistemas de equações aplicados em softwares. Também, Silva (1994, p. 76) 

comenta que, “os efeitos das distorções podem ser parcialmente evitados, reduzindo 

a área das imagens utilizadas, isto é, evitando os pontos da periferia, que são os 

que estão sujeitos a distorções mais elevadas”. 
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3.2 COMPONENTES DAS CÂMERAS 

Existem inúmeros modelos de câmeras comercializadas. O funcionamento 

destas é semelhante, sendo o que se altera é quanto ao tamanho, qualidade e 

ajustes de funcionalidades. Estas câmeras podem ser enquadradas como simples, 

semi-profissional e profissional. As simples são compactas e poucas possibilidades 

de alterar foco e exposição. A semi-profissional são um pouco maiores que as 

câmeras simples e possuem inúmeros ajustes de foco, tempo e exposição e 

quantidade de luz. Permitem ainda intercambiar objetivas e incorporar acessórios. 

As câmeras profissionais são direcionadas a estúdios, por isso são grandes e 

pesadas. Trabalham com diversos tamanhos de “filmes fotográficos” e possuem 

todos os ajustes possíveis. Também possuem altíssima exatidão ótica (SALLES, 

2008). 

As câmeras fotográficas comercializadas funcionam da mesma forma que a 

câmera de pinhole, entretanto possuem mais componentes que possibilitam fotos 

com maior qualidade e controle. As câmeras basicamente possuem três partes, 

sendo estas: Corpo; Objetiva; Mecanismo de exposição. O corpo tem a função de 

manter posicionados e fixar os componentes da câmera e seja capaz de isolar a luz. 

A objetiva é o conjunto de lentes da câmera e o mecanismo de exposição 

corresponde aos componentes que controlam a intensidade e tempo de exposição 

do sensor da câmera a luz (SALLES, 2008; BORGES,?). 

Entretanto os componentes principais de uma câmera são a Objetiva e o 

Mecanismo de exposição, que é composto pelo diafragma e o obturador (PEREIRA; 

NEVES, 2007). Com o surgimento das câmeras fotográficas digitais, podem-se 

incluir mais um componente importante que é o sensor. Desta forma, nas seções 

abaixo será tratado os principais componentes das câmeras fotográficas e sua 

funcionalidade. 

 

 



47�
�

3.2.1 Objetiva 

A objetiva é o conjunto de lentes por onde a luz refletida de um objeto 

observado. O objeto observado também pode ser chamado de “assunto”. Desta 

forma, a objetiva é um componente fundamental nas câmeras, onde as suas 

características definem a qualidade da aquisição do assunto. As objetivas 

influenciam na luminosidade e no ângulo de abrangência (SALLES, 2008). 

Como descrito na câmera de pinhole, que necessitava de um furo pequeno 

para a passagem da luz, entretanto devido esta característica, o assunto deveria 

ficar sendo observado um temo maior, expondo assim o componente sensível a luz 

por um período maior. É de forma semelhante à característica das câmeras 

fotográficas, sendo que o pequeno furo é substituído pela objetiva. Desta forma, 

quanto menor o diâmetro da objetiva, menor a intensidade de luz que passa nesta. 

Assim, o diâmetro da objetiva é limitante quanto ao diâmetro máximo para captação 

da luz. Para limitar o diâmetro mínimo utiliza-se o diafragma, que será relatado 

posteriormente (PEREIRA; NEVES, 2007; SALLES, 2008). 

Tratando da influência do ângulo de abrangência, esta característica é 

controlada tanto pela objetiva quanto o tamanho do sensor. Observa-se que, pela 

objetiva tratar-se de um conjunto de lentes, ela possui uma distância focal (SALLES, 

2008). Desta forma, toda lente possui distância focal. A distância focal representa a 

distância entre o centro da lente e o ponto em que a luz converge. Exemplificando, 

pode-se pegar uma lente e expor a mesma entre o sol e um papel. Alterando a 

distância entre a lente e o papel até que a luz fique concentrada em um ponto, 

mede-se a distância entre o papel e a lente. Esta distância é a distância focal da 

lente (CANALLE, 1994). Nas objetivas comercializadas, está gravado o valor da 

diagonal e não seu ângulo de abrangência nem sua distância focal. O valor da 

diagonal pode ser expresso em milímetros, centímetros e até polegadas. Ex: f = 50 

mm. Este valor é gravado na objetiva para facilitar a associação entre a objetiva e o 

sensor da câmera. Desta forma, um sensor quadrado de 35 mm, possui uma 

diagonal com aproximadamente 49 mm. Desta forma, para que uma objetiva tenha 

seu foco no sensor, e todo o foco fique sobre toda a área do sensor, deve-se utilizar 

uma objetiva com grau de abrangência de 49 mm. Comercialmente existe a objetiva 

de 50 mm. Este fato relatado pode ser observado na figura 21: 
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Figura 21- Representação do ângulo de campo visual da câmera e sua representação no 
sensor. 
Fonte: Salles (2008, p. 6 adaptado). 

Desta forma, conforme apresentado na figura 21 é visível que, para quem 

utilizará a câmera, é importante saber qual o valor da diagonal que a objetiva cobre 

quando está focada, ou seja, com sua distância focal correta. O ângulo de campo 

visual pode variar conforme fabricantes. Observa-se que é buscado um ângulo 

próximo a perspectiva de visão humana, variando de 45° a 57°.  

Outra classificação referente as objetivas é quanto à utilização de objetivas 

com diagonal maior ou menor que o sensor. Caso a objetiva possua um valor de 

diagonal maior que o sensor, isto tem o efeito de aproximação. Assim, a objetiva 

chama-se “Teleobjetiva”. Caso a objetiva possua um valor de diagonal menor que o 

sensor, isto tem o efeito de afastamento do assunto focado. Desta forma, neste caso 

a objetiva chama-se “Grande-angular” (SALLES, 2008). 

3.2.2 Mecanismo de exposição 

O mecanismo de exposição das câmeras fotográficas corresponde aos 

elementos que limitam e obstruem a passagem da luz. Desta forma, este tem a 

finalidade de controlar a luz que passa pela objetiva e atinge o sensor. O mecanismo 

de exposição é dividido basicamente em dois componentes, sendo estes o 

diafragma e o obturador (SALLES, 2008). 

Tratando primeiramente do diafragma, este componente corresponde a um 

conjunto de laminas que, dependendo da configuração selecionada, aumenta ou 
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diminui o diâmetro “útil” da lente. Desta forma, este componente trata-se de um 

dispositivo que controla a luminosidade incidente sobre o sensor. O diafragma 

normalmente é anexado junto com a objetiva, fazendo parte da mesma. Este 

componente, dependendo da máquina fotográfica, pode ser regulado através de um 

anel externo presente na objetiva ou, em alguns casos, digitalmente. O valor de 

abertura deste componente é expresso pela letra “f” ou o número “1”, seguido de 

outro número. O outro número representa o valor da distância focal da objetiva 

dividido pelo diâmetro de abertura do diafragma. Ex: A configuração de um 

diafragma com uma objetiva com distância focal de 100 mm e diâmetro de abertura 

de 50 mm é representada por: f 2 ou 1/2. (PEREIRA; NEVES, 2007; SALLES, 2008; 

BORGES,?) 

Abaixo é apresentada a figura 22, representando três imagens obtidas 

sequencialmente de um barco no final do dia, onde o ambiente possui baixa 

luminosidade. Nesta sequência foi diminuindo a abertura do diafragma em cada 

fotografia. 

 
Figura 22 Relação entre a claridade da fotografia e a abertura do diafragma da câmera. 
Fonte: Salles (2008, p. 10 adaptado). 

Observa-se na figura 22 que a fotografia “a” apresenta-se mais clara. Isto 

ocorre, pois o diafragma está com uma grande abertura. De forma análoga ao 

sistema humano a pupila está dilatada, permitindo maior incidência da luz. Na 

fotografia “c” verifica-se que foi fechado o diafragma e consequentemente ocorreu 

menor incidência de luz. Entretanto o controle de abertura do diafragma influencia, 
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além da incidência da luminosidade no sensor, a profundidade de campo (NEMES, 

2011c; SALLES, 2008). 

Em uma imagem, apenas um plano está completamente focado. Desta forma, 

apenas certa distância da câmera pode ser apresentada, nitidamente no sensor. 

Conforme ocorre o distanciamento deste plano completamente focado, o assunto 

observado vai perdendo, gradativamente o foco. Assim, a profundidade de campo 

representa as distâncias limites de quanto do assunto pode ser considerado como 

focado no sensor (NEMES, 2011c). Como pode ser observado na figura 23 o 

diafragma atua diretamente na distância de campo. 

 
Figura 23 – Variação da profundidade de campo através do fechamento do diafragma. 
Fonte: Nemes (2011c, p. 4). 

Observa-se na figura 23 que, quanto maior a abertura do diafragma, maior é a 

área da lente e consequentemente, além de permitir maior incidência de luz no 

sensor, a profundidade de campo é menor. Com o fechamento do diafragma, a 

profundidade de campo aumenta, permitindo assim que objetos próximos e distantes 

da câmera permaneçam com a imagem no sensor nítida (NEMES, 2011c). 
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Entretanto, outro fator também influencia na profundidade de campo, o 

“tamanho da imagem”. O tamanho da imagem depende da distância focal e da 

distância da câmera e o assunto. Desta forma, para a distância focal, relaciona-se a 

classificação da objetiva. Quanto mais “teleobjetiva”, menor a profundidade de 

campo, quanto mais “grande-angular” a objetiva, maior a profundidade de campo. Já 

a distância entre câmera e assunto, quanto maior à distância, maior a profundidade 

de campo e quanto menor, menor a profundidade de campo (SALLES, 2008). 

Tratando do obturador, que é o outro mecanismo de exposição, pode-se 

observar na figura 24 que nada mais é do que um bloqueador da incidência da 

luminosidade no sensor. Este dispositivo também é chamado de “velocidade”, pois 

sua função é controlar o tempo de exposição do sensor a luz.  

Desta forma, para controlar este dispositivo, deve-se informar quanto tempo 

deseja-se que ocorra incidência de luz no sensor. Em máquinas fotográficas antigas, 

este dispositivo era controlado por um selecionador onde o fotógrafo informava o 

tempo de abertura. Atualmente nas câmeras modernas mais comuns, a seleção é 

realizada automaticamente pelo controle da câmera, bastando o fotógrafo informar 

que se deseja obter uma fotografia de algo em movimento, a câmera realiza o ajuste 

de tempo para deixar o “rastro” da movimentação do assunto, expondo o sensor, um 

tempo maior a incidência da luz (NEMES, 2011b). 

Nota-se que o obturador é associado ao diafragma para controlar a incidência 

de luz sobre o sensor. Quando se utiliza o diafragma aberto, deve-se diminuir o 

tempo de abertura do obturador. O controle de tempo do obturador varia entre as 

câmeras, podendo ir de 1/8000 segundos a 60 segundos ou mais. Também, em 

algumas câmeras é possível deixá-lo aberto o tempo em que é efetuada a pressão o 

botão acionador. Desta forma, é possível obter imagens noturnas mais nítidas, com 

a mesma iluminação do ambiente (BORGES,?). Este fato é apresentado na figura 

25, onde são obtidas fotografias do mesmo assunto, com a mesma iluminação 

ambiente, com o mesmo valor de abertura do diafragma, porém com diferença de 

tempo do obturador. Verifica-se que quanto maior o tempo do obturador, mais clara 

e nítida é a fotografia do assunto. 
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Figura 24 – Apresentação de uma câmera com obturador fechado e aberto. 
Fonte: Salles (20108, p. 11). 

 
Figura 25 – Apresentação de imagens com tempo de obturador aberto diferentes. 
Fonte: Borges (?, p. 11). 

3.2.3 Tipos de sensores das câmeras 

Basicamente existem duas formas de sensores presentes em câmeras 

comerciais. Conforme Louriel; Bill; Sayee (2009) os sensores utilizados 

comercialmente são: o Charge Couple Device (CCD) e o Complementary Metal 

Oxide (CMOS). Porem o autor ainda comenta que existe a terceira geração, que é 

nomeada Charged-Modulated Devices (CMD). Esta é a mescla das anteriores, 

sendo que provém de um sinal analógico em cada fotodiodo. 

Relatando o funcionamento do sensor CCD, Klaus (2012) diz que, no sensor 

CCD “[...] todos os sinais serão lidos através de um nó de saída. Isto significa que a 

largura de banda necessária para o nó de saída está diretamente relacionada com o 

número de pixels e o número de leituras” (KLAUS, 2012, p. 1). Complementando, 
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Louriel; Bill; Sayee (2009, p. 367) diz que “[...] a tecnologia CCD é analógica, onde a 

tensão é convertida em digital através de um conversor analógico-digital (AD) ao 

longo da matriz do sensor em uma de suas quinas”. Já no funcionamento do sensor 

CMOS a conversão analógico/digital é realizada em cada pixel, ou seja, em cada 

fotodiodo. Assim, o sinal já é transmitido do pixel em forma digital. O pixel significa 

“picture element” e corresponde a estrutura elementar que forma a imagem digital 

(MIOT; PAIXÃO; PASCHOAL, 2006). 

Devido às diferenças entre as formas de trabalho dos sensores têm-se 

diferentes características.  Louriel; Bill; Sayee (2009) relata que o sensor CCD, 

quando comparado ao sensor CMOS, é mais sensível a luz e possui menos ruídos, 

produzindo imagem com melhor qualidade. Em contrapardita estes consomem maior 

energia, espaço e são mais caros. Já, segundo Klaus (2012), os sensores CCD 

chegaram ao ápice de sua tecnologia, sendo que em aplicações que exigem maior 

resolução e velocidade, como Hight Definition (HD) e slow-motion, estes serão 

incapazes de progredir para maiores parâmetros. Também, quando questionado 

sobre a qualidade e resolução, o mesmo autor relata: “se é possível produzir um 

pixel CMOS em uma determinada qualidade, um número quase ilimitado deles 

podem ser colocados sobre um sensor para obter a resolução necessária” (KLAUS, 

2012, p. 1). 

Klaus (2012), até por se tratar de um fabricante de sensores CMOS defende 

esta tecnologia, alegando que o sensor CCD tem qualidades indiscutíveis, entretanto 

reforça a questão da incapacidade do sensor CCD quanto ao aumento de pixels e 

velocidade exigida nos novos formatos de vídeo. Já Louriel; Bill; Sayee (2009, p. 

367) relata que na comparação da radiação em imagens obtidas em diferentes 

tempos é impossível utilizar o sensor CMOS, “pois cada elemento do sensor é 

tratado de forma independente, ajustando-se em função da saturação da luz 

incidente, ou seja, cada imagem seria obtida a partir de uma função transferência 

diferente do sensor”. 

Tratando da resolução, que está ligada diretamente aos sensores e as 

representações das imagens, a resolução pode ser expressa em pixels, já relatada 

anteriormente, ou em dpi que significa “dot per inch”. Desta forma o pixel é uma 

unidade bruta e dpi é a resolução representada em pixels por polegada, 

normalmente utilizada na visualização de imagens (NUNES, 2011). 
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3.3 TRANSFORMAÇÃO DAS CÂMERAS E GEOMETRIA PROJETIVA 

Como observado até este momento, as câmeras funcionam de forma similar 

ao olho humano. A formação da imagem, ou a percepção da mesma pela câmera ou 

olho humano corresponde à projeção perspectiva. A projeção perspectiva é 

correlacionada com uma área da matemática nomeada de geometria perspectiva. 

Esta área teve seu desenvolvimento na época do renascimento e juntamente com o 

aperfeiçoamento das câmeras, porém a perspectiva já era utilizada em pinturas de 

cenas das tragédias apresentadas pelos gregos em 496 a.C. (VELHO et al., 2005; 

SANTOS; GUEDES, 2007). 

Desta forma, para esclarecer a forma que a câmera transforma um assunto 

tridimensional, presente no mundo real em uma imagem bidimensional, deve-se 

entender os conceitos da geometria projetiva. Também se torna relevante comparar 

a projeção projetiva com a projeção paralela. Assim, estas questões são abordadas 

nas seções abaixo. 

3.3.1 Projeção perspectiva x Projeção paralela 

A projeção paralela é utilizada em projetos gráficos por representar e manter 

as dimensões do objeto, não ocorrendo deformações. Desta forma, é possível obter 

dimensões reais de um objeto representado tridimensionalmente com a projeção 

paralela. Porém, tem-se o inconveniente que a projeção paralela não é a mais 

indicada para representar o objeto de forma fiel no mundo real, ou seja, como este 

será observado pelo homem. Por preservar a escala, a projeção paralela facilita a 

obtenção de dimensões das imagens. Assim a transformação de um ponto P( � !� �) 

de uma coordenada global para uma coordenada 2D (x,y) pode ser feita 

diretamente, conforme a figura 26 (ALBUQUERQUE, 2006): 
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Figura 26 - Representação de projeção ortogonal 
Fonte: Albuquerque (2006 p. 29) 

Tratando da projeção perspectiva, observa-se que as imagens representadas 

por esta, tem forma fiel da observada por olhos humanos. Sabe-se que o 

funcionamento das câmeras é semelhante ao olho humano, assim as imagens das 

câmeras podem ser modeladas matematicamente através da projeção perspectiva. 

A projeção perspectiva busca uma representação aproximada em um plano, de 

como um assunto é visto. Desta forma, a projeção perspectiva tem como 

características a deformação das dimensões, alteradas conforme a distância do 

ponto em relação ao observador. “[...] regiões mais próximas parecem maiores, e 

regiões mais longínquas parecem menores” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 27). 

Também, diferentemente das projeções paralelas, as projeção perspectiva não 

preservam a linearidade. Consequentemente, na projeção perspectiva tem-se a 

deformação dos ângulos dos objetos.  

3.3.2 Calibração de câmeras 

Como relatado anteriormente, a obtenção da imagem ocorre através da 

incidência de luz, de um ponto do objeto, em um ponto do sensor presente na 

câmera.  A calibração de câmeras visa modelar matematicamente este sistema 

utilizando basicamente a projeção perspectiva. Assim, com a calibração de câmeras 

é possível obter o valor em pixel a partir de uma coordenada 3D conhecida no 

mundo ou é possível deduzir valores 3D a partir de valores em pixel. (SILVA, 1994) 

Coelho (2002, p. 39) reforça a afirmação dizendo que a calibração é “[...] o processo 
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para determinação da relação matemática que, para o respectivo sistema, 

transforma pontos 3D em pontos 2D e vice-versa”.  

A calibração busca obter os valores intrínsecos (variáveis internas da câmera) 

e extrínsecos (variáveis de posicionamento da câmera com relação ao ambiente) 

das câmeras, pois através destes valores que são convertidos os pontos de um 

objeto real tridimensional em uma imagem bidimensional. A forma mais simples de 

calibrar uma câmera consiste em obter os valores intrínsecos das câmeras através 

da relação de pontos obtidos de uma imagem que corresponde a pontos 

tridimensionais reais. Pode-se efetuar a simplificação do sistema de calibração, 

desconsiderando as distorções da objetiva, modelando conforme a câmera de 

pinhole; considerar a montagem do sensor perfeitamente alinhada ao centro, bem 

como a perfeição da construção dos pixels (VELHO et al., 2005). Esta forma de 

calibração ou modelamento matemático será apresentado na seção 3.3.3. 

