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RESUMO 
 

Na pesquisa arqueológica, a documentação e o registro apropriado de sítios 

e artefatos são indispensáveis, a documentação correta é um requisito mínimo de 

viabilidade para análises e interpretações posteriores. A reconstrução 3D dos 

artefatos pode ser feita através de técnicas de modelagem digital, e a melhor 

abordagem para cada um depende das necessidades do projeto e dos recursos 

disponíveis.  Uma das abordagens baseada-se em fotogrametria de curto alcance 

e visão computacional, a técnica de Structure From Motion usa imagens digitais 

para a reconstrução de locais e objetos. Este estudo tem como objetivo propor uma 

metodologia para a digitalização 3D de pequenos artefatos arqueológicos utilizando 

métodos fotogramétricos, preservando a escala dos artefatos e considerando as 

desvantagens do algoritmo Structure From Motion. Os testes realizados buscaram 

o número e a posição ideais das fotos necessárias para uma reconstrução confiável 

dos artefatos, configurações de lente da câmera e o formato da imagem de 

armazenamento digital foram estudados para melhorar os resultados. A abordagem 

de dimensionamento utilizada baseou-se no referenciamento indireto de imagens. 

As vantagens e desvantagens da técnica de empilhamento de imagens também 

foram investigadas, a qual mostrou melhorar o nível de detalhes das imagens, 

afetando positivamente os resultados da modelagem. A alta sobreposição de 

imagens tem uma grande importância para obter parâmetros de orientação úteis 

para todas as imagens usadas. Os modelos apresentam diferenças medidas não 

maiores que um milímetro em comparação com medidas manuais precisas tomadas 

no artefato. A pesquisa traz considerações sobre as relações entre lente e sensor 

da câmera, formatos de imagem disponíveis, estrutura do algoritmo Structure From 

Motion e processamento de imagem. Ainda são recomendados esforços para 

entender o efeito do empilhamento de imagens sobre o processo de calibração da 

câmera. 

 

Palavras-chave: Fotogrametria. Reconstrução tridimensional. Arqueologia,  



 
 

ABSTRACT 
 

In archaeologycal reseach documentation and the appropriated record of 

sites and artfacts is indispensable, the correct documentation is a minimum 

feasibility requirement for further analisys and interpretations. The artfacts 3D 

recording is able through modeling tecniques, and the best approach for each 

depends on the project needs and available resourses. One of the approachs is 

based on photogrammetry and computer vision, the Structure From Motion uses 

digital images for the reconstruction of sites and objects. This study aims the 

proposal of a metodology for the 3D digitalization of small archaeological artfacts 

using photogrammetrics methods and preserving artfacts scale and considering the 

drawbacks of the Structure From Motion algorithm. The tests conduced seeked for 

and optimun number and position of pictures necesary for a reliable reconstruction 

of the artfacts, camera lens configurations and digital storage image format were 

studied in order to improve results. The scaling approach used was based on indirect 

referencing images. The advantages and disadvantages of the Image stacking 

tecnique were also investigated, which improved images level of details, affecting 

modeling results positively. High image overlapping has a major importance in order 

to obtain useful orientation paramethers for all the images used. Models features 

measured differences were not bigger than one millimeter in comparisson with 

precise manual measures taken on the artfact. The reseach brings considerations 

about the relationships between camera lens and sensor, available image formats, 

Structure From Motion algorithm structure and image processing. It is yet 

recomended efforts for understanding the effect of image stacking over the camera 

calibration process.  

 

Keywords: Photogrammetry. Three-dimensional reconstruction. Archaeology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em pesquisas arqueológicas, são importantes a documentação, o registro 

e o levantamento apropriado de artefatos e locais. A realização de uma 

documentação adequada é requisito básico para a viabilidade de análises e 

interpretações posteriores (BARSANTI; REMONDINO; VISINTINI, 2013).  

Em casos nos quais a preservação de evidências orgânicas não é possível, 

devido a fatores como umidade, temperatura e luz, artefatos feitos em rocha são 

comumente as únicas evidências do comportamento humano em civilizações 

antigas remanescentes, devido à sua boa preservação. Apesar destes não serem 

considerados os itens mais importantes na vida de humanos pré-históricos, 

arqueólogos têm dedicado considerável porção de tempo em atividades como 

escavação, mensuração e análise destes artefatos (SHEA, 2013). 