3.3.3 Transformações das coordenadas nas câmeras 

A câmera fotográfica capta a luz refletida de um assunto, e grava esta 

imagem através de um sensor plano. Com os conhecimentos básicos de geometria 

projetiva é possível realizar a modelagem matemática de um feixe adentrando na 

câmera. Com esta modelagem é possível representar matematicamente o processo 

ocorrido em uma câmera fotográfica. A representação gráfica deste fato é mostrado 

na figura 27 onde ocorre a visualização dos sistemas de coordenadas e os vetores 

correspondentes da transformação. 

Como pode ser verificado na figura 27, são consideradas quatro origens de 

coordenadas de sistemas diferenciadas para a transformação de um ponto 

correspondente no mundo até a transformação deste em um pixel de uma imagem. 

Assim tem-se o Sistema de Coordenadas do Mundo ("#$), que são escolhidas de 

forma conveniente ao processo; Sistema de Coordenadas da Câmera ("##) que tem 

origem no centro ótico da câmera e os eixos   e ! são paralelos as bordas da 

imagem; Sistema de Coordenadas da Imagem ("#%) que está com origem no plano 

de projeção e torna-se bidimensional; e o Sistema de Coordenadas de Pixels ("#&) 
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que tem origem comumente no canto superior esquerdo da imagem, também 

bidimensional. (VELHO et al., 2005) 

 
Figura 27 – Representação das origens dos sistemas de coordenadas na modelagem 
matemática de uma câmera de pinhole. 
Fonte: Albuquerque (2006 p. 30 adaptado) 

3.3.3.1 Transformação de SCM para SCC  

 A transformação do "#$ para "##, está representada isoladamente das 

outras transformações na figura 28. Esta transformação efetua a alteração dos 

valores das coordenadas de um ponto P( � !� �). Primeiramente, os valores das 

coordenadas de P estão representando a distância, nos eixos  '� !'� �', da 

origem do sistema cartesiano "#$. Após efetuar a transformação para a origem do 

sistema cartesiano "##, os valores das coordenadas do ponto P representarão a 

distância com a origem do "##. Desta forma, o ponto permaneceu no mesmo lugar, 

porém a representação deste, que antes considerava o "#$, passou a considerar o 

"## (VELHO et al., 2005). 
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Figura 28 – Mudança da origem do sistema cartesiano SCM para SCC 
Fonte: Albuquerque (2006 p. 33) 

Para que ocorra a transformação de um ponto, deve-se obter a matriz de 

translação e rotação do "## com relação ao "#$. Para obter estas matrizes pode-se 

utilizar a teoria dos ângulos de Euler. Posteriormente basta aplicar a equação 1. Os 

dados de translação e rotação utilizados para a transformação fornecem as 

propriedades extrínsecas das câmeras. Sendo assim, com as propriedades 

extrínsecas é possível converter os valores de um ponto, de uma origem para outra 

origem cartesiana. Assim, a transformação inversa, de "## para "#$, pode ocorrer 

aplicando a equação 2 (VELHO et. al., 2005): 

&(( � ) � &( * 	+ (1) 

&( � )� � &(( ,	)� � + (2) 

3.3.3.2 Transformação do SCC para SCI 

 É considerado neste caso, na transformação de "## para "#%, que a mesma 

ocorre na câmera de pinhole, onde não existem erros e distorções provenientes de 

falhas construtivas da lente e da câmera. A transformação de "## para "#% tem a 

peculiaridade de, além de alterar a origem do sistema cartesiano, altera-se a 

dimensão da representação do ponto, passando de 3D para 2D.  Assim, conforme 

Velho et al.(2005, p. 24) relata “A transformação do "## para "#%, em câmeras de 
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pinhole, consiste em uma projeção perspectiva”. Desta forma, aplicando a equação 

3 é possível obter um novo referencial, agora em 2D para o ponto observado. 

-		��.		/ 0 	 1				
��	� 				

���				
��.				

���			2 � 	 1		
 !�		2 (3) 

 Um ponto a destacar nesta transformação é que, devido a mesma recorrer a 

geometria projetiva e transformar de 3D para 2D ocorre a perda de informações 

sobre a localização quanto a profundidade do ponto (GAZZIRO, 2011). Assim, 

conforme relata Velho et al.(2005, p. 24) “Cada ponto do espaço corresponde a um 

único ponto da imagem, mas um ponto da imagem corresponde a uma infinidade de 

pontos do espaço”. Esta afirmação diz que, um ponto P(�� �) da imagem representa 

infinitos pontos no espaço "##. 

3.3.3.3 Transformação do SCI para SCP 

 Na transformação do "#% para "#& ocorre somente o deslocamento da origem 

do ponto, pois os dois sistemas de coordenadas são 2D. Assim, o ponto P(�� �) 

representado em "#% que tem como origem o centro da câmera, tem suas 

coordenadas alteradas para P(��� ��) que tem como origem o canto superior 

esquerdo da imagem. Contudo deve-se observar que no "#& não existem 

coordenadas negativas (ALBUQUERQUE, 2006). Também se deve observar quanto 

às questões de fabricação e montagem do sensor da câmera. Os erros deste 

sistema apresentam-se na forma de desalinhamento dos pixels e dimensão anormal 

ou diferenciada entre os pixels (VELHO et al., 2005). Desta forma, obtém-se a 

equação 4: 

-		34.		/ 0 	 1				
"��	� 				

5	"�� 				
6787. 			2 � 	 -		

��.		/ (4) 

Sendo que as variáveis "� e "� representam quantos pixels existem em uma 

unidade de comprimento, tanto na horizontal quanto na vertical, respectivamente. As 

variáveis 67 e 87 representam a posição dos pixels que estão alinhados com o 

centro da projeção perspectiva, ou seja, quais pixels coincidem com a origem do 

"#%. Já o 5 é a variável que representa a tangente do ângulo formado entre as 
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colunas e a perpendicular às linhas dos pixels. Idealmente, é considerado 5 � � 

(VELHO et al., 2005). 

 As variáveis citadas acima, juntamente  com a distância focal constituem as 

propriedades intrínsecas das câmeras. Desta forma, uma vez constatado os valores 

destas, sejam por meio de calibração ou por meio de informação de fabricante, estes 

valores não se alteram (GAZZIRO, 2011). Como apresentado anteriormente, as 

propriedades intrínsecas têm importância na transformação de "## para "#% através 

do valor da distância focal e de "#% para "#& através das variáveis de definição do 

centro ótico e da conversão pixel/unidade de comprimento (COELHO, 2002b). 
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4 TRIGONOMETRIA  

 Nas seções deste Capítulo serão relatados alguns conceitos básicos de 

geometria. Também será apresentada uma seção sobre o “triângulo”, onde se define 

os tipos e apresentam-se as equações aplicáveis nesta figura geométrica. Por fim 

será exposta a definição de transformação de coordenadas e relatada sua 

importância. 

4.1 CONCEITOS BÁSICOS DE GEOMETRIA 

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos da geometria ao 

qual serão referidos posteriormente no decorrer deste trabalho. Assim, será tratada 

a definição de: ponto, reta, ângulo, vetor, sistemas de coordenadas, 

O ponto é designado por uma letra maiúscula e pode ser representado 

graficamente por um pingo. Apesar de, na representação este possuir uma 

dimensão, o conceito é que o ponto não possui dimensão, sendo adimensional. 

Então, o ponto tem a finalidade de representar uma posição. Quando se aloca 

inúmeros pontos enfileirados, muito próximo uns dos outros surge a linha. A linha 

possui comprimento, entretanto não possui largura. A designação da linha é feita 

através de dois pontos que estão presentes sobre a mesma. Quando a linha é reta, 

pode-se também nomear a reta com uma letra minúscula. Quando são 

discriminados dois pontos em uma reta, a porção entre estes é nomeada de 

seguimento retilíneo que possui comprimento e direção. (RICH; SCHMIDT, 2003). 

 O plano é designado através de uma letra minúscula grega ou também por 

três letras minúsculas. Diz-se que o plano possui largura e comprimento, porém não 

possui espessura. Pode-se assim dizer que o plano é uma superfície chata. Pode-se 

formar um plano através de, no mínimo, três pontos não situados em linha reta 

(CASTRUCCI, 1964). Interagindo retas e planos, pode-se dizer que quando existem 

duas retas sobre o mesmo plano, estas retas são coplanares. Quando as retas estão 

são coplanares, estas podem ou não se interceptarem. Caso estas não se 

interceptam, a interação entre estas duas é nomeada como retas paralelas. Porém, 

“[...] quaisquer duas retas no espaço que não sejam coplanares não podem se 
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interceptar nem serem paralelas; diz-se então que são retas que se cruzam.” 

(LEHMANN, 1970 p. 290).  

Quando observado a interação entre retas que se cruzam ou retas que se 

interceptam, verifica-se que existe um ponto em comum entre as duas retas, ou seja, 

um lugar no espaço que pertence as duas retas. Quando se quer dizer a defasagem 

entre as retas, ou relatar o quanto de abertura existe entre as mesmas é utilizado a 

nomenclatura ângulo. O ponto de interseção entre as retas é nomeado de vértice do 

ângulo. O ângulo pode ser representado em graus, gradianos e radianos, sendo 

que, esta ultima unidade é a considerada pelo Sistema Internacional de Unidades 

(SI). Como o ângulo representa a defasagem entre duas retas ou semi-retas, pode-

se dizer que uma volta de defasagem é 2� em radianos, 360° em graus e 400 grd 

em gradianos ou também chamado de grado. 

O vetor é semelhante a uma semi-reta, entretanto além das características já 

citadas da reta, o vetor possui direção. Uma reta é capaz de representar algo 

mensurável como área, massa e outros, porém não é capaz de representar uma 

direção além da magnitude. Assim o vetor surge para descrever outras quantidades 

como: velocidade, aceleração e força (POOLE, 2009). 

Através de pontos, semi-retas, planos e outras ferramentas da geometria, é 

possível representar objetos reais e seu comportamento graficamente. Como “A 

Geometria Analítica baseia-se na idéia de representar os pontos da reta por 

números reais, os pontos do plano por pares ordenados de números reais e os 

pontos do espaço por ternos ordenados de números reais” (LIMA, 2002, p. 3) é 

possível transformar a representação gráfica em equações ou equações em 

representação gráfica. Este artifício é utilizado para encontrar a solução desejada, 

podendo ser, como exemplo o valor da área ou volume de uma forma geométrica, a 

força sofrida por um cabo de aço ao suspender um objeto ou a distância entre 

localidades, dentre inúmeras outras possibilidades de solução de problemas do 

mundo real. Assim, torna-se conveniente ter uma referência para a representação 

gráfica dos pontos destes objetos ou vetores. Desta forma tem-se a introdução do 

sistema de coordenadas. 

O sistema de coordenadas tem como base o sistema de eixos ortogonais 

onde, este é representado por duas retas perpendiculares, ou seja, defasadas 90°. 

O ponto onde ocorre a interceptação das retas é nomeado de origem. A reta vertical 

é denominada comumente de y, ou também de eixo das ordenadas. Esta reta, 
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normalmente é utilizada para representação de valores dependentes em equações. 

A reta horizontal é denominada de x ou também de eixo das abscissas. A reta das 

abscissas é utilizada, na representação de funções como a variável independente  

 Em um sistema de coordenadas aplicado em um plano R², pode-se 

representar um ponto tanto no sistema de coordenadas retangulares, quanto no 

sistema de coordenadas polares. O primeiro trata da representação de um ponto 

com relação à projeção do mesmo sobre os dois eixos ortogonais. Assim se obtém o 

valor deste ponto em x e y, sendo que sua representação é dada como: P(x,y) 

(RICH;SCHMIDT, 2003). 

No sistema de coordenadas polares, a representação de um ponto é dada 

através da distância do ponto com relação à origem que também é chamada de 

pólo. Também se pode tratar esta distância como sendo um raio de uma 

circunferência com centro no pólo.  Além da utilização do raio na representação, é 

observado o valor da defasagem do ponto com relação ao eixo das abscissas, que 

também pode ser chamado de eixo polar, levando em consideração o sentido de 

giro anti-horário. Assim, a representação de um ponto em coordenadas polares pode 

ser dada como: P(r,�), onde o r é o raio e o � é o ângulo. O sistema de coordenadas 

polares é utilizado com maior freqüência em problemas relacionados a lugares 

geométricos (LEHMANN, 1970) 

Comumente torna-se necessário transformar a representação de um ponto. 

Assim, um ponto representado em coordenadas polares pode ser representado em 

coordenadas retangulares aplicando as funções trigonométricas de um ângulo 

qualquer, que será relatado na seção 4.2. ou aplicando as equações 5 e 6: 

 � � 9 � 7:;� (5) 

� � 9 � ;�<�   (6) 

Também é possível transformar a representação de um ponto de 

coordenadas retangulares para polares. Caso seja conhecido duas das três 

variáveis das equações 5 e 6 é possível efetuar a transformação utilizando estas 

equações. Também se pode fazer um sistema de escalonamento ou recorrer as 

funções trigonométricas descritas na seção 4.2, para resolver a transformação, caso 

seja desconhecida as duas incógnitas referentes a coordenada polar. A equação 7 

representa o Teorema de Pitágoras que pode ser aplicado neste caso para descobrir 

o raio e posteriormente, aplica-se a equação 5, 6 ou 8 para encontrar o ângulo: 
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9 � 	=>�? * �? (7) 

� � @97	AB �
� (8) 

4.2 TRIÂNGULOS 

O triângulo é uma figura geométrica da família dos polígonos. Ele é formado 

por três retas concorrentes duas a duas. Também se define como sendo a união 

através de retas, de três pontos não colineares. Os elementos principais de um 

triângulo são os três lados e seus três ângulos. A soma dos lados resulta no 

perímetro do triângulo, e segundo o teorema de Thales, a soma dos ângulos 

internos de um triângulo resulta em 180° (FILHO, 1969). 

Tratando da classificação dos triângulos, podem-se adotar duas formas. 

Pode-se observar o comprimento dos lados ou o tipo de ângulos formado no 

triângulo. Classificando conforme a igualdade do comprimento dos lados tem-se: 

a) Triângulo Escaleno: não possui lados congruentes, ou seja, todas as 

dimensões são diferentes. 

b) Triângulo Isósceles: tem dois lados congruentes. O lado com dimensão 

diferente é chamado de base 

c) Triângulo eqüilátero: todos os três lados são congruentes, possuindo 

mesmas medidas e conseqüentemente mesmo valor de ângulo. 

Classificando os triângulos conforme o tipo de ângulo tem-se: 

a) Triângulo retângulo: possui um ângulo reto (90°). O lado maior é nomeado 

de hipotenusa. 

b) Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso (maior que 90°).  

c) Triângulo acutângulo: possui os três ângulos agudo (menor que 90°).  

Tratando especificamente do triângulo retângulo, observa-se que o lado maior 

é chamado de hipotenusa e os outros dois lados chamados de catetos. Os lados são 

nomeados com letras minúsculas e os ângulos com letras maiúsculas conforme a 

figura 29. Como o triângulo retângulo possui um ângulo de 90° que será chamado de 

A, a soma dos outros dois ângulos (B e C) corresponde também a 90° devido ao 

teorema de Thales. Desta forma, pode-se dizer que os ângulos B e C são 
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complementares. Desta forma, podem-se aplicar as relações apresentadas pelas 

equações 9, 10, 11 e 12 (AYRES, 1973): 

;�<CDE � FGH	C#E   (9) 

;�<C#E � FGH	CDE   (10) 

ABCDE � FIJ	C#E   (11) 

ABC#E � FIJ	CDE   (12) 

 
Figura 29 – Representação do triângulo retângulo e a nomenclatura de seus lados 
Fonte: o Autor. 

Existe também uma relação entre a hipotenusa e os catetos. Esta relação é o 

Teorema de Pitágoras que diz: “o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos 

quadrados dos catetos”, ou seja, a equação 13: 

@? � K? * F?   (13) 

Outra relação que também é apresentada como funções trigonométricas de 

um ângulo qualquer e aplica-se no triângulo retângulo é quanto a um cateto e a 

hipotenusa com um ângulo agudo. Desta forma, “cada cateto de um triângulo 

retângulo é igual ao produto da hipotenusa pelo seno do ângulo oposto ou pelo 

cosseno do ângulo agudo adjacente” (FILHO, 1969 p. 367). Com esta afirmação 

pode-se chegar as equações 14 e 15: 

� � L � HMNCOE   (14) 

7 � L � FGHCOE   (15) 

 Pode-se fazer uma relação entre os catetos e um ângulo agudo, sendo que o 

teorema diz que: “cada cateto de um triângulo retângulo é igual ao produto do outro 

cateto pela tangente do ângulo oposto ou pela cotangente do ângulo agudo 
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adjacente” (FILHO, 1969 p. 367).  Desta forma, observando a figura e aplicando o 

teorema chega-se as equações 16 e 17: 

ABCDE � P
Q   (16) 

7ABCDE � Q
P   (17) 

Entretanto, como visto anteriormente nas alíneas referentes à classificação 

dos triângulos, torna-se conveniente obter relações para outra forma de triângulo 

diferente ao triângulo retângulo. Desta forma introduzem-se as relações entre os 

elementos de um triângulo obliquângulo. “Chama-se triângulo obliquângulo aquêle 

que não tem ângulo reto. Tais triângulos podem conter três ângulos agudos ou um 

obtuso e dois agudos” (AYRES, 1973, p. 155). Desta forma, observando a 

classificação quanto ao ângulo, o triângulo obliquângulo pode ser um triângulo 

obtusângulo ou um triângulo acutângulo. 

Para o triângulo obliquângulo fazem-se relações entre os ângulos internos, 

seguindo o Teorema de Thales já relatado anteriormente. Desta forma obtêm-se as 

equações 18, 19 e 20:   

R � .S� , CO * TE   (18) 

D � .S� , CU , TE   (19) 

# � .S� , CU , OE   (20) 

Outra possível relação é quanto aos lados de um triângulo, sendo que 

“qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois” (FILHO, 1969, 

p. 377). Com esta afirmação chegam-se as equações 21, 22 e 23: 

R V O * T   (21) 

D V U * T   (22) 

# V U * O   (23) 

Quando relacionado a proporcionalidade entre os lados de um triângulo e o 

seno dos ângulos opostos chega-se ao Teorema dos senos. Este teorema é 

representado pela figura 30, que apresenta um triângulo qualquer circunscrito em 

um circulo. Posteriormente são traçadas as retas DW e #W. Nota-se que a primeira 

reta trata do diâmetro da circunferência. Observando o novo triângulo é possível 

observar a formação da equação 24 através da aplicação das funções 
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trigonométricas, ou até mesmo da relação entre hipotenusa e cateto, descrito na 

equação 14 (AYRES, 1973): 

@ � XY � HMNCZE   (24) 

 
Figura 30 – Representação do teorema dos senos. 
Fonte: o Autor. 

Observa-se também na figura 30 que o valor do ângulo   é o mesmo que o 

ângulo R. Desta forma, pode-se reescrever a equação 24 com a nova variável e 

posteriormente isolando a variável X) chega-se a equação 25: 

X) � [
\]^_   (25) 

De forma análoga, é possível representar o diâmetro da circunferência 

partindo do ponto R e do ponto #. Com estas novas representações chega-se a 

equação 26, que representa a Teoria dos senos: 

[
\]^_ � P

\]^` � Q
\]^a � 	X)   (26) 

Pode-se também efetuar outra representação clássica do Teorema dos senos 

que se dá através da divisão de um triângulo obliquângulo por uma linha 

representando sua altura. Contudo não se torna necessária a representação por não 

ser o objetivo deste trabalho a comprovação ou apresentação de teoremas. 
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4.3 TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS 

A transformação é uma ferramenta que possibilita a simplificação de 

equações. Define-se a transformação como “[...] uma operação por meio da qual 

uma relação, expressão ou figura é mudada em outra de acordo com uma dada lei.” 

(LEHMANN, 1970 p.112). A lei que rege a transformação pode ser uma ou mais 

equações que recebem o nome de equação de transformação. A transformação de 

coordenadas é conveniente em aplicações onde se tornam complexas as análises 

de curvas e outras configurações geométricas. Tem-se como exemplo uma 

circunferência de raio 9 representada pela equação 27:  

C� , bE? *	C� , cE? � 9?  (27) 

onde h e k indicam o centro e x e y um ponto da circunferência. Pode-se simplificar a 

equação alterando o posicionamento da circunferência, levando seu centro para a 

origem do sistema cartesiano, resultando na equação 28: 

�? * �? � 9?  (28) 

 
Figura 31 – Alteração da origem do sistema cartesiano para o centro do círculo. 
Fonte: Lehmann (1970, p114, adaptado). 

Entretanto existem casos onde se torna inviável o deslocamento de um ponto 

ou forma geométrica até a origem do sistema cartesiano. Assim utiliza-se o recurso 

da transformação de coordenadas, que transporta os eixos coordenados 

paralelamente até a posição apropriada. Apresenta-se como exemplo, o 

deslocamento dos eixos para o centro da circunferência da figura 31. Assim, tem-se, 

de certa forma, o mesmo resultado obtido da equação 28 que está apresentada na 

equação 29 (LEHMANN, 1970): 

�d? * �d? � 9d?  (29) 
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5 METODOLOGIA  

A metodologia contemplará as etapas descritas no método, porém, de uma 

forma explicativa, descrevendo como realizar os procedimentos necessários a fim de 

se cumprir o método e consequentemente os objetivos propostos.  

5.1 ESTUDO, SELEÇÃO E AGRUPAMENTO DOS MÉTODOS 

O problema de pesquisa indaga uma forma de se obter pontos de objetos 

físicos, sem referência espacial fora da peça através de um equipamento movido 

manualmente, de forma aleatória, composto por duas câmeras e um LASER. Assim, 

torna-se necessário observar as características dos vários métodos apresentados no 

Capítulo 2, para solucionar o problema. Convém observar as vantagens, 

desvantagens e o princípio de funcionamento dos métodos que tenham maior 

potencial para a solução do problema de pesquisa, para então decidir qual deles 

deverá ser utilizado na técnica a ser desenvolvida. O método pode ser considerado 

com potencial para solução do problema apresentado, quando possuir componentes 

semelhantes aos componentes descritos no problema, ou também quando ficar 

visível sua utilização para a solução de alguma característica indesejável já 

observada em algum método já escolhido. 

Possivelmente um único método não conseguirá sanar o problema proposto. 

Assim no passo seguinte, devem-se realizar o agrupamento dos métodos 

selecionados, visando eliminar características indesejáveis, associando as 

vantagens existentes e buscando corrigir as falhas. Com o agrupamento busca-se 

associar as características dos métodos selecionados, para que seja atingido o 

objetivo deste trabalho. Para isto, podem-se tratar etapas da digitalização de forma 

separada, onde cada método realiza uma etapa. Com esta proposta, um método 

realiza como exemplo, a obtenção das coordenadas �, e outro método realiza a 

obtenção das coordenadas � e �. Esta separação de etapas da digitalização é 

apenas feita sobre as características teóricas já observadas dos métodos e seu 

funcionamento, sem aprofundar-se em equações. Outro fator a lembrar, é que o 
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problema não restringe quanto à utilização de outros componentes no equipamento 

proposto para a solução do problema. É permitido acrescentar, se necessário, outros 

tipos de sensores presentes em outros métodos que não utilizem câmeras ou 

LASER. 

5.2 DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO 

Após a escolha dos métodos que devem compor a técnica a ser 

desenvolvida, já é possível obter quais e quantos componentes serão utilizados. 

Desta forma já se torna possível desenvolver um esquema estrutural do 

equipamento. O esquema estrutural do equipamento tem a finalidade de descrever 

como deve ser o suporte para os componentes necessários para a aplicação da 

técnica a ser desenvolvida. Também, o esquema estrutural é utilizado para montar 

as equações da técnica a ser desenvolvida, pois nele é descrito a posição dos 

componentes e nomenclatura das variáveis. Desta forma é possível formar as 

figuras geométricas para confecção das equações. 

O esquema estrutural do equipamento deve ser desenvolvido da forma mais 

simples possível, sendo que preferencialmente, deve seguir as alocações dos 

componentes conforme os arranjos originais dos métodos escolhidos. Deve ser 

alterado o arranjo físico dos componentes somente se necessário para união de 

métodos ou para facilitação e simplificação das equações. Também se deve atentar 

para as questões físicas, facilitando a movimentação do equipamento e atendendo 

as exigências descritas no Problema de pesquisa e Apresentação do tema.  

O desenho do esquema estrutural deve ser desenvolvido no software 

SolidWorks®, confeccionado em três dimensões para possibilitar uma melhor visão. 

Também o desenho do esquema estrutural deve ser detalhado na vista superior e 

frontal. Observações dos componentes e posicionamentos também devem ser 

detalhados nos desenhos, bem como as principais variáveis utilizadas em cálculos. 
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5.3 DESENVOLVIMENTO OU APRESENTAÇÃO DE EQUAÇÕES EM CADA 

MÉTODO ESCOLHIDO 

Nesta etapa é observado o funcionamento dos métodos escolhidos, e 

aplicado os conhecimentos matemáticos, mais especificamente na área de 

geometria, trigonometria e afins apresentados no Capítulo 3. Entretanto, é aplicada a 

geometria para obter os pontos de um objeto, em um método de cada vez. Desta 

forma, verifica-se como o método, de forma individual, efetua os cálculos para obter 

as coordenadas de um ponto com base no esquema estrutural confeccionado para a 

técnica a ser desenvolvida. Assim torna-se possível obter uma visão matemática de 

como o método obtém a distância dos pontos de um objeto com relação ao 

equipamento. Também deverá observar como o método trata a localização do objeto 

e equipamento e as movimentações entre os mesmos. 

Para a apresentação das equações, deve-se ter como base o funcionamento 

dos métodos relatados no Capítulo 2. Então, primeiramente observa-se como o 

método obtém os pontos de um objeto e procura-se aplicar as mesmas equações na 

técnica a ser desenvolvida. Caso não seja possível aplicar as mesmas equações, 

devido a alterações no esquema estrutural ou falta de valores para variáveis, deve-

se desenvolver formas semelhantes de equações para sanar esses fatos que 

possam impedir a utilização dos cálculos originais dos métodos.  

No desenvolvimento destas equações semelhantes às equações dos 

métodos, pode ser necessário efetuar uma espécie de calibração, necessária para 

se descobrir alguma variável das câmeras, do equipamento ou do ambiente. Caso 

necessário alguma forma de calibração, deve-se recorrer novamente ao Referencial 

teórico e observar como as calibrações ou conversões dos pontos são efetuadas 

nas câmeras. 

Também, por se tratar da utilização de mais de um método na técnica a ser 

desenvolvida, pode-se tornar conveniente alterar drasticamente as equações 

originais de algum método. Caso isto ocorra, deve-se observar se é possível utilizar 

as mesmas variáveis ou formas de obter os pontos, já utilizadas em métodos 

anteriores. Também pode ser possível agrupar ou reutilizar equações de métodos 

anteriores, minimizando os processos a serem executados pelo hardware e 

reaproveitando as etapas. 
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5.4 DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA 

 O desenvolvimento da técnica resulta em uma lista de etapas a serem 

seguidas pelo operador e pelo software com o auxílio do hardware; com o objetivo 

de solucionar o problema de pesquisa. Assim, é necessário relatar em etapas com 

início, meio e fim, definindo como que o equipamento desenvolvido, com base no 

esquema estrutural, vai conseguir digitalizar um objeto respeitando as exigências 

descritas no Problema de pesquisa e Apresentação do tema. 

Primeiramente, devem-se descrever de forma simples, as etapas necessárias 

para o funcionamento da técnica. A descrição das etapas deve contemplar, de forma 

sequencial, o que o operador deve realizar; as tarefas que o software deve realizar 

nas imagens e também, descrever a sequência de equações que deve ser aplicada 

aos dados obtidos das imagens processadas.  

Assim para a construção das etapas referentes ao operador e ao software, 

devem-se seguir as etapas originais dos métodos selecionados. A formulação da 

sequência das equações também deve seguir as equações desenvolvidas na seção 

referente aos cálculos de forma individual em cada método. Desta forma, em uma 

primeira etapa deve-se somente citar as tarefas a serem efetuadas e citar a 

utilização das equações já desenvolvidas anteriormente.  

Depois de descrito todos os passos necessários para o funcionamento da 

técnica desenvolvida, devem-se apresentar as equações relatadas anteriormente. 

Deve-se prosseguir com a explicação de onde deve ser utilizada a equação, bem 

como em quais valores obtidos das imagens processadas estas equações devem 

ser aplicadas. Algumas adequações nas equações podem ser necessárias nesta 

etapa, como a alteração das variáveis que representam uma ou outra câmera do 

equipamento. 

Observa-se que somente serão descritos as etapas necessárias pelo 

operador e a etapa dos cálculos de forma detalhada. A etapa correspondente ao 

processamento das imagens deve ser apenas relatada, sem um aprofundamento de 

quais técnicas devem ser utilizadas. Desta forma, as informações relatadas da etapa 

de processamento de imagem restringem-se somente as tarefas que devem ser 

efetuada de uma forma geral. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 Neste Capítulo serão abordadas as etapas referentes ao desenvolvimento 

deste trabalho. Estas etapas contemplam, desde o entendimento da teoria dos 

métodos de digitalização, sua aplicação de forma individual e o agrupamento de 

alguns métodos em função da solução do problema de pesquisa. Também será 

apresentado um esquema estrutural do equipamento para aplicação da técnica a ser 

desenvolvida. Posteriormente ocorrerá o desenvolvimento de uma sequência de 

passos contendo equações que atendem o objetivo deste trabalho, que se trata do 

desenvolvimento da técnica para obter pontos de um objeto.  

6.1 ESTUDO E SELEÇÃO DOS MÉTODOS DE AQUISIÇÃO DE DISTÂNCIAS 

Nesta seção serão observadas as características dos métodos de aquisição 

de distâncias, relatados no Capítulo 2, e posteriormente selecionados os métodos 

que solucionem, ou que possuam maior potencial para a resolução do problema de 

pesquisa. O método é considerado com potencial quando possuir o princípio de 

funcionamento ou componentes condizentes com a solução do problema de 

pesquisa e dos objetivos relatados na introdução, ou ainda, que as vantagens 

auxiliem a sanar desvantagens de outros métodos já escolhidos. 

Como o problema de pesquisa refere-se ao desenvolvimento de uma técnica 

que utilize câmeras e LASER, são observados, primeiramente os métodos presentes 

na categoria ótica. Verificando os métodos da ótica, tem-se a interferometria de 

Móire, profundidade através de focagem, profundidade através de desfocagem, 

sombreamento, estereoscopia ativa, estereoscopia passiva e a triangulação.  

Para a escolha do método base, observam-se os componentes necessários 

para a confecção do equipamento de digitalização. Assim, neste quesito é anulada 

temporariamente a interferometria de Móire e a estereoscopia ativa, devido estes 

métodos utilizarem um projetor. Observando o quesito que exige a inexistência de 

referência espacial fora da peça (cenário) para que se permita obter pontos de 

objetos relativamente grandes, é anulado temporariamente o método de 
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sombreamento. Isto porque este método exige que a imagem da câmera capte o 

objeto e também todo o cenário. Os métodos de desfocagem e focagem atendem o 

quesito de utilização de câmera, porém esta deve ser dotada de uma lente 

motorizada para que se efetue automaticamente a focagem de um ponto do objeto. 

Também existem outros fatores negativos que tornam estes métodos com difícil 

aplicação para servir como base, que são relatados na seção 2.1.4.3. Sendo assim, 

os métodos relatados até então, são considerados a princípio, como ineficientes 

para a solução do problema. 

O método de estereoscopia passiva utiliza somente câmeras no equipamento 

que realiza a obtenção dos pontos do objeto, atendendo parcialmente o problema de 

pesquisa. Outro ponto positivo deste método é a realização da obtenção dos pontos 

através de apenas uma imagem de cada câmera, o que permite movimentar o 

equipamento manualmente durante a digitalização. O inconveniente deste método é 

quanto exigência da calibração prévia das câmeras para que sejam obtidas, no 

mínimo, as propriedades intrínsecas das câmeras. Outros fatores negativos são 

quanto à grande demanda computacional; complexidade do software para obter 

correspondências entre os pontos das imagens; e ao resultado obtido com este 

método, que é uma imagem esparsa (valores de, somente alguns pontos do objeto). 

Assim, com este método é necessário estimar os valores de outros pontos do objeto 

através de cálculos. Desta forma, este método pode ser válido para auxiliar outros 

métodos em busca da solução do problema de pesquisa, entretanto torna-se 

inadequado para servir como base de desenvolvimento. 

No método de estereoscopia passiva, duas imagens são capturadas, sendo 

uma em cada câmera. As câmeras estão alocadas uma distante da outra, de forma 

paralela, podendo ou não estar inclinadas ao eixo central do equipamento. As 

imagens possuem pontos em comum, mas não todos devido ao desalinhamento e 

distanciamento entre as câmeras. Neste método é obtido o valor dos pontos que são 

destaque do objeto na imagem como: arestas, vértices e outros pontos diferenciais. 

Para efetuar o cálculo das coordenadas destes pontos, são utilizadas as 

propriedades intrínsecas das câmeras e assim, constituída uma reta entre o ponto 

da imagem, a lente, e o pixel do sensor. Com as duas equações da reta efetua-se a 

interseção das mesmas, originando um valor de distância, ou até mesmo as 

coordenadas do ponto de interseção. Os valores dos outros pontos da imagem 

podem ser estimados através de cálculos de interpolação. 
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O método de triangulação utiliza uma câmera e um LASER motorizado, que 

atende parcialmente o problema de pesquisa. Entretanto este método não permite 

que seja alterada a posição do equipamento durante a varredura dos pontos do 

objeto. Assim é proibido o deslocamento manual do equipamento, que é uma 

condição do objetivo geral. Outro fator negativo é quanto ao controle da angulação 

que exige um sistema mecânico preciso para a alteração deste ângulo, efetuando 

assim a varredura dos pontos do objeto. Este ângulo deve ser controlado 

mecanicamente, pois o valor do mesmo é utilizado nos cálculos para obtenção das 

coordenadas do ponto.  

Entretanto, comparando outros métodos óticos com o método de triangulação, 

mesmo com estes fatores negativos apresentados acima, ao ponto de vista do 

Autor, este método é o que tem maior potencial para a solução do problema de 

pesquisa. Desta forma, acredita-se que sanando os pontos negativos com o auxílio 

de outros métodos, o método de triangulação serve de base para o desenvolvimento 

da técnica proposta pelo Autor. Esta decisão é tomada, pois o método de 

triangulação utiliza em seu sistema físico uma câmera e um LASER, além de 

simplicidade na aplicação dos cálculos para obtenção dos dados dos pontos 

observados.  

O método de triangulação tem como princípio de funcionamento a obtenção 

de uma imagem proveniente de uma câmera. Esta imagem apresenta a reflexão da 

luz emitida por um LASER. O LASER está alocado na base do equipamento medidor 

com um ângulo de inclinação referente à base do equipamento e posicionado a uma 

distância fixa do centro ótico da câmera. O ângulo e a distância são utilizados como 

parâmetros para os cálculos das coordenadas do ponto observado do objeto. Na 

triangulação é aplicado um LASER com forma estruturada, normalmente um feixe, 

que deve ser deslocado de forma controlada através de um sistema mecânico que 

altera simultaneamente o valor do ângulo formado entre o LASER e a base do 

equipamento. Para que se tenha a obtenção das coordenadas de todos os pontos 

do objeto o LASER deve varrer com o seu feixe, todo o objeto. A base do 

equipamento não deve ser movimentada em nenhum instante da varredura, pois 

ocorrem divergências entre os dados obtidos antes da movimentação do 

equipamento e depois da movimentação. Isto acontece, pois este método não 

realiza o referenciamento do equipamento com relação à peça. 
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Observando outros métodos que não se enquadram na ramificação da ótica 

tem-se a máquina de medição por coordenadas, que realiza um contato mecânico 

com a peça; tomografia computadorizada, que utiliza raios X; o radar que mede o 

tempo de reflexão de uma onda eletromagnética e o sonar, que tem o mesmo 

princípio de funcionamento do radar, porém é utilizado na água. Por estes métodos 

serem discrepantes com relação ao objetivo geral da pesquisa, ficaram em segundo 

plano. Porém com o decorrer do desenvolvimento da técnica proposta no objetivo 

deste trabalho, se necessário, será recorrido a viabilização da implementação de 

algum destes métodos, se o mesmo auxiliar na resolução de possíveis problemas. 

6.2 AGRUPAMENTO DOS MÉTODOS SELECIONADOS 

 Conforme relatado na seção anterior, foram selecionados: o método de 

estereoscopia passiva e o método de triangulação. Devido à escolha destes 

métodos como base para o desenvolvimento da técnica proposta pelo objetivo deste 

trabalho, torna-se conveniente nomear a técnica como: Técnica Triangulação 

Estereoscopia Passiva (TEP). Desta forma, a partir deste momento, a técnica a ser 

desenvolvida pelo Autor será referenciada como “Técnica TEP”.  