A documentação na arqueologia foi impactada pela evolução das 

tecnologias espaciais e de visualização, as quais contribuem para o 

desenvolvimento de métodos e teorias para investigação e análise em projetos 

arqueológicos. O uso de modelos 3D (tridimensionais) é um importante passo no 

processo de registro arqueológico, dada a disponibilidade temporal de um sítio ou 

artefato, bem como a contextualização do achado (REMONDINO; CAMPANA, 

2014; ZACHAR et al., 2018). 

Os registros destes artefatos são possíveis através de técnicas de 

modelagem 3D, as quais possibilitam a criação de coleções digitais, análises futuras 

de artefatos, investigação do estado de conservação da peça original e 

destacamente a possibilidade de divulgação do material modelado. A obtenção de 

modelos 3D geralmente ocorre por meio de técnicas baseadas em imagens, 

perfilamento por Light Amplification by stimulated Emission of Radiation (LASER) 

ou integração destas duas técnicas. A melhor abordagem depende de fatores como 

área de trabalho, capacidade do usuário, viabilidade financeira e tempo disponível 

para a coleta de dados. Nesse sentido, técnicas baseadas em imagens são 

geralmente mais baratas, ágeis e capazes de fornecer informações sobre cores e 

texturas (REMONDINO; CAMPANA, 2014). 

É comum em projetos de modelagem 3D utilizar softwares baseados em 

Structure From Motion (SFM), técnica fotogramétrica que se baseia no uso de 

imagens bidimensionais para a geração de modelos 3D, que, apesar de diferentes 
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implementações possíveis, possuem uma estrutura básica similar. Esta estrutura 

básica consiste em buscar pontos em comum em um conjunto de imagens e calcular 

coordenadas 3D (CARRIVICK; SMITH; QUINCEY, 2016). 

Alguns aspectos negativos desta técnica são observados em artefatos 

arqueológicos, como superfícies homogêneas, pequenas dimensões e detecção de 

bordas (GALLO; MUZZUPAPPA; BRUNO, 2013). É possível contornar as 

desvantagens desta técnica ao se adicionar etapas na metodologia de aquisição e 

tratamento de imagens, propiciando melhores resultados (CLINI et al., 2016). 

Nos últimos 20 anos, a geração de modelos 3D de objetos, construções, 

cidades e maiores territórios tornaram-se mais populares (PARTHENOS, 2020). 

Diversos estudos na área de arqueologia têm sido desenvolvidos com o intuito de 

investigar abordagens para a modelagem de artefatos em 3D. Entre diversos 

estudos, é importante destacar os estudos que utilizam a técnica de empilhamento 

de imagens no método de aquisição de dados, fornecendo ao software SFM 

imagens sintéticas e permitindo atingir precisões sub-milimétricas (BARSANTI; 

REMONDINO; VISINTINI, 2013). Além de estudos sobre a imagem, existem 

também discussões sobre o posicionamento da câmera em relação aos objetos dee 

sobre o ambiente de aquisição de imagens (Zachar et al.,2018; AGISOFT, 2021). 

É necessário ponderar que apesar do crescente número de tecnologias 

disponíveis para reconstrução, existe também uma carência de estudos que 

avaliam limitações de técnicas de registro. Raramente ocorrem avaliações com rigor 

estatístico sobre reconstruções 3D, limitando o sucesso de um trabalho a se 

considerar apenas a aparência visual dos resultados (SCHWIND; STAREK, 2017; 

DAVIS et al., 2017). 

Pacotes computacionais de SFM utilizados comumente para reconstrução 

3D raramente oferecem informações sobre a acurácia dos dados processados, 

restringindo a análise quantitativa de acurácia ao uso de pontos de controle medidos 

com precisão conhecida, ou levantamentos realizados com tecnologia de 

perfilamento LASER e sendo necessário adicionar etapas e outros softwares 

específicos na metodologia de trabalho (DAVIS et al., 2017).  

Apesar de não existir uma definição clara sobre a acurácia geométrica 

necessária para um modelo 3D que seja digital, Parenti (2001) afirma que para o 

caso da representação de artefatos por desenhos as medidas tomadas com 
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paquímetro na peça original possuem desvio padrão de 0,1mm, enquanto a 

precisão gráfica do traço feitos com lápis possui 0,3mm. 

Com o objetivo de garantir a documentação 3D apropriada de artefatos, é 

necessário estruturar uma metodologia que abranja desde a aquisição de imagens, 

para pequenos artefatos, até a avaliação de uma modelagem, conciliando 

características particulares de artefatos, limitações técnicas, características do 

software utilizado e recursos disponíveis (CHAUDHARY; GORE; GAWALI, 2018). 