Nesta seção serão detalhadas as características dos dois métodos 

escolhidos, entretanto, diferentemente da seção anterior, estes fatores serão 

apresentados com base nas restrições impostas pelo problema de pesquisa. Assim, 

nesta seção busca-se aliar os fatores positivos dos métodos a fim de sanar os 

fatores negativos que impedem que se atinja o objetivo da pesquisa. O objetivo 

deste trabalho é desenvolver uma técnica que seja capaz de obter pontos de um 

objeto físico, através de cálculos em imagens. As imagens devem ser capturadas 

por um equipamento móvel, de forma aleatória, ou seja, com deslocamento manual. 

O objetivo ainda relata que o equipamento deve utilizar duas câmeras e um feixe 

LASER.  

No método de triangulação e no método da estereoscopia passiva, bem como 

outros métodos da categoria ótica, comumente não são obtidos todos os pontos do 

objeto em apenas uma imagem. Salienta-se que nos métodos óticos ativos, são 

tratados apenas os pontos da imagem que refletem o LASER ou outra energia 
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aplicada propositalmente sobre o objeto. Contudo, a leitura dos pontos é feita de 

forma densa, ou seja, todos os pontos refletidos são calculados. Já nos métodos 

óticos passivos são tratados todos os pontos visíveis da imagem, porém de forma 

esparsa, ou seja, calculado as coordenadas de apenas alguns pontos que se 

destacam. Entretanto, independente do método ótico, são obtidos somente os 

pontos do objeto presentes nas imagens. Desta forma, para outros pontos do objeto 

que não estão presentes em uma imagem, devem-se obter outras imagens 

reposicionando o equipamento. Destaca-se que o reposicionamento do equipamento 

deve ser de uma forma que, um mesmo ponto do objeto que seja destaque em uma 

aquisição anterior, como exemplo uma aresta, esteja presente na aquisição atual.  

A união das imagens e consequentemente a formação de todos os pontos do 

objeto pode ser de forma manual ou até automática, por meio da utilização do(s) 

ponto(s) em comum presente nas imagens. No desenvolvimento da Técnica TEP, 

este fato ocorrerá automaticamente com o deslocamento do equipamento, bastando 

o operador atentar-se para a alocação das marcações próximas umas das outras. 

Também, deve-se realizar o deslocamento do equipamento de forma suave e lenta, 

condizente com o tempo de processamento, fazendo com que em cada captura 

sejam obtidas marcações presentes nas capturas anteriores. 

Tratando do método de triangulação, este utiliza apenas uma câmera e um 

feixe LASER. Este método é simples, barato e utiliza apenas os cálculos de 

triangulação através da reflexão do feixe LASER com a peça. Observa-se também 

que é possível a utilização de duas câmeras, podendo atuar como dois 

equipamentos de forma independente, porém simultaneamente. Assim pode-se 

obter maior agilidade no escaneamento ou agindo como redundância para melhorar 

a confiabilidade dos valores obtidos dos pontos. 

Como relatado anteriormente, o método de triangulação utiliza um dispositivo 

mecânico para rotacionar o feixe LASER até que ocorra a digitalização da área 

visível em uma imagem. Este fato é necessário, pois no método de triangulação, a 

base do equipamento deve estar fixa. Como o problema de pesquisa relata que o 

equipamento deve ser móvel, de forma aleatória, não será necessário que o LASER 

rotacione para que ocorra a varredura da peça. Esta tarefa será realizada 

manualmente pelo operador do equipamento, deslocando-o sobre a área do objeto. 

Entretanto surge a limitante do método que é a fixação da base durante a obtenção 

de dados. Observando em mais detalhes o problema da movimentação da base 
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durante o escaneamento, é visto que, com a triangulação é possível obter as 

coordenadas do ponto do objeto com relação à base do equipamento no exato 

momento da leitura. O mesmo ocorrerá na leitura subsequente, sendo novamente 

obtido valores para um ponto destacado pelo LASER. Como a base não está fixa, 

esta leitura subsequente pode estar lendo o mesmo ponto que a leitura anterior ou 

pontos novos. Caso as duas leituras sejam referentes ao mesmo ponto, porém entre 

as leituras o operador movimentou o equipamento em direção a peça, terão valores 

de distância ou coordenadas diferentes para o mesmo ponto.  

Supondo agora, que as leituras sejam de pontos diferentes, e as leituras 

obtidas revelam grande discrepância de valores de distância. Ter-se-á problema 

com relação à coerência da união da segunda leitura com a primeira, pois não se 

sabe se o equipamento deslocou em direção a peça ou a peça possui um rebaixo. 

Outra possibilidade pode ocorrer, quando o segundo ponto escaneado não estiver 

do lado do primeiro ponto escaneado, pois o operador pode deslocar rapidamente o 

equipamento e, devido ao tempo de processamento, não ocorrer à leitura e uma 

área da peça.  

Devido aos fatores observados acima, torna-se nítida a necessidade de 

referenciar o equipamento com relação à peça, obtendo assim um valor de quanto o 

equipamento deslocou-se entre uma medição e outra. Realizando o referenciamento 

do equipamento com relação à peça, torna-se possível sanar o problema de 

pesquisa utilizando como base o método de triangulação. Desta forma observa-se o 

método de estereoscopia passiva, buscando complementar o método de 

triangulação na questão do referenciamento.  

O método de estereoscopia passiva utiliza duas câmeras, que atendem o 

quesito do problema de pesquisa, entretanto não utiliza LASER e também exige 

estar fixo durante o processo de obtenção de pontos. Contudo, o tempo de obtenção 

de pontos do método de estereoscopia passiva pode ser curto, que é possível 

desconsiderar a exigência da fixação do equipamento. Isto é possível, pois no 

processo de obtenção de pontos, pode ser obtida apenas uma imagem de cada 

câmera e realizado o processamento de todos os pontos presentes naquele par de 

imagens.  

Observa-se que retirado o quesito do LASER, o método de estereoscopia 

passiva, teoricamente resolveria o problema de pesquisa. Contudo este método 

apresenta fatores negativos já relatados, sendo os principais: o elevado 
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processamento computacional, que ocasiona elevado custo de hardware e tempos 

maiores de processamento; o problema comum da estereoscopia que a área 

escaneada é somente parte da imagem que aparece nas duas câmeras e por fim o 

problema da obtenção de pontos esparsos, onde são capturados somente alguns 

pontos marcantes e outros pontos da imagem são estimados. Também, tem-se o 

problema de peças que não possuam muitas características marcantes, sendo mais 

suaves, sem curvas. Desta forma, têm-se poucos pontos característicos para servir 

como base, podendo tornar este método inaplicável em peças com esta 

característica. 

Observa-se que o ponto a sanar do método de triangulação é quanto ao 

referenciamento, ou seja, de quanto o equipamento deslocou-se entre uma captura 

de dados e outra. Desta forma, verificando uma característica que é citada como 

desvantagem do método de estereoscopia passiva, chega-se a solução deste 

pequeno objetivo. A característica de obter pontos esparsos pode ser utilizada para 

referenciar o deslocamento do equipamento. Assim, observa-se um ponto 

característico e calcula-se um valor em coordenadas para este ponto. Em uma nova 

aquisição, o equipamento desloca-se e, para este ponto característico é calculado 

novos valores de coordenadas. Por se tratar do mesmo ponto nas duas capturas, a 

diminuição dos valores das coordenadas de uma captura com relação à outra 

captura é o valor do deslocamento, em coordenadas cartesianas. 

Porém como relatado, o método de estereoscopia passiva tem o problema de 

obter os pontos característicos em peças suaves e de processamento, para 

identificar os pontos marcantes e relacioná-los nas imagens obtidas das duas 

câmeras. Para eliminar estes problemas, surge a possibilidade de alocar na peça, de 

forma manual, adesivos com formato ou cor padrão. Assim torna-se mais fácil de 

identificar e processar as imagens, relacionando os pontos, devido estes pontos 

serem adesivos padronizados. 

Desta forma, com as características da triangulação associadas ao método de 

estereoscopia passiva, verifica-se que unindo os dois métodos torna-se possível 

atingir o objetivo de pesquisa. Faz-se assim, que a triangulação obtenha os pontos 

do objeto na forma densa e a estereoscopia passiva obtenha os pontos do objeto de 

forma esparsa que servirão de referenciamento.  
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6.3 DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO 

O esquema estrutural do equipamento tem a função de apresentar um modelo 

genérico de montagem do equipamento. Isto é necessário, pois a Técnica TEP, que 

tem por finalidade obter coordenadas de pontos de um objeto, utiliza-se de um 

software para executar suas funções; e também necessita de um hardware para 

captar estas informações e processá-las. Desta forma, o esquema estrutural delimita 

como deve ser alocada parte do hardware, informando as posições das câmeras e 

LASER, bem como o nome das variáveis originadas do equipamento e que são 

utilizadas nos cálculos. Assim, nesta seção será montado um esquema estrutural 

que servirá de modelo para a confecção do equipamento propriamente dito e de 

base para a formação das equações presentes na Técnica TEP. 

Como descrito na metodologia, preferencialmente deve ser seguido o padrão 

de arranjo de cada método selecionado. Com isso, pode ser possível aproveitar as 

equações já desenvolvidas de cada método para obter as coordenadas dos pontos. 

Observa-se que foram escolhidos os métodos de triangulação e estereoscopia 

passiva para o desenvolvimento da Técnica TEP. Desta forma, observa-se o arranjo 

dos métodos citados na figura 32: 

 

Figura 32 – Esquema estrutural dos métodos de triangulação e estereoscopia passiva  
Fonte: Gazziro (2011, p. 19 adaptado) Silva (1994, p. 12 adaptado). 

Observando a figura 32 é possível verificar no lado esquerdo o esquema 

estrutural padrão para o método de triangulação e no lado direito desta figura, o 

esquema estrutural padrão do método de estereoscopia passiva. O método de 

triangulação utiliza-se de uma câmera e um LASER. O método de estereoscopia 

passiva utiliza-se de duas câmeras. 
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Observando o arranjo do método de triangulação, é possível observar que no 

centro ótico da câmera está a origem do sistema cartesiano, e que seu campo de 

visão está alinhado com o eixo � do sistema cartesiano. Além do eixo � estar 

colinear com o centro ótico da câmera, os eixos �d e �d, que representam as colunas 

e linhas do sensor da câmera, estão alinhados com o eixo � e � do sistema 

cartesiano. Outro fator é quanto à angulação entre o feixe LASER e o eixo � do 

sistema cartesiano. Observa-se que esta angulação é alterada mecanicamente, de 

forma controlada, para que o feixe LASER possa varrer toda a área visível na 

imagem, da peça a ser digitalizada. 

Observando o esquema estrutural do método de estereoscopia passiva, nota-

se que os centros óticos das câmeras estão alinhados, porém o campo de visão das 

mesmas converge para o centro do equipamento. Desta forma, as câmeras estão 

com seu campo de visão voltado, em uma determinada angulação, para o centro do 

equipamento. Verificando na figura 32 e no Referencial teórico não é possível 

observar a localização da origem do sistema cartesiano deste método. 

Montando o esquema estrutural para a Técnica TEP, observa-se que serão 

utilizados duas câmeras e um LASER, aproveitando uma câmera da estereoscopia 

passiva para utilizar no método de triangulação. Entretanto, nota-se que no método 

de triangulação a câmera apresenta-se alinhada ao sistema cartesiano, já no 

método de estereoscopia passiva as duas câmeras apresentam-se inclinadas, 

podendo ou não, uma estar alinhada com o sistema cartesiano. Desta forma, na 

figura 33 é apresentado o esquema estrutural para a Técnica TEP: 
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Figura 33 – Representação do esquema estrutural 
Fonte: o Autor. 

Nota-se, na figura 33, que os centros óticos das câmeras ficaram alinhados e 

o LASER ficou no centro do equipamento. Com esta apresentação observa-se que 

os dois lados ficaram simétricos e todos os componentes permanecem alocados em 

uma base reta, facilitando a montagem e deslocamento do equipamento, bem como 

a confecção das equações. Observa-se que retirando o LASER do equipamento 

tem-se o mesmo arranjo do método de estereoscopia passiva. Entretanto, quando 

comparada à figura 33 com o arranjo do método de triangulação, observa-se que o 

LASER ficou alinhado ao eixo cartesiano � e a câmera ficou com inclinação �( ou 

�dd, dependendo de qual câmera é observada. Desta forma, apenas trocou-se a 

posição da câmera com o feixe LASER, se comparado parte do esquema estrutural 

proposto com o arranjo do método de triangulação. 

Um fator positivo em manter o LASER no centro do equipamento, alinhado ao 

eixo �, é que na obtenção das coordenadas dos pontos através do método de 

triangulação presente na Técnica TEP, sempre o valor da coordenada � referente ao 

feixe LASER será zero, sendo assim, � � �. Tratando do posicionamento das 

câmeras, verifica-se que os centros óticos das mesmas estão alinhados ao eixo �, 

desta forma, os centros óticos estão alocados no plano �� �. Desta forma, as 

coordenadas dos centros óticos das câmeras, por serem simétricos serão: Câmera 1 

(�� ���) e Câmera 2 (,�� ���). 
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Outro ponto relevante no esquema estrutural é quanto ao valor da variável �. 

Como observado no Capítulo 2, na seção referente à estereoscopia passiva, nota-se 

que a variável � influencia diretamente na precisão da captura dos pontos e na 

porção das partes ocultas. Observa-se que quanto maior o valor de �, maior a 

precisão utilizando as equações originais do método de estereoscopia passiva, 

porém é maior a área oculta. Já com valores menores da variável � é possível 

diminuir as áreas ocultas, ou seja, áreas não visíveis pelas duas câmeras, porém 

diminui-se a precisão dos pontos capturados.  

Verifica-se, no esquema estrutural proposto, que é possível alterar outros 

valores como a angulação de inclinação das câmeras (�(	� �dd). Esta alteração 

influencia, juntamente com o ângulo de abertura das câmeras (Rb1 , RbX), a 

distância mínima e máxima de afastamento da base do equipamento com relação ao 

objeto digitalizado. Desta forma, caberá nas futuras implementações da Técnica 

TEP, a escolha dos valores destas variáveis de acordo com os resultados 

desejados. No Apêndice A está um desenho com maiores detalhes para uma 

sugestão de confecção do equipamento. 

6.4 DESENVOLVIMENTO DE EQUAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE PONTOS EM 

CADA UM DOS MÉTODOS ESCOLHIDOS 

 Nesta seção será apresentado o raciocínio da formação das equações 

necessárias para a digitalização de objetos apenas dos métodos selecionados na 

seção 6.1. Porém, serão tratadas de forma detalhada as fórmulas necessárias para 

que, apenas o método observado, de forma individual, seja capaz de obter pontos 

de um objeto. Também serão alterados alguns detalhes como a origem do sistema 

cartesiano, medidas de referenciamento para transformação de grandezas e forma 

da calibração, para que seja possível o enquadramento do método ao esquema 

estrutural proposto na seção 6.3.  

Esta seção torna-se relevante, pois, com as equações necessárias para obter 

os dados de um ponto somente com um método, será fácil verificar quais equações 

podem ser reaproveitadas ou unidas em função dos dois métodos escolhidos.  Desta 

forma será apresentado primeiramente o método de triangulação e posteriormente o 
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método de estereoscopia passiva. Por fim será exposta uma proposta de calibração 

para obtenção do ângulo de abertura total da visão da câmera. 

 

6.4.1 Método de triangulação 

O método de triangulação é composto por uma câmera e um feixe LASER 

com angulação de direcionamento controlado por um sistema mecânico. O feixe 

LASER é posicionado a uma distância � do centro ótico da câmera e com um ângulo 

� variável com relação à base do equipamento. O ângulo � do feixe LASER é 

alterado mecanicamente e de forma controlada para que seja possível obter todos 

os pontos do objeto, já que a base do equipamento deve estar fixa. Desta forma, a 

cada atuação do sistema de rotação do LASER, é capturada uma imagem e utilizado 

um novo valor de � nos cálculos para obtenção das coordenadas do ponto do objeto 

iluminado pelo LASER. Para melhor entendimento do leitor sugere-se observar a 

figura 5 na seção 2.1.4.1 que representa o método de triangulação descrito neste 

parágrafo.  

Para obter as coordenadas de um ponto utilizando este método, e com o 

equipamento que possui a origem do sistema cartesiano no centro ótico da câmera, 

utiliza-se as fórmulas apresentadas na seção 2.1.4.1. Porém, observando as 

fórmulas referenciadas, verifica-se que além das informações de ângulo formado 

entre a câmera e a base do equipamento (�); distância entre o LASER e o centro 

ótico da câmera (�), tem-se a necessidade de se conhecer o 	� que representa a 

distância focal da câmera, obtida através de calibração ou informação do fabricante. 

Para que se realize a calibração da câmera no método pinhole relatado no 

Capítulo 3, é necessário utilizar softwares de reconhecimento de padrões que 

revelam as propriedades intrínsecas e extrínsecas da câmera. Porem, para o 

método de triangulação proposto é necessário somente o valor de �, ou seja, um 

dado da propriedade intrínseca. Assim, a utilização de softwares já desenvolvidos ou 

o desenvolvimento de um novo software que traga separado o valor de �, se torna 

trabalhoso, além de não ser o objetivo deste trabalho de pesquisa. 
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Então, torna-se necessário utilizar uma nova forma de obter o valor dos 

pontos observados no objeto que não exija o valor de �. Assim, observando a figura 

34, que representa o sistema com uma câmera e um LASER, verifica-se que é 

possível obter os valores do ponto através da leitura dos ângulos e da aplicação das 

funções trigonométricas. 

 
Figura 34 – Método de triangulação através da leitura de ângulos. 
Fonte: o Autor. 

Verifica-se que o valor de �A não é conhecido, entretanto está ligado 

diretamente com a configuração escolhida na câmera, sendo representado pelo 

valor total de pixels em uma linha ou coluna da imagem. Já a informação do campo 

de visão total da câmera (R) não é conhecida nem associada a qualquer dado, 

sendo necessário realizar, de certa forma, uma calibração que traga um valor 

aproximado para esta variável. Esta forma de calibração será relatada na seção 

6.4.3, para que não se interrompa o raciocínio de como se obter os valores de um 

ponto, através da leitura do ângulo do pixel correspondente ao ponto de reflexão do 

LASER. 

Na figura 34 nota-se que, caso seja conhecido a abertura total do campo de 

visão da câmera (R), e a quantidade total de pixels do sensor (�A) e o valor do pixel 

que captou a reflexão do LASER (��), e possível obter o valor do ângulo de abertura 

do pixel de reflexão do LASER (;�) com a aplicação da equação 30: 

;( � e��(
��  (30) 

Nota-se que a equação 30 é genérica, servindo para obtenção do valor de 

angulação na horizontal do sensor (colunas) ou na vertical do sensor (linhas). 
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Observando a figura 35 já se torna possível visualizar a importância do valor de ;�, e 

como esta variável trará a informação das coordenadas � e � do ponto observado. 

 
Figura 35 – Ângulo entre pixel e base com método de triangulação. 
Fonte: o Autor. 

É visto que a divisão de �A por dois resulta no valor de �� * �(( pois o centro 

de visão da câmera está perfeitamente alinhado ao eixo � do sistema cartesiano. 

Desta forma, sabendo o valor de �(( é possível obter o valor de ;(( através da 

equação 30, apenas substituindo ;� por ;�� e �� por ���. Com o valor de ;� e ;�� obtém-

se o valor de �((, pois a soma destes três ângulos resulta em 90°, como pode ser 

visto na figura 35. A soma: �(( *	;( resulta em um ângulo do triângulo formado entre 

o centro ótico, LASER e ponto observado. Em posse do ângulo � e do valor de � 

que são fixos no equipamento, e com o valor de �dd é possível aplicar a Lei dos 

senos e posteriormente as funções trigonométricas para obter as coordenadas (�� �) 
do ponto observado.  

Entretanto, observando o sistema físico apresentado na figura 35, verifica-se 

que se tornará difícil a inclusão de mais uma câmera, principalmente por não se 

conseguir uma simetria, devido origem do sistema cartesiano que está alocado no 

centro de uma câmera. Desta forma, torna-se necessário realocar os componentes 

do equipamento conforme o esquema estrutural apresentado na seção 6.3, 

ocasionando mudanças nas equações pré-desenvolvidas. Por este motivo que não 

foi apresentada nem explanada devidamente as equações para obter o ponto de um 

objeto neste arranjo físico apresentado na figura 35.  

Reagrupando os componentes do equipamento conforme o esquema 

estrutural, chega-se a um sistema físico conforme a figura 36. Nesta, verifica-se que 
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o LASER ficou alinhado com o eixo �. O LASER não possuirá sistema de controle 

para rotação, pois estará sempre fixo, de forma perpendicular a base. Este fato 

ocorre devido ao problema de pesquisa, que relata quanto à movimentação de forma 

aleatória do equipamento. Assim, aplicando o esquema estrutural, o operador torna-

se responsável em posicionar manualmente o feixe LASER para a captura dos 

pontos do objeto. Devido ao posicionamento do LASER, os pontos iluminados pelo 

mesmo serão com a coordenada � equivalente a zero, ou seja, �	 � 	�.  

Já as câmeras assumiram a angulação fixa �. Esta variável representa o 

ângulo entre a base do equipamento e o centro de visão da câmera. Nota-se que o 

valor de � é o mesmo para as duas câmeras que estão alocadas equidistantes ao 

LASER. Desta forma, as câmeras apresentam-se simetricamente com relação ao 

eixo �, facilitando assim a aplicação das equações para ambas. 

 
Figura 36 – Sistema de arranjo físico proposto para protótipo. 
Fonte: o Autor. 

Observa-se na figura 36 que o sistema está representado em duas 

dimensões, com o plano �� �. Desta forma, o ângulo R da câmera representa 

somente a essas duas coordenadas. Quando se deseja descobrir o valor da 

coordenada � deve-se utilizar outro ângulo total de abertura da visão da câmera. 

Assim, a partir deste momento serão apresentadas nas fórmulas as variáveis com 

nomenclatura complementar diferenciada, tratando diferentemente a vista superior 

(�� �) e a vista lateral (�� �). 

Para os cálculos no método de triangulação é utilizado somente uma câmera 

e um LASER. Assim, a figura 37 trará somente metade do sistema físico, 
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apresentando somente a câmera 1 e o LASER. Torna-se possível posteriormente 

utilizar a segunda câmera para validar os resultados da primeira, ou para dividir a 

tarefa do tratamento de imagens. Assim pode ser tratada metade da imagem da 

câmera 1 e outra metade da imagem da câmera 2. Entretanto, isto não se torna 

relevante neste momento, pois os cálculos serão os mesmos para qualquer 

aplicação da câmera 2 que possa ser escolhida futuramente. 

 
Figura 37 – Arranjo físico parcial do sistema proposto. 
Fonte: o Autor. 

 Observando a figura 37 que apresenta parte da vista superior da 

representação do sistema físico do equipamento, observa-se que foram renomeadas 

as variáveis de acordo com a câmera1 e conforme sua representação em duas 

dimensões (h). Para se descobrir as coordenadas � e � do ponto P1 é necessário 

descobrir o ângulo fb. apresentado na figura 37. São conhecidas as variáveis 

�g 	;�b.g 		;��b.g 		Rb.. Nota-se que, dependendo do sentido de leitura da câmera, 

torna-se necessário levar em consideração para os cálculos a variável ;�b. ou ;��b.. 

Abaixo será apresentado na equação 31, o valor de fb. com base na variável ;�b. 

que é obtido da câmera na leitura anti-horária, ou seja, dos pixels da direita para a 

esquerda na imagem. Já a equação 32 traz o valor de fb. com base na variável 

s’’h1 que é obtida na leitura horária da câmera, ou seja, leitura dos pixels da 

esquerda para a direita na imagem. 

fb. � 	 h� ,	eij? k *	;(b.         (31) 

fb. � 	 h� ,	eij? k *	CRb. , ;((b.E (32) 
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 Após obter o valor de fb. e já sabendo o valor de �, que representa a 

distância entre a câmera e o LASER, é possível obter a segunda coordenada 

cartesiana do ponto P1, a coordenada �. Desta forma, aplicam-se as funções 

trigonométricas de um triângulo retângulo conforme a equação 33: 

� � ABCfb.E � �  (33) 

 Até o momento, já são conhecidas as coordenadas � e � do ponto P1 

observado. Para obter o valor da coordenada � deve-se observar a figura 38 que 

representa parte do sistema proposto de forma tridimensional, contemplando o 

sistema de coordenadas cartesianas e a parte superior da visão da câmera 1. 

 
Figura 38 – Arranjo físico parcial representado tridimensionalmente. 
Fonte: o Autor. 

 Observa-se na figura 38 novas variáveis: ;�4.g 	;��4.g ;43.g 	@. Estas variáveis 

são semelhantes às variáveis apresentadas na figura 37, porém com novos 

complementos na nomenclatura, referenciados ao ângulo de abertura total da visão 

da câmera nas linhas, ou seja, na forma vertical. A abertura total de visão da câmera 

no sentido vertical é nomeado de R4.. A variável ;�4. representa o ângulo de leitura 

do ponto no sentido de cima para baixo, ou seja, da primeira linha da imagem para 

as linhas abaixo da imagem. O ângulo ;��4. representa o ângulo de leitura da 

reflexão do ponto no sentido oposto ao ;�4.. A variável @ representa a distância 

entre o centro ótico da câmera e a projeção do ponto P no plano �� �. O ângulo ;43. 
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trata da abertura entre o vetor formado pelo centro ótico da câmera1 e o ponto P e o 

vetor representado pela variável @. 

 Tratando da obtenção da coordenada � do ponto P, é necessária a utilização 

do triângulo formado entre: ponto P, sua projeção no plano �� � e o centro ótico da 

câmera. Desta forma, primeiramente deve-se conhecer o valor de ;43. que pode ser 

obtido através de ;�4. ou ;��4., dependendo do sentido de leitura dos pixels na 

imagem obtida da câmera. Assim a equação 34 apresenta a obtenção de ;43. 

através de ;�4. e a equação 35 apresenta a obtenção de ;43. através de ;��4.. Para 

leituras efetuadas na câmera 2, utilizam-se as mesmas equações 34 e 35, porém 

utiliza-se os valores da câmera 2 como: ;43Xg 		R4X; ;�4X; ;��4X. 

;43. � elj
? 	m ;(4.  (34) 

;43. � ;((4. ,	elj?   (35) 

 Em posse do valor de ;43. deve-se conhecer o valor de @. Assim é 

necessário recorrer ao valor já obtido de � e também do valor de fb.. Desta forma, 

constrói-se a equação 36. Nota-se que para a câmera2 o nome da variável a ser 

obtida é 7, entretanto, o arranjo da equação é o mesmo, apenas substituindo fb. 

por fbX conforme a equação 37: 

@ � �
no�CpijE  (36) 

7 � �
no�Cpi?E  (37) 

 Agora, com o valor de ;43. e o valor de @, é possível obter a coordenada � do 

ponto P aplicando a equação 38, baseada nas funções trigonométricas de um 

ângulo agudo. Para utilização da câmera2, aplica-se a equação 39: 

� � ABC;43.E � @  (38) 

� � ABC;43XE � 7  (39) 

Com a aplicação desta sequência de fórmulas é possível obter o valor das 

três coordenadas (�� �� �) do ponto P com o método de triangulação. Deve-se aplicar 

as equações para todos os pontos que se deseja obter as coordenadas.  

Acrescenta-se ainda que, para a utilização da câmera2 basta aplicar as fórmulas 

apresentadas de acordo com os dados obtidos na câmera2. Deve-se atentar-se 
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quanto ao sentido de leitura do pixel de reflexão do ponto observado. Também se 

torna relevante relembrar que estas equações estão adaptadas para o esquema 

estrutural proposto na seção 6.3, sendo desnecessária a realização de alterações 

nas equações. 

6.4.2 Método de estereoscopia passiva 

No método de estereoscopia passiva, busca-se obter o valor da distância de 

um ponto de forma semelhante ao sistema humano de visão, sendo que é realizada 

a triangulação entre um ponto e as duas câmeras. Análogo ao método de 

triangulação, o método de estereoscopia passiva utiliza a distância focal �, porém, 

ao invés de utilizar a angulação para obter os dados do ponto, utiliza-se da equação 

da reta que passa entre o centro ótico e o ponto observado.  

Desta forma, conhecendo o pixel correspondente ao ponto observado e o 

valor de distância o centro ótico e o sensor (�), é possível obter a equação da reta. 

Desta forma, realizando esta operação com as duas câmeras obtêm-se duas retas. 

Com a interseção destas duas retas chega-se ao ponto observado, identificando 

assim o valor deste em coordenadas, conforme representado na figura 39. 

Observando a figura 39 também é notório que se torna possível a obtenção 

do valor das coordenadas do ponto considerando a angulação obtida entre o centro 

ótico e o pixel do sensor. A obtenção das coordenadas do ponto através da 

angulação torna-se preferida com relação a equações das retas, pois o método base 

que é de triangulação, já realiza os cálculos através da angulação. Entretanto, neste 

método não se tem formado um triângulo retângulo, e sim um triângulo obliquângulo 

com os três ângulos agudos. 
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Figura 39 – Representação do método de estereoscopia. 
Fonte: o Autor. 

Considerando que sejam conhecidos os valores das variáveis 

�(g �((g 	;�b.g 	;��b.g 	Rb.g 	;�bXg 	;��bXg 	RbX torna-se possível obter as coordenadas do 

ponto, representado por um triângulo obliquângulo. De forma análoga ao método de 

triangulação, primeiramente deve-se obter o valor da variável que representa o 

ângulo fb. Desta forma, as equações para a obtenção destes ângulos já estão 

descritas na seção 6.4.1, sendo as equações 31 e 32. Observa-se que estas 

equações devem ser aplicadas com os valores obtidos das imagens das duas 

câmeras, obtendo além do valor de fb., o valor de fbX. 

Observando o triângulo formado juntamente com as informações conhecidas, 

torna-se conveniente aplicar a lei dos senos, relatada no Capítulo 3, para que se 

obtenham os valores � e � das coordenadas do ponto. A figura 40 representa a vista 

superior do equipamento, com uma representação de um ponto e das variáveis 

alocadas, facilitando a compreensão da aplicação da Lei dos senos. 
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Figura 40 - Vista superior - Método de estereoscopia aplicado a Técnica TEP 
Fonte: o Autor. 

Considerando que sejam conhecidos os valores de: �� fb. e fbX é possível 

obter as coordenadas � e � do ponto, aplicando a equação 40, isolando devidamente 

as variáveis desejadas. Nota-se que o ângulo fq é obtido através da soma interna 

dos ângulos, que deve resultar em 180°. 


pi? 	� 	 �

pij �	 ��?pr   (40) 

Após a aplicação da equação 40 e consequentemente a obtenção do valor 

das variáveis @ e �, verifica-se que é possível dividir o triângulo obliquângulo em dois 

triângulos retângulos, possibilitando assim a aplicação das funções trigonométricas 

de um ângulo agudo, apresentadas no Capítulo 3. A figura 41 apresenta a divisão do 

triângulo obliquângulo em dois triângulos retângulos. 
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Figura 41 - Vista superior do método de estereoscopia com formação dos triângulos 
retângulos. 
Fonte: o Autor. 

Para obter as coordenadas �� � do ponto pode-se utilizar tanto o triângulo 1, 

quanto no triângulo 2, tendo como respostas iguais o valor das coordenadas. Vale 

salientar que, na representação do sistema físico, a câmera1 está alocada no setor 

positivo do sistema cartesiano, já a câmera 2 está no setor negativo. Desta forma, 

conforme a representação do ponto na figura 41, a coordenada � assumiria valor 

negativo. Devido às câmeras apresentarem-se em lados opostos do sistema 

cartesiano, as fórmulas apresentam-se diferenciadas. Para a utilização da câmera 1, 

ou seja, do triângulo 1 na obtenção das variáveis � e �, tem-se as equações 41 e 42 

respectivamente: 

� � ;�<Cfb.E � 	@  (41) 

� � �		 , 	C7:;Cfb.E � 	@E  (42) 

Para obter o valor das coordenadas � e � com a utilização dos valores do 

triângulo2, ao qual o centro ótico 2 está convencionado com valor negativo do eixo 

�, apresenta-se as equações 43 e 44: 

� � ;�<CfbXE � 	7  (43) 

� � 	 C7:;CfbXE � 	7E 		, 		�	   (44) 

Para obter a o valor da coordenada � do ponto P, é necessário saber 

anteriormente o valor de @ ou 7, obtidos na equação 40. Pelo menos um destes 



95�
�

valores é necessário, pois estes correspondem as bases dos triângulos formados 

entre: o centro ótico das câmeras, o ponto P, e a projeção do ponto P no plano �	� �. 
Desta forma, as variáveis @ e 7, representam a projeção do vetor &�ssssst no plano �	� �. 
Para um melhor entendimento observa-se a figura 42: 

 
Figura 42 – Apresentação tridimensional da obtenção da coordenada y com estereoscopia. 
Fonte: o Autor. 

Observa-se na figura 42 a representação de um ponto P(�� �� �) e também 

parte do esquema onde se representa o protótipo a ser desenvolvido. No centro do 

equipamento, encontra-se a origem do sistema cartesiano. As câmeras serão 

alocadas nas extremidades do eixo �. Verifica-se que na figura 42 apenas está 

alocada a câmera1, e ainda, seu campo de visão está dividido ao meio para facilitar 

a visualização e entendimento do sistema. Observa-se que a câmera tem seu centro 

ótico alinhado ao plano �� � sendo que o valor das coordenadas deste é: O (�� ���).  

Com esta configuração apresentada na figura 42, o valor do ângulo ;43. é 

utilizado para o cálculo do valor da coordenada � do ponto. Observa-se que o ângulo 

;43. trata da abertura entre a linha formada pelo pixel e a linha central da câmera. 

Este ângulo pode possuir valor positivo, representando um valor positivo para �, ou 

negativo, representando valor negativo da coordenada �. Para se obter o valor de 

;43. basta utilizar as equações 34 ou 35, conforme a variável escolhida (;�4. ou 

;��4.) de forma análoga ao método de triangulação na seção 6.4.1. Nota-se que para 

a câmera2 utiliza-se as mesmas equações, porém com valores das variáveis 

referentes à câmera2. 
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 Como a figura 42 apresenta a formação do triângulo retângulo, é possível a 

aplicação das funções trigonométricas de um ângulo agudo, sendo que, neste 

triângulo formado, o valor de � representa o cateto oposto, o valor de @ ou 7, 
dependendo do triângulo observado, representa o cateto adjacente. Desta forma 

aplica-se a equação 45 para valores obtidos da câmera1 e a equação 46 para 

valores obtidos da câmera 2. Destaca-se que os valores obtidos de � nas equações 

são iguais devido ao alinhamento das câmeras e seu posicionamento idêntico no 

equipamento. Desta forma pode-se aplicar somente uma equação. 

� � 	 CABC;43XE � 	7E	   (45) 

� � 	 CABC;43.E � 	@E	   (46) 

Assim, concluem-se os cálculos para a obtenção de um ponto utilizando o 

método de estereoscopia passiva através da angulação. Para obter outros pontos 

devem ser repetidos os cálculos descritos nesta seção, além das equações 30, 31, 

32, 34 e 35 apresentadas na seção 6.4.1, responsáveis em obter os ângulos que 

representam o ponto com relação a base do sistema do equipamento.  

6.4.3 Calibração para a Técnica TEP 

A calibração é o “estabelecimento de correspondência entre os valores de 

uma grandeza física e as leituras de um instrumento em que esta grandeza é 

medida” (Dicionário digital Aulete). Assim na calibração de câmeras, são obtidas 

imagens de um padrão que possua marcações com dimensões conhecidas. 

Efetuam-se as correspondências entre a dimensão real conhecida do padrão e o 

pixel de leitura da câmera, resultando em uma relação entre pixel e medida real. 

Podem-se utilizar funções para se alterar esta relação, conforme os erros 

observados devido à falta de linearidade, proveniente de distorções e falhas na 

câmera.  

A calibração proposta nesta seção tem como objetivo, obter somente um valor 

de abertura do campo de visão da câmera, necessário para o funcionamento da 

Técnica TEP. Nas secções anteriores o valor de abertura do campo de visão da 

câmera foi chamado de Rb.� RbX e R4.� R4X. Desta forma diferentemente das 
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calibrações tradicionais, não se deseja buscar outros valores intrínsecos ou 

extrínsecos da câmera, bem como corrigir distorções do sistema como as distorções 

radiais causadas pelas lentes ou até mesmo pela pirâmide triangular formada entre 

o sensor e o furo que capta a luz do ambiente. 

Assim, para obter os valores de abertura do campo de visão da câmera, é 

utilizada como padrão uma imagem com uma grade central ligada a uma graduação 

horizontal e outra graduação vertical, ambas em centímetros e posicionadas nas 

margens da imagem, conforme apresentado na figura 43:  

 
Figura 43 – Representação do padrão de calibração. 
Fonte: o Autor. 

Para efetuar a calibração proposta, a câmera é alocada com seu foco 

perpendicularmente a imagem padrão em distância estipulada (M). Posteriormente 

obtém-se uma imagem que contemple parte do padrão apresentado pela figura 43. 

Observa-se qual à medida que a câmera captou do padrão, através das graduações. 

A figura 44 apresenta o esquema de calibração proposto, indicando a montagem da 

câmera em frente a um plano que fixe o padrão de calibração. 
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Figura 44 – Representação do arranjo físico do sistema de calibração. 
Fonte: o Autor. 

 Assim, utilizando a trigonometria é possível obter o valor de Rb e R4 com a 

equação 47. Nota-se que na equação está apresentada a variável genérica R, pois 

dependendo da graduação lida na imagem e aplicada na fórmula, obtém-se o valor 

para Rb, lendo a graduação horizontal, ou R4, lendo a graduação vertical. Desta 

forma, R representa o ângulo total de abertura da visão da câmera; 7'	B9@u trata do 

valor total em centímetros que foi possível observar na graduação da imagem 

captada e uv;Aw<7v@	$ é o valor em centímetros, que o centro ótico está afastado do 

plano da imagem. 