De acordo com PATHENOS (2020), a exploração do potencial está condicionada à 

disponibilidade recursos para coleta de dados 3D, principalmente no âmbito do pós 

processamento de dados para obtenção de uma digitalização 3D. 

Neste sentido, este trabalho buscar investigar formas de garantir a 

qualidade geométrica e dimensional dos modelos dos artefatos, o que amplia a sua 

utilização além de questões puramente visuais. Para que isto seja realizado, 

realizou-se uma abordagem que contempla todo o processo envolvido na 

modelagem, bem como formas de avaliação da acuracidade dimensional do modelo 

obtido. Também busco-se propor uma forma de redução do tempo necessário para 

a modelagem. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

Sistematizar o processo de reconstrução tridimensional de artefatos 

arqueológicos, baseado na modelagem a partir de imagens digitais, com o controle 

dimensional do produto gerado. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Sistematizar o processo de registro de artefatos, considerando 

dimensões, formato, textura e aparência; 

 Estudar o referenciamento da modelagem, com vistas à atribuição 

de escala; 

 Avaliar a uso de da técnica de empilhamento de imagens; 

 Listar as operações necessárias para a reconstrução tridimensional. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Ferramentas de pedra são os artefatos familiares encontrados em 

pesquisas, porém, é comum encontrar estes itens devido a sua preservação ao 

decorrer de longos períodos de tempo ser mais fácil. Além disso, a disponibilidade 

de artefatos permite também comparar o comportamento de homens e hominídeos 

em uma grande escala de espaço e tempo. Arqueólogos dedicam muito tempo 

escavando, medindo, desenhando e analisando estes itens (BARSANTI et al., 

2013). 

Arquivos arqueológicos como papéis, desenhos, fotografias, textos, objetos 

e dados digitais são recursos essenciais. Estes itens possibilitam a reinterpretação 

de achados originais e permitem análise posterior de materiais na forma que foram 

coletados. Nesse sentido, todo projeto arqueológico deve ir ao encontro da 

produção de arquivos estáveis, organizados e acessíveis. Vale ressaltar que a 

quantidade de achados a serem documentados pode variar em decorrência de 

fatores como relevância, estado da arte, disponibilidade de coleção, bem como o 

fato de que nem todos os artefatos serão relevantes para preservação (BROWN, 

2011). 

 A documentação de artefatos para coleções digitais pode ser feita utilizando 

reconstrução tridimensional, baseado em imagens digitais. Com o objetivo de 

aumentar a qualidade e quantidade de detalhes, é necessário considerar diversos 

fatores (forma, dimensões, textura) e também as melhores condições para buscar 

resultados tão próximo do objeto real quanto possível. 

 Em alguns casos, artefatos podem ter tamanho pequeno (alguns milímetros), 

limitando análises e as tornando impossíveis sem o auxílio de alguma forma de 

aumento da escala de visão do usuário. Um método possível para facilitar esta 

análise (detalhes, forma e superfície) é através da fotogrametria (SANTELLA; 

MILNER, 2017). Em projetos arqueológicos, pequenos artefatos têm representado 

reais desafios quando se busca uma modelagem e o sucesso em uma modelagem 

pode estar condicionado a fatores como equipamento utilizado, metodologia 

empregada e as propriedades do artefato (CLINI et al., 2016). 

 Com o objetivo de documentar numerosas coleções, em especial compostas 

por artefatos dimensões máximas  aproximadas de 10 x 10 x 10 cm, sem abrir mão 

de elementos importantes para análises posteriores, este trabalho propõe 
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estabelecer uma metodologia que viabilize maior celeridade no processo de 

reconstrução tridimensional em escala conhecida, controle estatístico dos 

resultados capaz de garantir a qualidade do modelo em relação ao artefato original, 

preservando-o durante o processo de documentação, e tornar análises e estudos 

posteriores viáveis. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 RECONSTRUÇÃO ARQUEOLÓGICA 
 

A reconstrução arqueológica apareceu no século XVIII, na forma de 

retratação de objetos antigos com um caráter mais genérico. Ao longo do século 

XIX, a arqueologia começou a tratar a documentação e reconstrução de uma forma 

mais científica, com mais sentido e ordem. Artefatos diversos encontrados eram 

listados com imagens de apenas uma perspectiva. Nos estágios iniciais, o aspecto 

artístico prevalecia em relação ao desenho técnico. Mais tarde, no século XIX, o 

viés artístico prevaleceu, mas no sentido da precisão técnica (POSPÍŠIL, 2012). 