C@A@BCRE � 	 xy	z{|}	~��n�w���	� 	E � X   (47) 

 Com esta calibração serão encontrados valores diferentes de angulação para 

os mesmos parâmetros Rb	�	R4. Exemplificando esta situação, apresenta-se a figura 

45. Neste exemplo a câmera apresentará o valor de Rb entre 45° e 41,88° devido o 

próprio formato gerado pelo plano do sensor e o centro ótico. Nota-se que este 

sistema não está representado com lente. Assim sugere-se obter as angulações 

limites da área de pixels que se deseja ler das imagens no processo de 

escaneamento normal e realizar uma média aritmética.  
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Figura 45 – Representação da angulação de um plano com relação ao centro ótico. 
Fonte: o Autor. 

 Na figura 45 é observada a pirâmide quadrangular, que tem como base da 

pirâmide a representação do plano formado pelo sensor e o vértice da pirâmide 

representando o centro ótico da câmera. Os lados da base estão com a 

representação de 100mm, e a altura da pirâmide está representada por 120,711mm 

que pode ser considerada como o valor da distância focal (�). Observando o ângulo 

formado no centro da pirâmide, este tem o valor de 45° e pode ser representado 

através da resolução da equação 47. 

 �@A@BCRE � 	 ���	~j?���jj 	� � X   

Desta forma, o valor total de R equivale a 44,99989°; ou seja, 

aproximadamente 45°. Porém obtendo o valor de angulação da abertura da câmera 

nas periferias da imagem, observa-se na pirâmide que este triângulo possui a lateral 

com 100mm, entretanto o triângulo formado não possui mais 120,711 de altura, mas 

sim um valor maior, que na imagem está com 130,656. É possível visualizar que 

esta medida é o valor da hipotenusa formado no triângulo central. Desta forma, 

como se aumenta a altura do triângulo da periferia, mas o cateto continua com a 

mesma medida, o ângulo de inclinação tende a diminuir. Para comprovar aplicam-se 

novamente os valores na equação 47. 

�@A@BCRE � 	 ���	~jr����� 	� � X    
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 Agora, o valor de R equivale 41,88212° conforme apresentado na figura 45 e 

comprovado matematicamente através da aplicação da equação 47. A figura 46 

apresenta o triângulo retângulo 1 formado no centro da imagem, e o triângulo 

retângulo 2 formado na periferia da imagem. Observa-se que, o valor de 130,657 

que é o valor da hipotenusa do triângulo 1, torna-se o valor da base para o triângulo 

2. 

 
Figura 46 – Apresentação dos triângulos formados entre o plano e o centro ótico. 
Fonte: o Autor. 

No exemplo de calibração apresentado, observa-se que o valor de Rb e R4 

são os mesmos devido à base da pirâmide ser quadrada, ou seja, o sensor da 

câmera possui o mesmo valor de pixels em linhas e colunas. Considerando que 

seria utilizada toda a área da imagem para o escaneamento, o valor de Rb e R4 a 

ser utilizado para os cálculos seria de aproximadamente 43,44°, neste exemplo. Em 

casos onde se deseja maior precisão dos pontos a serem escaneados pelo 

equipamento, pode-se obter uma função que realize a correção do valor da 

angulação dependendo da posição do pixel. Também, pode-se recortar a imagem a 

partir do centro com o valor de angulação mínimo, apresentado nas periferias. Caso 

não queira fazer nenhum tratamento a respeito desta distorção, devem-se utilizar 

câmeras com distância focal grande, consequentemente ângulo de abertura 

pequeno. Desta forma, quanto menor o ângulo, menor será a diferença dos ângulos 

do centro e periferias. 
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6.5 DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA TEP 

O processo de digitalização consiste em reproduzir virtualmente, um objeto 

físico. Em outras palavras, pode-se dizer que a forma do objeto é copiada e 

guardada virtualmente por meios eletrônicos. O processo de digitalização pode ser 

dividido em componentes ou etapas. É necessário um equipamento que mede o 

objeto, o operador de manipula o equipamento medidor e o hardware que armazena 

e apresenta o objeto digitalizado. Também é necessário métodos para capturar as 

informações dos objetos, métodos para filtrar estas informações e posteriormente 

métodos para tratar estas informações convertendo-as em valores mensuráveis 

correspondentes ao objeto digitalizado. Também é necessário métodos para 

armazenar estas informações e métodos para sua possível utilização no ambiente 

virtual, através de visualizações, simulações, etc.  

A proposta deste trabalho relatada na introdução é desenvolver uma técnica 

para obtenção de pontos de objetos e transformar estes pontos em coordenadas 

cartesianas tridimensionais. Desta forma, a técnica desenvolvida engloba apenas 

uma etapa do processo de digitalização que corresponde ao método responsável em 

tratar as informações, convertendo-as em valores mensuráveis correspondentes ao 

objeto digitalizado. Assim será apresentado na seção 6.5.1 a descrição das etapas 

da Técnica TEP e na seção 6.5.2 será apresentada as equações correspondentes 

as etapas da Técnica TEP. 

6.5.1 Descrição das etapas da Técnica TEP 

Nesta seção será apresentada uma descrição que contem os passos para 

que seja possível obter os pontos de um objeto através do equipamento proposto, 

atendendo ao objetivo da pesquisa. Desta forma, não será apresentada nenhuma 

equação necessária para obter pontos, pois as mesmas estarão na seção 6.5.2 de 

forma organizada conforme esta seção. Também não será citado o processo de 

calibração na sequência proposta, pois este é realizado apenas uma única vez nas 

câmeras e já teve o procedimento relatado na seção 6.4.3. Assim será apenas 
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descrito o que deve ser realizado de forma cíclica, tanto pelo software quanto pelo 

operador na obtenção dos pontos do objeto. 

É sabido que os pontos capturados serão apenas as marcações aplicadas 

manualmente na peça pelo operador e os pontos iluminados pelo feixe LASER. Isto 

ocorre devido aos métodos escolhidos, sendo aplicado o método de triangulação 

para obtenção dos pontos iluminados pelo LASER e o método de estereoscopia 

passiva para obtenção dos pontos das marcações.  

Iniciando o processo, o operador deve posicionar as marcações manualmente 

na peça a ser escaneada, sendo que estas devem estar próximas umas das outras. 

Esta proximidade entre as marcações torna-se necessária, pois o equipamento 

necessitará de, no mínimo, duas marcações inteiras presentes em uma imagem 

processada para efetuar o cálculo do deslocamento. Será considerada a marcação 

inteira aquela que manter seu formato ou contorno na imagem a uma distância de 5 

pixels das bordas da imagem. Isto se torna necessário para garantir que o pixel 

médio, que representará a coordenada da marcação, não se altere devido à 

obtenção de parte da marcação. 

Após alocar as marcações com distâncias coerentes com o seu equipamento, 

o operador deve deslocar o equipamento em direção ao objeto escaneado mantendo 

uma distância apropriada. Novamente destaca-se que a distância apropriada, neste 

caso a distância entre equipamento e peça, depende dos valores das variáveis de 

angulação de inclinação das câmeras, valor da base, e ângulo de abertura das 

câmeras, adotadas no equipamento. Assim, para garantir que o protótipo esteja em 

uma distância aceitável para o funcionamento, observa-se no software se as 

mesmas marcações aparecem nas duas imagens provenientes das duas câmeras. 

Após a aplicação das marcações e ao posicionamento do equipamento, ativa-

se a captação dos pontos, ligando o LASER e acionando o processamento do 

software. A partir deste momento, a tarefa do operador é deslocar suavemente o 

equipamento por toda a área do objeto, varrendo-o com o feixe LASER. Já para o 

software começa a tarefa de processamento. De forma cíclica, o software deve obter 

uma imagem de cada câmera simultaneamente e efetuar o processamento nestas 

imagens, registrando somente os pixels referentes ao feixe LASER e as marcações 

do objeto. Depois de registrar os pixels, devem-se relacionar os pixels das 

marcações, informando qual par de pixels, provenientes do tratamento das duas 
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imagens, representa o mesmo ponto físico. Após, aplica-se as equações 

necessárias para obter o ponto em forma de coordenadas. 

Em forma de tópicos, serão apresentadas as etapas cíclicas necessárias para 

os cálculos. Parte-se da conjetura que, a imagem já foi captada e tratada para a 

obtenção dos valores dos pixels e posteriormente os pixels das marcações já 

tenham sido relacionados. A sequência dos passos representados nas alíneas foi 

elaborada em função da sequência de valores necessários para a fluidez das 

equações e também em função de um aproveitamento de processamento 

computacional. Também se levou em consideração para elaborar esta sequência de 

equações, uma possível facilitação na implementação do algoritmo: 

a) obter o valor da angulação horizontal ("bdd.) para cada pixel referente aos 

pontos do feixe LASER da imagem da câmera 1; 

b) obter o valor da angulação horizontal ("bdd. e "bdX) para cada pixel 

referente as marcações das imagens da câmera 1 e 2; 

c) obter o valor da angulação entre pixel refletido e base do equipamento 

(fb.) para cada pixel referente ao feixe LASER da imagem da câmera 1; 

d) obter o valor da angulação entre pixel refletido e base do equipamento 

(fb. e fbX) para cada pixel referente as marcações das imagens da 

câmera 1 e 2; 

e) obter o valor da coordenada � dos pontos referentes ao feixe LASER, 

considerando a origem do sistema cartesiano no centro do equipamento; 

f) obter o valor da angulação vertical ("4d.) para cada pixel referente ao feixe 

LASER e para cada pixel referente as marcações, da imagem da câmera 

1; 

g) obter o valor da angulação vertical (;43.) para cada pixel referente ao 

feixe LASER e para cada pixel referente as marcações, da imagem da 

câmera 1; 

h) obter o valor da variável @ para cada pixel da imagem da câmera 1, que 

representam a distância entre o centro ótico e a projeção do ponto no 

plano �� �; 
i) obter o valor da coordenada � dos pontos referentes ao feixe LASER, 

considerando a origem do sistema cartesiano no centro do equipamento; 
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j) obter o valor da coordenada � dos pontos referentes as marcações, 

considerando a origem do sistema cartesiano no centro do equipamento; 

k) obter o valor da coordenada � dos pontos referentes as marcações, 

considerando a origem do sistema cartesiano no centro do equipamento; 

l) obter o valor da coordenada � dos pontos referentes as marcações, 

considerando a origem do sistema cartesiano no centro do equipamento; 

m) obter os valores de deslocamento de equipamento através das 

marcações; 

n) transformar as coordenadas dos pontos do feixe LASER e marcações, que 

possuem origem do sistema cartesiano no centro do equipamento, para a 

origem do sistema cartesiano global.  

Com a execução desta lista de procedimentos é possível obter os pontos de 

um objeto e suas marcações, presentes em um frame, representando em 

coordenadas com origem no centro do equipamento e posteriormente efetuar a 

transformação destas coordenadas para outra origem, em um sistema cartesiano 

global. Esta transformação utiliza-se do valor de deslocamento do equipamento 

obtido através das marcações. A transformação garante que os pontos obtidos não 

sejam subscritos em um novo ciclo e também garante que estes pontos sejam 

alinhados coerentemente de acordo com a forma do objeto.  

6.5.2 Lista das equações da Técnica TEP 

 Nesta seção serão apresentados os todos os cálculos que foram descritos na 

seção 6.4 em forma de alíneas, que são necessários para a obtenção das 

coordenadas dos pontos refletidos do objeto através do LASER e das marcações. 

Acima de cada equação será apresentada uma descrição breve sobre a aplicação 

da mesma. Nota-se que, nos cálculos onde é possível utilizar somente uma câmera, 

foi utilizada a câmera 1 para evitar a redundância de cálculos. 

Primeiramente, como relatado na alínea @ da seção 6.5.1, deve-se obter o 

valor da angulação horizontal dos pixels. Observa-se que, dependendo do sentido 

de leitura das câmeras deve-se obter a variável ;b� ou ;b�� tanto da câmera 1 quanto 

da câmera 2. Desta forma, decide-se que nesta apresentação, o sentido de leitura 
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das câmeras será da esquerda para a direita. Desta forma, para a câmera 1 deve-se 

utilizar a variável ;bdd. e para a câmera 2 a variável ;bdX. Referente à alínea @, 

apresenta-se a equação 30 adaptada, originando a equação 48, onde se obtém 

somente o valor dos pontos referentes ao feixe LASER: 

;b((. � ei��((j
��  (48) 

Agora obtendo o ângulo de inclinação de cada pixel referente as marcações, 

aplica-se novamente a equação 1 adaptada. Desta forma utiliza-se a equação 48 

para a câmera 1 e cria-se a equação 49 com novas variáveis para a câmera 2. 

;b((. � ei��((j
��  (48) 

;b(X � ei��(?
��  (49) 

Em posse do valor de ;bdd. de cada ponto referente ao feixe LASER, é 

possível obter o valor da angulação entre o pixel e a base do equipamento. Desta 

forma, aplica-se a equação 32 para todos os pixels referentes ao feixe LASER 

verificados na câmera 1. 

fb. � 	 h� ,	eij? k *	CRb. , ;((b.E (32) 

Agora, obtendo a angulação entre os pixels referentes as marcações e a base 

do equipamento, novamente aplica-se a equação 32. Também, deve-se obter o valor 

da angulação como referencia os pixels observados na câmera 2. Assim, além da 

equação 32 deve-se aplicar a equação 31 adaptada, originando a equação 50. 

Assim obtém-se o valor de fb. e fbX referente as marcações. 

fb. � 	 h� ,	eij? k *	CRb. , ;((b.E (32) 

fbX � 	 h� ,	ei?? k *	;(bX        (50) 

Em posse do valor fb. dos pontos referentes ao feixe LASER, já é possível 

obter o valor da coordenada �. Relembrando que, para obter a coordenada � dos 

pontos do feixe LASER será apenas utilizada a câmera 1, já que o método de 

triangulação utiliza-se de apenas uma câmera. Assim, aplica-se a equação 33: 

� � ABCfb.E � �  (33) 
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Prosseguindo, chega-se na alínea � apresentada na seção 6.5.1. Esta requer 

o valor da angulação vertical de todos os pontos refletidos na câmera 1. Desta 

forma, será obtido o valor de "4d. para os pontos referentes ao feixe LASER e as 

marcações. Nota-se que desta vez não é necessário obter o valor da câmera 2 para 

as marcações. Isto, pois o valor da coordenada �, que se trata do cateto oposto, é 

igual tanto na utilização do triângulo 1, formado pela câmera 1, ou na utilização do 

triângulo 2, formado pela câmera 2. Desta forma, segue a equação 30 adaptada, 

originando a equação 51: 

;4(. � el��(j
��  (51) 

Agora, em posse do valor de "4�. para todos os pontos da câmera 1, pode-se 

obter o valor do ângulo ;43.. Conforme relatado no parágrafo anterior, não será 

apresentada redundância nesta sequência, utilizando as duas câmeras e obtendo, 

teoricamente, o mesmo valor. Desta forma aplica-se a equação 34 em todos os 

valores obtidos de ;4d.. 

;43. � elj
? 	m ;(4.  (34) 

Nota-se que, também se torna necessário a obtenção das dimensões 

referente à variável @. Sabe-se que esta variável representa a distância entre o 

centro ótico da câmera e a projeção do ponto P no plano �� �. Como relatado na 

seção 6.4.1, para o método de triangulação será utilizada a equação 36 por ser 

desconhecido o valor de fbX e ser conhecido o valor de � dos pontos referentes ao 

feixe LASER. Entretanto, nas marcações que utilizam o método de estereoscopia, 

deve-se utilizar a equação 52, pois é conhecido o valor de	fbX e desconhecido o 

valor de �. 
@ � �

no�CpijE  (36) 

@ � 	 ��?�pi?
j���pi?�pij (52) 

Nesta etapa, deve-se obter os valores da coordenada � dos pontos referentes 

ao feixe LASER. Aplicando a equação 38, conclui a obtenção das coordenadas 

(x,y,z) dos pontos referentes ao feixe LASER de uma imagem adquirida da câmera 

1. Relembrando que a coordenada x do feixe LASER sempre possuirá valor igual a 

zero, conforme já explicado anteriormente na seção 6.4.1. 
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A partir deste momento, todas as variáveis necessárias para a obtenção das 

coordenadas (x,y,z) das marcações já foram calculadas nas etapas acima. Desta 

forma, aplica-se primeiramente a equação 41 para obtenção da coordenada � das 

marcações, posteriormente a equação 42 para obter a coordenada �. 

� � ;�<Cfb.E � 	@ (41) 

� � �		 , 	C7:;Cfb.E � 	@E (42) 

 Para obter a coordenada � das marcações também se utiliza o valor de @ já 

obtido na equação 36, juntamente com o valor da angulação ;43. obtido na equação 

34. Desta forma, basta aplicar a equação 46 para se descobrir o valor da 

coordenada � das marcações. 

� � 	 CABC;43.E � 	@E	  (46) 

Com estes cálculos finaliza-se a obtenção das coordenadas do feixe LASER e 

das marcações, com base no sistema de coordenadas com origem na base do 

equipamento. Nota-se que todos estes cálculos devem ser aplicados em um par de 

imagens, e devem ser repetidos para cada novo par de imagens. Para que seja 

entendida mais facilmente a etapa ' e < da seção 6.5.1, a partir deste momento, 

cada par de imagens adquiridas das câmeras será chamada de frame. Também 

será nomeado o sistema de coordenadas cartesianas com origem na base do 

equipamento como "#D e o sistema de coordenadas cartesianas com origem 

alocado no espaço, como "#�. Outro termo utilizado é o escanear, que trata da 

obtenção das coordenadas cartesianas de um ou mais pontos. O termo dados 

também equivale ao valor das coordenadas cartesianas. Estas nomenclaturas 

facilitarão a explicação da etapa de deslocamento e transformação de coordenadas.  

Diferentemente das etapas anteriores que tinham por objetivo descobrir o 

valor das coordenadas do ponto observado, que está ligado diretamente e 

visivelmente ao problema de pesquisa; as etapas de obtenção e deslocamento e 

transformação das coordenadas têm por objetivo manter registradas as coordenadas 

obtidas de frames anteriores, além de garantir a coerência de agrupamento dos 

pontos. Assim, de forma indireta, estas duas ultimas etapas do processo, atendem o 

problema como um todo, permitindo que seja deslocado o equipamento e seja 
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registrado todos os pontos que foram calculados pelas etapas anteriores referentes 

as coordenadas dos pontos. 

Para entender o motivo das etapas de obtenção de deslocamento e 

transformação de coordenadas, deve-se entender a sequência de funcionamento do 

equipamento. O equipamento obtém um frame que contem os pixels referentes as 

marcações e o feixe LASER. Com base no valor destes pixels, são efetuados os 

cálculos e obtidas as coordenadas de cada ponto do feixe LASER e das marcações 

no "#D. As coordenadas destes pontos são obtidas no "#D, pois os cálculos 

consideram a origem do sistema cartesiano no centro da base do equipamento. 

Como o objetivo do equipamento é escanear um objeto por completo, deve-se obter 

mais frames com posicionamento diferente do equipamento, varrendo assim todo o 

objeto. Entretanto, em um novo frame, serão obtidos novamente os valores dos 

pontos com relação ao "#D, subscrevendo os valores obtidos anteriormente.  

Com a função de manter registradas as coordenadas dos pontos já obtidos no 

"#D e também garantir uma junção dos pontos obtidos em diversos frames tem-se a 

transformação das coordenadas. Quando se obtém diversos pontos no "#D, devem-

se copiá-los para evitar a perda dos mesmos quando se obtiver um novo frame. 

Entretanto, uma simples cópia não seria eficiente para que em um segundo 

momento, se efetuasse o agrupamento dos pontos referentes a vários frames 

coerentemente com a forma do objeto escaneado. Com a finalidade de copiar os 

dados e agrupá-los de forma coerente surge a transformação das coordenadas do 

"#D para "#�.  

Para que se efetue a transformação dos dados de forma coerente com o 

objeto é necessário ter uma referência de quanto os pontos observados em um 

frame estão distantes dos pontos obtidos no frame anterior. Assim surge a 

necessidade de se obter o valor de deslocamento do equipamento. Desta forma, 

sabendo o quanto se deslocou o equipamento, é possível alocar no "#� os novos 

pontos com este mesmo valor de deslocamento, mantendo a coerência com o objeto 

escaneado.  

Como se deve conhecer primeiramente o deslocamento para poder efetuar a 

transformação das coordenadas dos pontos do "#D para "#�, será descrito quando 

e como, a etapa de obter o valor de deslocamento deve ser aplicada. Assim, 

observa-se que no primeiro frame o equipamento não se deslocou com relação ao 

frame anterior, pois o frame anterior não existe. Desta forma, exclusivamente no 
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primeiro frame o valor do deslocamento em função de todos os eixos cartesianos 

será zero. A partir do segundo frame existirá um frame anterior, sendo que o cálculo 

do deslocamento torna-se aplicável.  

Para se obter o deslocamento do equipamento com relação ao frame anterior 

devem-se observar as marcações, que são utilizadas exclusivamente para esta 

função. Desta forma, observa-se o valor da mesma marcação no frame atual e no 

frame anterior. Esta diferença corresponde ao deslocamento do equipamento. 

Observando a equação 53, 54 e 55, a variável 8W representa o valor de 

deslocamento; 8W� representa uma constante estipulada da distância entre o "#D 

do primeiro frame para o "#�. As equações 53, 54 e 55 correspondem a obtenção 

dos valores do deslocamento do equipamento com relação ao eixo �� �� � 
respectivamente. 

8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D�  (53) 

8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D�  (54) 

8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D�  (55) 

Observa-se que devem ser aplicadas as três equações para se obter o valor 

do deslocamento em função dos três eixos coordenados. Em posse do valor 

(8W�� 8W�� 8W�) referente ao deslocamento, é possível aplicar as equações 56, 57 e 

58 que efetuam a transformação das coordenadas presentes no "#D para o "#�. 

Estas equações devem ser aplicadas aos pontos referentes ao feixe LASER e 

também as marcações, tendo em vista que todos os valores presentes no "#D são 

subscritos em cada novo frame. 

"#�� � 8W� * 8W�� , "#D�  (56) 

"#�� � 8W� * 8W�� , "#D�  (57) 

"#�� � 8W� * 8W�� , "#D�  (58) 

Após a transformação ser completada, reinicia-se o ciclo através de um novo 

frame, efetua-se os cálculos e novamente aplica-se a transformação das 

coordenadas. O resultado final será uma representação da forma do objeto através 

de pontos alocados em um sistema cartesiano com origem no espaço ("#�), com 

distância equivalente ao valor escolhido de 8W�, com relação à origem do primeiro 

frame adquirido. 
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Para esclarecer melhor será apresentado um exemplo que contém uma 

marcação (M1) e dois pontos do objeto refletidos do feixe LASER (P1 e P2). Desta 

forma, considera-se que no primeiro frame obtido, M1 e P1 possuem o valor de: 

M1(.��.��.X) P1(q��X��.�) e o ponto P2 não estão presentes neste frame. Como 

estipulado anteriormente, 8W�(.����.����.���). Por este ser um exemplo sem 

deslocamento rotacional do equipamento medidor, pode-se utilizar somente uma 

marcação. 

No primeiro frame não se aplicam as equações 48, 49 e 50 para obter o 

deslocamento da marcação e do ponto, pois não existe frame anterior. Desta forma 

aplica-se somente as equações 51, 52 e 53 referentes a transformação, com o valor 

de deslocamento igual a 0, ou seja, 8W(�����). 

Transformando as coordenadas do ponto P1, de "#D para "#�: 

"#�� � � * .��� , q�   

"#�� � � * .��� , X� 

"#�� � � * .��� , .�  

Desta forma P1 possui as coordenadas: P1(�����S�����) em SCG. 

Transformando as coordenadas da marcação M1, de SCB para SCG: 

"#�� � � * .��� , .�   

"#�� � � * .��� , .� 

"#�� � � * .��� , .X  

Desta forma M1 possui as coordenadas: M1(�����S���SS) em "#�. 

Observando no segundo frame, o operador desloca o equipamento para escanear 

outra parte do objeto. Desta forma ocorre a leitura de M1 e P2, sendo que neste 

novo frame, a marcação M1 assume o valor de: M1(20,15,12) com base no "#D e o 

novo ponto assume o valor de P2(30,20,20). Aplicando agora as equações 48, 49 e 

50 referentes ao deslocamento, observa-se somente a marcação M1. 

8W� � 	��� , .��� * X�   

8W� � 	�S� , .��� * .�   

8W� � 	�SS , .��� * .X   
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Desta forma, o equipamento deslocou-se VD(.�����) ou seja, o operador 

movimentou o equipamento 10 mm com relação ao eixo �. Aplicando agora a 

transformação das coordenadas para que não se percam os valores de P2, deve-se 

utilizar as equações 51, 52 e 53, referentes a transformação de "#D para "#�. 

Sendo assim, devem-se aplicar estas equações nas marcações já presentes no "#�, 

nas novas marcações que possam surgir com o deslocamento e nos pontos, 

registrando assim a forma do objeto.  

Exemplo de transformação das coordenadas do ponto P2, de "#D para "#�: 

"#�� � .� * .��� , q�   

"#�� � � * .��� , X� 

"#�� � � * .��� , X�  

Desta forma P2 possui as coordenadas: P2(�S���S���S�) em SCG. Quando 

comparado as coordenadas de no SCG, P1(�����S�����), observa-se que P2 está 

10 mm afastado de P1 com relação ao eixo �, e 10 mm afastado com relação ao 

eixo �. Desta forma, o objeto possui um rebaixo de 10 mm.  

Exemplo de transformação das coordenadas da marcação M1, de "#D para 

"#�: 

"#�� � .� * .��� , X�   

"#�� � � * .��� , .� 

"#�� � � * .��� , .X  

Através dos cálculos verifica-se que M1 possui as coordenadas 

M1(�����S���SS) em SCG. Nota-se que este valor é o mesmo obtido anteriormente 

para M1. Este fato deve ocorrer, pois se trata do mesmo ponto observado nos dois 

frames. Desta forma conclui-se a explicação da transformação das coordenadas dos 

pontos. Também como a transformação de coordenadas é a ultima alínea da seção 

6.5.1 verifica-se que se conclui um ciclo de cálculos e transformação de pontos de 

um frame. Este ciclo deve ser repetido enquanto o equipamento estiver escaneando 

o objeto.  
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste Capítulo são relatados os resultados obtidos neste trabalho de 

pesquisa. Assim é apresentado o esquema estrutural do equipamento necessário 

para se aplicar a Técnica TEP. Também é apresentado o funcionamento da Técnica 

TEP, bem como todos os passos e detalhes da mesma.  Ainda são relacionadas as 

características da Técnica TEP e confrontadas com as principais características dos 

métodos que a originaram. 

A Técnica TEP nada mais é do que uma sequência de instruções a serem 

seguidas, tanto pelo operador do equipamento quanto por um software. Com a 

aplicação da Técnica TEP, relatada na seção 7.2, em um equipamento com 

esquema estrutural conforme apresentado na seção 7.1, é possível obter pontos de 

um objeto, ou seja, escanear um objeto em três dimensões. 

7.1 REPRESENTAÇÃO DO ESQUEMA ESTRUTURAL PARA FUNCIONAMENTO 

DA TÉCNICA TEP 

Esta seção trata do esquema estrutural do equipamento físico necessário 

para efetuar a aquisição dos pontos de um objeto. O bom seguimento desta 

descrição é crucial para o funcionamento da Técnica TEP, pois as dimensões do 

equipamento e a forma que estão alocados os componentes no equipamento, são 

variáveis utilizadas nos cálculos da Técnica TEP apresentada na seção 7.2. 

Também, nesta seção são relatadas as características do esquema estrutural 

proposto e como estas influenciam no desenvolvimento do software. 

Iniciando com a apresentação do esquema estrutural observa-se a figura 47. 

Nota-se que nesta figura não está representado em forma de imagem, as câmeras e 

o LASER, porém está nomeado os possíveis locais de fixação.  
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Figura 47 – Representação tridimensional do esquema estrutural aplicado em um equipamento  
Fonte: o Autor. 

Após apresentada a forma do esquema estrutural, que é necessária para 

aplicar a Técnica TEP, são descritas algumas características importantes deste 

esquema estrutural e de seus componentes, verificando a influência no 

desenvolvimento do software que executa parte da Técnica TEP. Desta forma são 

abordadas as características das câmeras, seu posicionamento e o posicionamento 

do feixe LASER. 

Iniciando com a descrição das características das câmeras, deve-se observar 

a resolução das mesmas e seu ângulo de abertura. Quanto maior a resolução, ou 

seja, mais pixels, mais exata será a obtenção dos pontos do objeto. 

Consequentemente será maior a exatidão do equipamento, porém com maior 

demanda computacional devido à quantidade maior de pontos a serem tratados.  

A Técnica TEP trabalha com o valor de angulação de abertura das câmeras 

em linhas horizontais e verticais, ao invés da angulação radial das câmeras. Devido 

este fato e por não aplicar correções ao erro referente a mudança de angulação 

apresentado na pirâmide quadrangular, relatado na seção 6.4.3, observa-se que 

quanto menor o ângulo de abertura da câmera menor será o erro. Desta forma, uma 

câmera cujo resultado da divisão tamanho do sensor pela distância focal (A��) seja 

baixo, ocasiona uma variação pequena entre o ângulo no centro da imagem e nas 

periferias. Também, por não se efetuar correções quanto às distorções radiais da 

lente e possíveis falhas no sensor da câmera como desalinhamento dos pixels, 

recomenda-se a utilização de câmeras com boa qualidade. 
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Tratando a questão de posicionamento das câmeras, este é crucial para o 

bom funcionamento da Técnica TEP. As câmeras devem estar posicionadas de 

forma equidistantes do LASER, pois as equações consideram que as câmeras 

possuem mesmo valor de coordenada � somente com sinal oposto. O valor da 

distância também deve ser conhecido, pois a distância entre as duas câmeras, que 

representa a variável � � X, é utilizada para a solução das equações. Este valor 

também é utilizado na conversão dos pixels para a unidade de medida que 

representa a variável �. 

Quanto à angulação das câmeras, o ângulo �d e �dd referem-se à abertura 

entre o centro de visão da câmera com relação à base, como pode ser observado na 

figura 47. Estes ângulos devem ser iguais para simplificar os cálculos. A leitura 

destes ângulos deve ser exata, pois uma pequena alteração entre o ângulo real e o 

valor utilizado nas equações pode ocasionar um erro considerável no resultado final, 

que é a apresentação das coordenadas dos pontos.  

Ainda tratando do posicionamento das câmeras, os planos das imagens 

originados das câmeras devem estar paralelos ao eixo �, e desta forma, paralelos 

entre si. Quanto maior o desalinhamento dos planos das imagens, maior a área da 

imagem a ser rejeitada ou eliminada do processamento. Desta forma, o software 

deve eliminar as linhas de uma imagem que aparece em uma câmera e não aparece 

na outra. Em outras palavras pode-se dizer que, a primeira linha da câmera 1 deve 

mostrar o mesmo ponto presente da primeira linha da câmera 2, inclusive facilitando 

a associação dos pontos. 

Tratando do posicionamento do LASER, este deve ser perpendicular ao eixo 

� e equidistante entre as câmeras, sendo que a distância entre o LASER e uma 

câmera é o valor da variável �. Quando descrito o posicionamento do feixe LASER, 

verifica-se que o LASER deve projetar uma linha vertical, paralela ao eixo �, e 

perpendicular ao eixo � do "#D. Este fato é de extrema importância, pois na 

obtenção das coordenadas do ponto utilizando o feixe LASER, é aplicado o método 

de triangulação.  

Como descrito no método de triangulação adaptado ao esquema estrutural 

proposto, foi considerado que os pontos do feixe LASER possuíssem o valor da 

coordenada � igual a zero. Desta forma, é crucial que na calibração do equipamento 

seja verificado este quesito, e corrigida, caso necessário, a rotação do LASER para 
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que todos os pontos do feixe LASER tenham o valor: � � �. Desta forma, conclui-se 

a apresentação das características do esquema estrutural do equipamento 

importantes para o bom funcionamento da Técnica TEP. Segue como observação à 

exatidão necessária na confecção do equipamento, evitando a perda de porções da 

imagem na correção destes fatores citados acima, via processamento de imagem. 

7.2 APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA TEP 

Esta seção traz a Técnica TEP de forma resumida, tratando as etapas de 

calibração, procedimentos do operador e processamento computacional. Assim, são 

descritas as principais características a serem observadas na calibração das 

câmeras e do equipamento, bem como as tarefas do operador e um resumo do 

processamento computacional que engloba desde o processamento das imagens, 

os cálculos sobre os pixels das imagens e os resultados obtidos. 

Iniciando com a calibração, esta etapa deve ser realizada somente uma única 

vez, após a montagem do equipamento. Depois de efetuada a calibração não é 

permitida alterar qualquer configuração do equipamento e da câmera. Caso isto seja 

feito deve-se calibrar novamente a câmera e equipamento. A finalidade da 

calibração das câmeras é obter o ângulo de abertura das câmeras, tanto vertical 

quanto horizontal. Para sua realização é utilizado um padrão a uma distância 

conhecida. Através das funções trigonométricas é possível obter o ângulo de 

abertura, conforme a equação 47: 

C@A@BCRE � 	 xy	z{|}	~��n�w���	� 	E � X   (47) 

O esquema de posicionamento da câmera e padrão, bem como o modelo do 

padrão observado está relatado na seção 6.4.3, nas figuras 43 e 44. Destaca-se 

que, depois de realizada a calibração das câmeras não se deve alterar a distância 

focal (zoom) da mesma, pois esta alteração trará novo valor de ângulos de abertura. 

Após calibrar as câmeras, deve-se também efetuar a calibração do equipamento, 

pois se trata de um objeto físico que pode apresentar erros de desalinhamentos de 

câmeras, e LASER. Desta forma sugere-se que seja calibrado o equipamento como 

um todo, com a finalidade de deixar as imagens obtidas na câmera 1 e câmera 2 
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alinhadas e atendendo os requisitos citados na seção 7.1 quanto ao alinhamento 

das câmeras e do feixe LASER. A calibração do equipamento não foi apresentada 

neste trabalho, pois se trata de um ajuste manual físico, dependendo de como foi 

projetado e construído os ajustes finos do equipamento. Também, pode-se adotar o 

ajuste no software, que nada mais é do que excluir partes da imagem e rotacioná-

las, dependendo da tática adotada. 

Tratando dos procedimentos do operador, torna-se necessário que o mesmo 

efetue o posicionamento das marcações na peça, de forma que sejam visíveis no 

mínimo duas marcações em cada imagem de cada câmera, sendo que estas duas 

devem ser as mesmas marcações no objeto. Após o operador posicionar as 

marcações na peça, fica a critério do mesmo aproximar o equipamento com uma 

distância coerente da peça e movimentá-lo, varrendo com o feixe LASER toda a 

área da peça que se deseja escanear. 

Observa-se que não foi recomendada distância mínima entre as marcações 

nem a distância coerente de aproximação do equipamento com relação ao objeto. 

Estes valores não formam descritos, pois dependem diretamente do ângulo de 

abertura da câmera e do ângulo de inclinação �d e �dd, que devem ser delimitados na 

implementação da Técnica TEP. Assim, para a confecção do equipamento, torna-se 

necessário efetuar cálculos com os dados dos componentes a serem utilizados e 

dados do equipamento a ser confeccionado. Desta forma é possível verificar o valor 

da profundidade de captação e as distâncias do equipamento com relação ao objeto 

e as distâncias entre as marcações. Também, pode-se a partir de dados pré-

definidos de distância entre marcações e profundidade de captação de pontos, 

alterar as variáveis de ângulo de abertura, inclinação das câmeras e valor de 

distanciamento entre as câmeras. 

Outra possibilidade para obter a distância mínima entre as marcações e 

distância coerente de aproximação do equipamento ao objeto, é observar as 

imagens obtidas do equipamento com determinada configuração de valores das 

variáveis citadas acima. Assim aproxima-se e afasta-se o equipamento do objeto e 

altera-se o distanciamento das marcações, verificando nas imagens se estão sendo 

atendidos os quesitos citados na seção 7.1.  

Descrevendo as etapas referentes ao processamento computacional, inicia-se 

com o processamento das imagens. Nesta etapa, dependendo da iluminação do 

ambiente, da textura do objeto escaneado e da qualidade das câmeras tem-se 
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diversas interferências nas imagens. Desta forma, o processamento das imagens 

visa primeiramente eliminar os possíveis ruídos, destacando os pontos do feixe 

LASER e os pontos referentes as marcações. Esta etapa de filtragem da imagem 

pode ser denominada como pré-processamento. 

Posteriormente, com o feixe LASER e marcações bem definidas na imagem, 

obtém-se a média dos mesmos, sendo que o feixe LASER deve ficar apenas com 

um pixel de largura e as marcações apenas um pixel central. Também, referente as 

marcações, é necessário realizar o endereçamento das mesmas, discriminando e 

correlacionando as marcações físicas apresentadas em uma imagem da câmera 1 

com as marcações visíveis de uma imagem da câmera 2. Deve-se também 

diferenciar os pontos referentes as marcações dos pontos referentes ao feixe 

LASER, pois algumas equações são aplicadas somente aos pontos do feixe LASER, 

e outras somente aos pontos das marcações. Com estes dados definidos, é possível 

iniciar a etapa referente aos cálculos aplicados sobre o valor dos pixels de cada 

ponto.  