A produção de arquivos arqueológicos através de ilustrações é limitada a 

interpretação subjetiva e técnicas de desenho manuais (GAJSKI et al., 2016). É 

importante destacar que ilustrações podem estar afetadas por visões não científicas 

por parte do ilustrador, como tendências de pensamento, preconceitos ou estilos 

artísticos influenciadores (POSPÍŠIL, 2012). Nesse sentido 

Na figura 1 apresenta-se um conjunto de ilustrações de artefatos 

encontrados no abrigo de Pedra Furada (Piauí – Brasil), que representam a indústria 

lítica no período Pleistoceno na região. 

 

FIGURA 1 – ILUSTRAÇÕES DE ARTEFATOS ENCONTRADOS NO ABRIGO DE PEDRA 

FURADA (PIAUÍ – BRASIL) 
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FONTE: SANTOS et al. (2003), adaptado. 

 

Para Pospíšil (2013), com o advento da fotografia, novos problemas 

surgiram. A fotografia captura a cena, mas não realiza nenhuma interpretação. Além 

disso, as fotografias podem estar afetadas por itens como distorções, foco 

inapropriado, problemas de iluminação ou a cena pode ter sido capturada 

deficientemente. De acordo com Bagi (2018), assim como ocorre na documentação 

por meio de ilustrações manuais, uma vez que trabalhos de campo acabam, 

arqueólogos passam a dispor dos dados obtidos – fotografados – somente, sendo 

estas imagens os recursos remanescentes disponíveis. 

Se deve atentar ao fato de que uma imagem não pode substituir de forma 

satisfatória um artefato. Ao se aceitar o fato de que uma fotografia pode substituir a 

relação um local ou objeto, perde-se a relação de escala entre observador e objeto, 
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da realidade do material que o compõe e da relação entre objeto e ambiente 

OLIVEIRA (2008). Registros digitais não substituem peças únicas como o fóssil de 

Luzia, considerada o ser humano mais antigo encontrado nas Américas, mas 

ajudam a preservar a memória destas coleções (UOL, 2022). 

 

3.1.1 Estado da Arte 
 

 A aplicação das técnicas fotogramétricas em estudos voltados para a 

arqueologia, com o objetivo de documentar achados tem sido utilizada para obter 

dados métricos e modelar sítios arqueológicos ainda durante escavações (no qual 

peças ainda estão contextualizadas ao local no qual são encontradas) e 

posteriormente a fase de coleta para compor um acervo digital. 

 Segundo Utimura e Souza 1 (1994 citado por Tommaselli et al., 1999), foram 

utilizadas técnicas fotogramétricas para registrar os vários níveis em que artefatos 

arqueológicos foram encontrados. Neste trabalho, foram utilizados fotos oblíquas 

tomadas por câmeras não métricas e imagens obtidas por filmografia. A inserção 

de um sistema de referência foi feita através do uso de coordenadas 3D de pontos 

adjacentes ao sítio. O modelo matemático para reconstrução dos pontos levantados 

foi a Direct Linear Transform (DLT), e para o controle estatístico dos resultados 

foram comparados com outros obtidos em uma área de testes. 

 Duarte (2004), com o objetivo de demonstrar a viabilidade do uso da 

fotogrametria para a medição, restituição e modelagem tridimensional de figuras 

rupestres, utilizou fotografias analógicas tomadas com uma câmera semi-métrica e 

processamento em software fotogramétrico. Neste estudo o referenciamento da 

escala foi realizado inserindo pontos de controle ao redor da região de interesse, 

com discrepância entre medidas físicas e calculadas de 0,0034m. A autora destaca 

que a metodologia empregada não necessita de contato direto com o objeto 

analisado, o que promove a preservação do mesmo. Sobre a documentação, os 

                                                           
1 UTIMURA, E.Y; SOUZA, S.F. Uso da fotogrametria de curta distância e imagens de vídeo 

nos levantamentos de sítios arqueológicos. Trabalho de Graduação (Bacharelado em 
Engenharia Cartográfica) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, 
Presidente Prudente, 1994. 
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resultados permitem analisar a progressão erosiva, formas e relevo do objeto. 

Também foi destacada a importância do cuidado com fatores relativos à tomada de 

imagens, como iluminação, evitar oclusões em imagens, manter imagens com alta 

sobreposição e estabilização da plataforma de aquisição. 

Com o objetivo de testar a usabilidade de diferentes metodologias aplicadas 

à produção em massa de modelos tridimensionais, o trabalho de Evgenikou e 

Georgopoulos (2015), investigou diferentes métodos, softwares utilizados para 

modelagem tridimensional de artefatos com diferentes formas, cores, materiais e 

natureza. Neste estudo, o autor selecionou diferentes objetos de forma que os 

testes fossem realizados sob as mais variadas gama de formas, cores, matérias e 

complexidade. As metodologias avaliadas tomaram como base imagens ou 

perfilamento LASER. Dentre pacotes computacionais testados, resultados 

insatisfatórios como falhas na criação de modelos completos, buracos, ruído, perda 

de detalhes e baixa densidade de pontos foram observados em diferentes 

softwares. Entre programas baseados em imagens, o Agisoft Metashape 

apresentou os melhores resultados, apesar de apresentar resultados com menor 

qualidade ao tentar modelar objetos de metal. O estudo também sugere a 

necessidade de estudar características do objeto ao qual se deseja criar um modelo, 

como geometria, forma, material e cor, bem como equipamentos disponíveis.  

Visando a aquisição de imagens, Clini et al. (2016) propõem também o uso 

da técnica de empilhamento de imagens, assim como isolar o objeto em um cenário, 

como um estúdio de fotografia, tornando a reconstrução digital mais fácil e rápida. 

Neste estudo foi adotado uma base giratória para manuseio do objeto de trabalho, 

uso de um color checker e réguas para atribuição de escala e orientação do objeto. 

Também foi apresentado a necessidade de se determinar o Ground Sample 

Distance (GSD) — a porção de área a qual é representada por um pixel na imagem 

— esperado para as fotografias. Adicionalmente, a aquisição de imagens foi 

planejada para que fotos em sequência possuam cerca de 60% de sobreposição. 

Para isto, foram desenvolvidos cálculos que permitem estabelecer ângulos de 

rotação entre imagens. Para validação, foi tomado como base de comparação um 

perfilamento LASER deste mesmo objeto. De acordo com o autor, após orientar as 

duas nuvens de pontos, a distância média entre pontos homólogos variou entre -

0,010mm com desvio padrão de 0,075mm. Vale ressaltar que algumas regiões do 
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objeto eram oclusas para o equipamento LASER e também o SFM resultava em 

resultados ruins devido à superfície refletiva do objeto, os quais foram descartados 

em cálculos de distância. Vale destaque para o fato do modelo produzido se 

mostrou rico em detalhes, permitindo descobrir particularidades até então não 

notadas ou impossíveis de detectar, como feições que parecem indicar um rosto. 

Quando se trabalha com objetos muito pequenos (por exemplo de poucos 

milimetros), a modelagem pode ganhar função principal de facilitadora de análises. 

O estudo realizado por Santella; Milner (2017) apresentou a reconstrução de objetos 

com dimensões variando entre aproximadamente 6mm e 3mm utilizando fotografias 

tiradas com lentes macro e imagens processadas utilizando a técnicas de 

empilhamento de imagens. O resultado da modelagem permite um meio de 

examinar detalhes minunciosamente sem a necessidade de manuseio dos objetos. 

Também se ressalta que as imagens sintéticas, resultado do empilhamento de 

imagens, foram convertidas em formato Tagged Image File Format (TIFF) para 

processamento utilizando o Metashape, o que propicia melhores resultados na 

modelagem. Neste trabalho se destaca o processamento prévio das imagens, 

tomada com uma câmera equipada com lente macro.  

A reconstrução apresentou um alto nível de detalhes, porém, devido à 

característica da superfície homogênea do objeto e a desvantagem apresentada por 

algoritmos SFM diante destes casos, algumas regiões não foram reconstruídas e 

apresentam pequenos buracos. Também foi constatada a possibilidade de se medir 

digitalmente feições de até 0,2mm contido em um detalhe maior com 4mm. Entre 

considerações apresentadas, é necessário considerar que objetos com formas mais 

complexas necessitam de mais imagens para evitar área oclusas e também que 

peças maiores necessitam de mais imagens com diferentes Depth Of Field (DOF) 

— esta variável é relacionada à faixa de distância com maior nitidez, a qual varia de 

acordo com diferentes configurações de câmeras e lentes — para cobrir todo o 

objeto sem perda de detalhes. 