No quadro 1 tem-se um resumo das equações necessárias para obtenção das 

coordenadas dos pontos referentes a um par de imagens ou, um frame. Nota-se que 

neste quadro tem a sequência do cálculo e também em que pixel a equação é 

aplicada, diferenciando os pixels do feixe LASER e das marcações.  

 (CONTINUA) 

Sequência Equação 
Pontos de aplicação da 

equação 

1 ;b((. � Rb � �dd.�A  (48) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações. 

2 ;b(X � Rb � �dX�A  (49) Pontos das Marcações 

3 fb. � 	�� ,	Rb.X � *	CRb. , ;((b.E (32) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações 

4 fbX � 	�� ,	RbXX � *	;(bX 
(50) Pontos das Marcações 

5 � � ABCfb.E � � (33) Pontos do feixe LASER 

6 ;4(. � R4 � �d.�A  
(51) Pontos do feixe LASER e 

marcações 
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7 ;43. � R4.X 	m ;(4. (34) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações 

8 @ � �;�<Cfb.E (36) Pontos do feixe LASER 

9 @ � 	 � � X � fbX.S� , fbX , fb. (52) Pontos das Marcações 

10 � � ABC;43.E � @ (38) Pontos do feixe LASER 

11 � � ;�<Cfb.E � 	@ (41) Pontos das Marcações 

12 � � �		 , 	C7:;Cfb.E � 	@E (42) Pontos das Marcações 

13 � � 	 CABC;43.E � 	@E (46) Pontos das Marcações 

14 8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D� (53) 

Pontos das Marcações 

(com exceção o primeiro 

frame) 

15 8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D� (54) 

Pontos das Marcações 

(com exceção o primeiro 

frame) 

16 8W� � 	"#�� , 8W�� * "#D� (55) 

Pontos das Marcações 

(com exceção o primeiro 

frame) 

17 "#�� � 8W� * 8W�� , "#D� (56) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações 

18 "#�� � 8W� * 8W�� , "#D� (57) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações 

19 "#�� � 8W� * 8W�� , "#D� (58) 
Pontos do feixe LASER e 

marcações 

Quadro 1- Resumo das equações de um ciclo de escaneamento. 
Fonte: o Autor. 

Com o término das equações aplicadas em um frame já se tem os resultados 

referentes aqueles pontos observados. Desta forma, tem-se como resposta um valor 

de coordenada (�� �� �) para cada ponto do feixe LASER e para cada marcação, 

sendo que estas coordenadas estão referenciadas no "#�. No Apêndice B, é 

apresentado um fluxograma que resume as etapas apresentadas nesta seção, 

facilitando a observação das etapas cíclicas do processo. Observando o Apêndice B, 

é nítida a importância de um bom algoritmo de processamento das imagens e 
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cálculos, bem como um bom hardware que processe as informações de forma 

rápida. Verifica-se que, enquanto não são efetuadas todas as etapas referentes ao 

software, como obter imagem, tratá-las, calcular e registrar os valores, não é obtido 

nova imagem de um novo ponto que o operador possa estar desejando escanear.  

7.3 CARACTERÍSTICAS DA TÉCNICA TEP 

Nesta seção são tratadas as características da Técnica TEP. Não são 

apresentadas como vantagens ou desvantagens, pois esta nomenclatura é 

subjetiva, dependendo do ponto de vista. Também, podem-se incluir nesta seção as 

limitações da Técnica TEP, provenientes da escolha de variáveis para os cálculos e 

dos próprios componentes e equipamento que constituem a parte física. 

Descrevendo as características, observa-se que a Técnica TEP, por se utilizar 

de métodos da categoria ótica, possui características comuns da categoria, como a 

obtenção das coordenadas de um ponto sem o contato físico com o objeto. Devido 

este fator, e por utilizar câmeras e LASER, a Técnica TEP tem como característica a 

inexistência de desgaste físico, porém como obtém informações de imagens, só é 

escaneado a área do objeto o que é visível nas imagens. Assim, é captada somente 

parte da forma externa dos objetos em cada frame. 

Tratando agora de características que se diferem de alguns métodos da 

categoria ótica e até de outras categorias, pode-se citar a dependência do operador 

em todo o momento do processo, para escanear toda a área do objeto. Isto, pois a 

Técnica TEP foi desenvolvida para que se movimente o equipamento que coleta de 

dados de forma aleatória, manualmente. Este fato origina outras características 

como a não exigência de um controle de deslocamento do equipamento, bem como 

a desnecessidade de um suporte fixo.  

Outra característica importante da Técnica TEP é quanto às referências 

espaciais, que devem estar alocadas na peça e não no ambiente. Desta forma não é 

gerado um cenário para a peça, tornando-se possível escanear objetos tão grandes 

quanto à memória do hardware permitir. Entretanto, quando mencionado a distância 

adequada entre o equipamento em relação ao objeto escaneado, esta deve ser 

próxima, sendo estimada de no máximo, um metro. Estima-se esta distância 
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máxima, pois ela altera-se conforme o ângulo de abertura da câmera e o ângulo de 

inclinação das câmeras com relação à base do equipamento.  

À profundidade de obtenção dos pontos de um objeto também depende das 

variáveis do equipamento mencionadas no parágrafo acima, de forma semelhante à 

distância adequada entre equipamento e objeto. É possível obter imagens com 

objetos distantes com relação à base do equipamento. Entretanto, quanto mais 

longe o objeto estiver, maior será a largura do feixe LASER aplicado sobre o objeto 

e também, o objeto será representado por uma porção menor de pixels. Assim 

perde-se exatidão dos resultados obtidos. Por isso, novamente recomenda-se 

distâncias menores que um metro. 

Relatando algumas limitações da Técnica TEP, observa-se a questão de 

hardware para o processamento e o tempo deste processamento. Devido à tarefa 

ser o tratamento de imagens e posteriormente cálculos sobre estes dados 

juntamente com o armazenamento, a Técnica TEP pode demandar um hardware 

com grande poder de processamento. Assim, a possibilidade de implementação com 

sucesso da Técnica TEP, além de exigir um bom hardware para efetuar o 

processamento, exige que sejam utilizados algoritmos eficientes na implementação 

da Técnica TEP, ou seja, na programação do software. 

Outra limitação da Técnica TEP é quanto à exatidão dos resultados. Este fator 

está ligado diretamente com a qualidade dos componentes utilizados na confecção 

do equipamento como as câmeras e o LASER. Também, relaciona-se com a 

exatidão do posicionamento das câmeras e LASER na base do equipamento. 

Quando tratado exclusivamente as limitações da Técnica TEP, tem-se a ausência de 

correção das distorções da lente da câmera e do sensor da câmera. Desta forma, 

caso a câmera possua grandes distorções radiais ou um desalinhamento entre os 

pixels do sensor, pode-se obter erros significativos nos resultados obtidos.  

Outro fator relevante é quanto à utilização de valor fixo para a angulação de 

abertura da câmera correspondente as linhas e colunas dos pixels. A Técnica TEP 

não prevê o tratamento diferenciado entre os pixels das periferias da imagem e os 

pixels centrais da imagem. Sabe-se que estes possuem valores diferentes de ângulo 

como apresentado na seção 6.4.3, referentes a pirâmide quadrangular formada 

entre o centro ótico e o sensor da câmera. Sabe-se que quanto maior o valor da 

angulação de abertura da câmera maior o erro. O não tratamento de valores 
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diferenciados da angulação pode originar erros significativos nos valores das 

coordenadas dos pixels. 

7.4 COMPARAÇÃO DA TÉCNICA TEP COM OS MÉTODOS DE TRIANGULAÇÃO 

E ESTEREOSCOPIA. 

Nesta seção é comparada a Técnica TEP com os métodos que serviram de 

base para seu desenvolvimento. Assim são confrontadas algumas características 

como as restrições para aquisição da forma de um objeto, velocidade de aquisição 

da forma, exatidão da aquisição e os componentes físicos necessários.  

Iniciando a comparação considerando o quesito restrições de posicionamento 

do equipamento para aquisição da forma, observa-se que a Técnica TEP permite 

que se desloque o equipamento enquanto é realizada a obtenção dos pontos do 

objeto. De fato, para obter todos os pontos do objeto com a Técnica TEP, é 

necessário movimentar manualmente o equipamento, “varrendo” o objeto com o 

feixe LASER.  

Já o método de triangulação em suas várias técnicas já aplicadas, exige que 

a base do equipamento esteja fixa, livre de deslocamentos e possíveis vibrações. A 

obtenção dos pontos se dá com o deslocamento controlado automaticamente do 

feixe LASER sobre a superfície da peça. Caso atinja-se o limite de deslocamento, 

deve-se fixar o equipamento em outra posição e iniciar novamente o ciclo. De forma 

semelhante ocorre com os métodos de estereoscopia, que necessitam estarem fixos 

enquanto obtêm-se as imagens do objeto. Nestes métodos, também é necessário 

fixar novamente o equipamento em outra posição para obter pontos não visíveis na 

imagem. O benefício dos métodos de estereoscopia com relação à triangulação se 

dá quanto à inexistência de movimentos mecânicos controlados.  

Comparando a velocidade de aquisição da forma, com base no Referencial 

teórico, acredita-se que o método de estereoscopia ativa seja rápido, pois basta 

projetar algumas formas padrão sobre o objeto, captá-las através da câmera e 

efetuar cálculos com base nos resultados tratados da câmera. Já o método de 

estereoscopia passiva adquire somente uma imagem, entretanto necessita de 

inúmeros processos computacionais para efetuar os cálculos de pontos referenciais 
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e efetuar estimativas de pontos não referenciais. Assim, acredita-se que o tempo de 

digitalização deste método é elevado. 

Acredita-se que no método de triangulação a velocidade de aquisição da 

forma seja moderada, pois é limitada pelo sistema físico de deslocamento do feixe 

LASER. Já na Técnica TEP, tem como limitação da velocidade de aquisição da 

forma, o deslocamento do operador. Desta forma, acredita-se que o tempo de 

digitalização da Técnica TEP seja moderado. Observa-se que são estimativas do 

Autor com base na observação do Referencial teórico. Considera-se nesta 

estimativa do Autor, que o hardware não apresenta diferença na capacidade de 

processamento e que o objeto a ser digitalizado é apresentável em somente um 

frame, desconsiderando assim o tempo de deslocamento e fixação do equipamento. 

Quanto à exatidão dos resultados obtidos, considera-se que os componentes 

possuem a mesma qualidade, bem como a precisão da montagem do equipamento, 

além de desconsiderar desgastes físicos. Assim, acredita-se com base no 

Referencial teórico que, o método de estereoscopia ativa possua exatidão elevada, 

devido à utilização da calibração considerando distorções da lente da câmera e do 

projetor. O método de estereoscopia passiva também efetua a calibração, porém 

calcula as coordenadas com base nas imagens, somente de alguns pontos, e estima 

a distância dos pontos visinhos. Desta forma, acredita-se que a estereoscopia 

passiva tenha uma exatidão moderada.  

No método de triangulação não foi referenciado nenhuma forma de 

calibração, porém acredita-se que considerando a mesma calibração aplicada na 

estereoscopia, o método de triangulação atinja resultados semelhantes. Já a 

Técnica TEP, na calibração proposta, não efetua nenhuma correção de distorções e 

falhas nas câmeras. Também, utiliza-se somente de um valor da angulação de 

abertura de visão das câmeras na horizontal e outro na vertical, para efetuar 

cálculos das coordenadas dos pontos. Sabe-se que com a leitura da angulação de 

abertura de visão das câmeras desta forma, obtêm-se valores divergentes em uma 

mesma imagem com relação aos pixels do centro e os pixels das periferias. 

Considerando estes fatos apresentados sobre a Técnica TEP, acredita-se que a 

exatidão obtida na sua aplicação pode ser de baixa qualidade quando comparado 

com a exatidão dos métodos relacionados acima.  

Quanto aos componentes utilizados, observa-se que todos os métodos são da 

ramificação ótica, utilizando-se de, pelo menos uma câmera. A diferença entre estes 
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é quanto à quantidade e a utilização de outros componentes. O método de 

triangulação utiliza-se de uma câmera e um feixe LASER, por isso é cogitado como 

sendo o método mais fácil de implementar. O método de estereoscopia passiva 

utiliza-se de duas ou mais câmeras, entretanto demanda um potente hardware para 

o processamento computacional, mais robusto que os outros métodos. O método de 

estereoscopia ativa utiliza-se de uma câmera e um projetor para a sua 

implementação. Já a Técnica TEP, utiliza-se de duas câmeras como a estereoscopia 

passiva e ainda utiliza um LASER, para sua implementação.  
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8 CONCLUSÃO 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido com base na solução para o 

problema relatado na introdução, que busca a confecção de uma técnica para 

obtenção de pontos de um objeto físico e sua posterior transformação em 

coordenadas em três dimensões. Isto deve ocorrer através de um equipamento 

móvel constituído de duas câmeras e um LASER com forma estruturada. Nota-se 

que foi desenvolvida a Técnica TEP, onde se utiliza de um equipamento móvel, com 

os elementos descritos no problema. Desta forma, atingem-se Sim os objetivos 

deste trabalho.  

Recapitulando este trabalho, verifica-se que no Capítulo 2 foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre os métodos existentes para obtenção da forma de 

objetos, observando o funcionamento e as características dos mesmos. Observa-se 

que, foram relatados os principais métodos da classificação proposta por Curless 

(1997) e Curless (2000) e não somente os métodos enquadrados na ramificação 

ótica e que apresentaram maior potencial no auxílio da solução do problema.  

Devido o problema exigir a utilização de câmeras, tornou-se apresentáveis 

no Capítulo 3, temas necessários para um mínimo de entendimento de como é 

obtida a imagem e como é realizada a conversão de um objeto físico tridimensional 

para uma imagem bidimensional. Também se observou no Capítulo 4 conceitos e 

equações de geometria e trigonometria, utilizados nos métodos verificados no 

Capítulo 2, e que posteriormente, foram utilizados para o desenvolvimento da 

Técnica TEP no Capítulo 6. 

A descrição das etapas necessárias para o cumprimento dos objetivos foi 

relatado no Capítulo 5 – Metodologia. Neste foi apresentado, de forma sequencial e 

detalhada, todas as etapas necessárias para que se cumprisse primeiramente o 

método e consequentemente os objetivos. Assim, relataram-se os quesitos para 

agrupar os métodos de aquisição de forma existentes, e como aplicar a teoria de 

geometria neste agrupamento. Também foi relatado no Capítulo 5 como desenvolver 

um esquema estrutural e como desenvolver a Técnica TEP a ser aplicada no 

esquema estrutural, para solução do problema.  

O Estudo de caso foi apresentado no Capítulo 6, que contemplou o objetivo 

geral descrito na introdução. Desta forma, apresentou-se neste Capítulo, 
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primeiramente o estudo e seleção dos métodos base para o desenvolvimento da 

Técnica TEP. Depois se efetuou o agrupamento dos métodos selecionados. Já 

conhecendo os métodos base e seus componentes e como estes métodos foram 

agrupados, foi desenvolvido um esquema estrutural. Este esquema estrutural é 

necessário para que seja possível a construção de um equipamento para escanear 

objetos, e também para que fosse possível desenvolver os cálculos da Técnica TEP. 

Posteriormente foi desenvolvida a Técnica TEP com base no que já se tinha 

desenvolvido no Estudo de caso. 

No capítulo 7 foram apresentados os resultados obtidos com o estudo de 

caso, sendo estes a apresentação do esquema estrutural do equipamento para o 

funcionamento da Técnica TEP, e a apresentação da Técnica TEP de forma 

resumida, como a apresentação dos cálculos no Quadro 1. Também, relataram-se 

as características da Técnica TEP e a comparação desta com os métodos que 

serviram de base para seu desenvolvimento. 

Observando a teoria de geometria e trigonometria juntamente com a teoria 

dos métodos que serviram de base para o desenvolvimento da Técnica TEP, 

conclui-se que a mesma é capaz de obter as coordenadas de pontos refletidos de 

um objeto. Tratando de sua eficiência com relação à velocidade e exatidão dos 

resultados obtidos, torna-se difícil aplicar alguma avaliação devido à Técnica TEP 

não ter sido implementada. Desta forma, o que foi relatado leva em consideração as 

questões teóricas. Assim acredita-se que a exatidão da Técnica TEP é relativa a 

qualidade dos componentes utilizados no equipamento. Destaca-se que na Técnica 

TEP, não é realizado tratamento de falhas nos componentes nem o ajuste da 

angulação diferenciada entre os pixels das periferias e os pixels centrais, o que 

prejudica a exatidão dos resultados. 

Observa-se que a Técnica TEP foi concebida para escanear objetos de 

dimensões relativamente grandes, pois não utiliza referencia espacial fora da peça, 

fato que limita pelo tamanho os objetos a serem escaneados. Outro fator é quanto 

ao deslocamento manual, de forma aleatória, que também permite escanear peças 

grandes, pois é desnecessário suportes para fixação.  

Destaca-se também quanto à distância necessária do equipamento e objeto 

escaneado, que deve ser próxima, acredita-se que no máximo um metro e com 

profundidade de captação de pontos com valor coerente à distância. Estes valores 
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são estimados, pois se alteram conforme o ângulo de abertura e inclinação da 

câmera com relação à base, e também com a dimensão da base. 

Afirma-se novamente que na teoria, a Técnica TEP é capaz de obter pontos 

de objetos e transformá-los em coordenadas tridimensionais de forma organizada e 

coerente conforme a forma do objeto escaneado, atendendo aos objetivos da 

pesquisa e consequentemente ao problema de pesquisa. Porém não foram 

realizados testes práticos de aplicação da Técnica TEP. Assim, a mesma ainda não 

foi comprovada na prática. Desta forma, como trabalho futuro, é sugerida a 

confecção de um equipamento seguindo o modelo estrutural básico descrito, bem 

como a confecção de um software que englobe todas as etapas relacionadas com a 

Técnica TEP. Para a comprovação prática do funcionamento da Técnica TEP e sua 

eficiência, devem-se realizar testes exaustivos comparando os resultados obtidos 

com o equipamento, onde se aplica a Técnica TEP, com os resultados físicos 

medidos por algum instrumento de medida.  

Outra sugestão é quanto à melhora da Técnica TEP, alterando o sistema de 

calibração para propiciar a correção de falhas presentes nos componentes. 

Também, sugere-se efetuar a correção de angulação de abertura da visão da 

câmera. Para isto, na calibração deve-se obter uma equação de correção da 

angulação de abertura conforme a posição do pixel observado. Também pode ser 

possível obter resultados semelhantes efetuando um recorte nas imagens das 

câmeras para que fique somente um ângulo de abertura da visão da câmera. 
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APÊNDICE A – Representação da base de um equipamento digitalizador 

implementando o esquema estrutural desenvolvido na seção 6.3 
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APÊNDICE B – Fluxograma das etapas da Técnica TEP 

 

 