Ainda de acordo com o autor, o tempo de aquisição de dados depende 

principalmente da velocidade do motor de focagem automática da câmera, tempo 

de transferência de dados via cabo de comunicação entre câmera e computador e 

número de imagens necessárias. O processamento de dados variou entre 25 e 70 
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minutos, afetado pelo número de imagens e cobertura do objeto, sem contar as 

diferenças de capacidade de processamento. O tempo total é acrescido em casos 

onde operações manuais em fases de aquisição, pré-processamento e pós-

processamento fazem necessárias. Em softwares em que se pode utilizar recursos 

de seleção automática de áreas de interesse para reconstrução, reduzindo em até 

75% o tempo de processamento. Outro ponto de destaque é o efeito do 

empilhamento de imagens no processo de calibração de câmeras, o qual é 

desconhecido e pode variar de acordo diversos fatores e erros podem ser 

absorvidos pelos Parâmetros de Orientação Interior (POI) nesta etapa, 

potencialmente afetando resultados da modelagem. 

No estudo de um bloco de sepultamento feito por Magalhães et al. (2018), o 

uso de técnicas fotogramétricas permitiu reduzir o tempo de documentação 

arqueológica sem comprometer o seu rigor e precisão. O tempo reduzido para 

documentação pode melhorar a pesquisa de campo, podendo uma análise prévia 

melhorar estratégias de captura de detalhes importantes. Neste trabalho, a 

digitalização auxiliou correlacionar elementos que não foram percebidos durante o 

desmonte do bloco de sepultamento. Deste estudo é importante destacar a 

vantagem de se poder reconstruir o digitalmente vários itens separados após a 

extração do local de coleta. 

 
3.2 DOCUMENTAÇÃO 
 

 Arquivos documentais são todos os registros feitos ao longo de um projeto 

arqueológico, sejam em formato analógicos, ou digitais (BROWN, 2011). Na 

arqueologia, ao contrário do que ocorre em várias outras ciências, resultados e 

hipóteses podem ser verificados múltiplas vezes. Isso ocorre devido ao fato de que 

estas práticas não são possíveis frente à natureza irreversível do processo de 

investigação (REMONDINO; CAMPANA ,2014). 

 De acordo com Joncic (2020), para a finalidade de documentação, uma 

grande quantidade de dados é necessária para documentação arqueológica, 

incluindo catalogação de peças em inventário, descrições, fotografias e ilustrações 

de sessões de peças. A descrição de artefatos deve ser tão rica em detalhes quanto 

possível, contendo informações como informações físicas do material, por exemplo. 
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As ilustrações e fotografias trazem informações sobre como o objeto é visualmente. 

Quando maior a quantidade de informações, mais útil a documentação é para 

compreensão da área escavada e pesquisas posteriores se tornam mais viáveis. 

 Em relação às ilustrações, Joncic (2020) afirma que é importante que os 

achados estejam apresentados com máxima precisão e com maior detalhamento 

possível. Diferenças de aparência de um artefato ilustrado podem afetar a 

interpretação dos mesmos. 

 De acordo com Barsanti et al. (2013), a melhor e mais apropriada técnica 

para aquisição de dados 3D depende do objeto de estudo, da área de interesse, 

experiência do usuário, tempo disponível, objetivos das pesquisa e quantidade de 

recursos disponíveis. Normalmente, levantamentos de dados com vistas ao uso de 

técnicas fotogramétricas oferecem melhor custo-benefício e menor tempo 

necessário para aquisição. 

 De acordo com Uol (2022), além de fotografar, escanear ou converter ou 

arquivo para o formato digital, é necessário identifica-lo de forma adequada. Quando 

se realiza a cópia de um artefato, alguns aspectos da peça original são perdidos, 

porém, a informação fica preservada. Os arquivos digitais facilitam a o acesso às 

coleções e permitem estudos à distância, ainda que estes modelos ofereçam menor 

realismo e seja mais difícil de se trabalhar, porém, a informação é preservada. 

É importante destacar que quanto maior for a acurácia de um modelo, maior 

serão as possibilidades de análises posteriores em ambiente virtual, entretanto, 

serão maiores também o custo de aquisição de dados e tempo de processamento. 

Portanto, é importante saber ponderar entre custo-benefício de diferentes formas 

de abordagem para reconstrução 3D de artefatos (PARTHESON, 2020) 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE IMAGENS E O PROCESSO 

FOTOGRAMETRICO 

 

A aquisição de imagens é necessária, pois viabiliza a documentação, seja na 

forma apenas de registro fotográfico, seja como sua forma tridimensional 

reconstruída. Para ambos os casos, o registro fotográfico deve estar alinhado à 
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práticas que garantam a qualidade visual das imagens, permitindo assim que estas 

sejam relevantes e confiáveis fontes de dados para trabalho (BAGI, 2018; 

POSPÍŠIL,  2012). 

Dentro deste tópico, serão apresentadas considerações importantes sobre a 

aquisição de imagens digitais, dentro do escopo da configuração de câmeras 

digitais. 

 

3.3.1 Abertura da Lente 
 

De acordo com Jensen (2014), dentre os componentes necessários para a 

obtenção de imagens, existe o obturador. Este item é utilizado para que seja 

possível o controle da abertura pela qual a luz passa. Para aplicações 

fotogramétricas, é importante poder controlar razão de abertura, a qual se 

relacionada com outras variáveis, como DOF, ISO e tempo de exposição. A 

configuração de valores de f/stop inadequados para determinada coleta de imagens 

pode acarretar em imagens com nitidez inadequada e excesso ou falta de 

luminosidade. A formulação para o cálculo da razão de abertura segue: 

 

  

 

(1) 

 

FIGURA 2 – ABERTURA DE UMA CÂMERA 

 

Fonte: JENSEN (2014), adaptado. 
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Onde  representa a distância focal da lente, e  o diâmetro da abertura da 

lente. Logo, valores de abertura maiores permitem que mais luz seja admitida no 

sistema de lentes, possibilitando maior velocidade na aquisição de uma imagem 

(JENSEN, 2014). Na figura acima, conclui-se que toda a luz que atravessa o sistema 

de lentes da câmera atravessa, obrigatoriamente, a abertura, porém, as bordas 

deste componente refletem alguns feixes de luz incidentes, interferindo no registro 

da imagem (LUHMANN et al., 2014) .Este efeito é denominado difração, e está 

ilustrado na figura abaixo: 

 

 FIGURA 3 – ABERTURA DE UMA CÂMERA 

 

Fonte: LUHMANN et al. (2014), adaptado. 

 

De acordo com Luhmann et al. (2014), a difração da luz ocorre se a 

propagação de feixes de luz é afetada por algo, como, no caso das câmeras, o 

obturador. As bordas do obturador podem ser consideradas como múltiplos pontos 

de fontes de luz, e uma vez que a luz atinge estes locais, pode ser refletida, assim, 

interferindo na composição da imagem que é formada pelo sensor. A difração dos 

feixes de luz não ocorre exclusivamente nas bordas circulares como da abertura ou 

em partes da lente, mas também em estruturas como a do arranjo matricial do 

sensor.  
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Sobre a abertura de uma lente, é importante destacar sobre sua contribuição 

para a determinação do DOF, assunto que é abordado com maiores detalhes em 

Luhmann et al. (2014). 

 

3.3 FOTOGRAMETRIA 

 

O termo fotogrametria deriva das palavras gregas photos, que significa luz, 

gramma, que significa desenhado ou escrito e metron, que significa medir 

(TOMMASELLI, 2009).  Andrade (2003) considera a definição de Fotogrametria 

como a ciência e tecnologia de obter informações confiáveis através de processos 

de registro, interpretação e mensuração de imagens, existindo uma relação entre a 

realidade física (terreno ou objeto a ser mapeado) e imagem (fonte de dados).  

De acordo com Tommaselli (2009), o advento de novos tipos de sensores 

tornou a definição de fotogrametria mais ampla, contemplando além da 

interpretação de imagens fotográficas, padrões de energia eletromagnética 

radiante. O autor afirma também que a Fotogrametria pode ser subdividida de 

acordo com a forma de montagem da câmera em relação ao objeto de estudo. 

Dentre as quais são a Aerofotogrametria, utilizando câmeras métricas montadas em 

aeronaves, terrestre, com imagens com posição conhecida no terreno, espacial, na 

qual as fotografias extraterrestres são tomadas e a Fotogrametria de Curta 

Distância, que tem como característica principal a reduzida distância entre sensor e 

objeto.  

A fotogrametria fornece métodos para a obtenção de informações 

quantitativas utilizando imagens. Tradicionalmente, é tratada como parte da 

Geodésia, inserido dentro da área do Sensoriamento Remoto. A principal tarefa da 

fotogrametria pode ser considerada de forma mais simples como o cálculo de 

coordenadas no terreno a partir de, pelo menos, duas imagens nas quais este ponto 

seja observável (LINDER, 2006). 

Sobre as medidas realizadas na fotogrametria, é importante destacar que 

estas são de natureza analítica, ou seja, observações são realizadas sem 

necessidade de contato físico com o objeto de estudo (LINDER, 2006). 
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3.3.1 Energia Eletromagnética 
 

Para Luhmann et al. (2014), na fotogrametria a porção útil do espectro 

eletromagnético é principalmente restrita aos comprimentos de onda relativos as 

regiões do visível e infravermelho. Isso se deve ao fato da sensibilidade dos 

sensores de imageamento comumente utilizados, registram a energia 

eletromagnética referente aos comprimentos de onda contidos entre 200 nm (início 

da faixa visível) até 1.100 nm (fim do infravermelho próximo). A relação entre o 

comprimento de onda (λ), a propagação (c) e a frequência (v) é dado por: 

 

  

 

(2) 

O domínio do comportamento de partículas de luz é  importante na 

compreensão da transformação da energia luminosa em energia elétrica, a qual é 

registrada por sensores de imagem (LUHTMANN et al.,2014).  

Para maiores esclarecimentos sobre a relação entre o uso da energia 

eletromagnética e a aquisição de imagens digitais, recomenda-se consultar Jensen 

(2014) e Luhmann et al. (2014). 

 

3.3.2 SENSORES PARA IMAGEAMENTO 
 

3.3.2.1 SENSOR COUPLED-CHARGE DEVICE (CCD)  
 

Sensores de imagem utilizados em fotogrametria consistem em vários 

detectores sensíveis à luz, os quais são organizados em módulos no formato de 

linhas ou matrizes de semicondutores — sensores matriciais são quase 

exclusivamente utilizados para a aquisição de imagens. Cada elemento do sensor 

(detectores) gera uma carga elétrica proporcional à quantidade de luz incidente 

sobre o mesmo. O sensor deve registrar a carga respectiva de cada detector, 

processa-lá e converter em um  digital (número de pixel), resultando em uma matriz 

(imagem digital) em que cada valor de célula representa a luz registrada (LUHMANN 

et al., 2014). 
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A energia registrada pelo sensor varia de acordo com a quantidade de 

energia irradiada pela superfície do objeto, a qual é afetada por fatores como a 

refletância, transmitância e absorbância (PARTHENOS, 2020).  

Ainda de acordo com Luhmann et al. (2014), a luz incidente na forma de 

fótons é absorvida pelo semicondutor e gera um par de elétrons carregados. A 

capacidade do detector de converter a informação relativa à quantidade de 

partículas carregadas   a energia em um número digital  depende da eficiência 

quântica externa  . A eficiência quântica depende do material do sensor e 

comprimento de onda da luz incidente. A formulação segue: 

 

  

 

(3) 

 

As partículas negativas são atraídas por um eletrodo positivo, e as cargas 

são acumuladas proporcionalmente à quantidade de luz incidente até a saturação 

ou registro máximo de carga é atingido. O campo elétrico positivo do eletrodo é 

gerado por um potencial que coleta a carga negativa. Em sensores do tipo couple-

charged Device (CCD), os elementos dos detectores são formados por capacitores 

Metal-oxide Semiconductor (MOS) (LUHMANN et al. 2014). 

 

3.3.2.2 SENSOR CMOS 
 

De acordo com Luhtmann et al. (2014), o Complementary metal oxide semi-

conductor (CMOS) é uma tecnologia amplamente utilizada na produção de 

componentes eletrônicos. Cada vez mais utilizada, esta tecnologia oferece 

vantagens em relação à tecnologia CCD: 

 Consumo de energia elétrica entre 33,3% até 90% menor; 

 Menor custo de produção; 

 Possibilidade de aquisição utilizando janelas de imagem arbitrárias; 

 Taxas de quadros maiores que 2.000 por segundo; 

 Baixo nível de ruído nas imagens. 

Diferentemente dos sensores CCD, os CMOS são baseados em elementos 

fotodiodos ou transistores. A carga gerada pela luz incidente é digitalizada 
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diretamente no pixel, sem a necessidade de transferência de carga. É válido 

destacar que em um sensor CMOS elementos do sensor podem ser utilizados de 

forma individualizada (LUHMANN et al., 2014). 

 

3.3.2.3 Resolução espacial e escala da imagem 
 

De acordo com Baghdadi; Zribi (2016), a resolução espacial, também 

chamada de resolução geométrica, corresponde a porção de área registrada por um 

sensor. Em determinada distância ( ) entre o sensor e o objeto, a percepção de 

detalhes com menores proporções físicas  na imagem pode ser impossível, porém, 

ao se reduzir o afastamento entre sensor e objeto ( ), estes mesmos detalhes 

podem se tornar perceptíveis na imagem. Para Luhmann et al. (2014), se pode 

relacionar a resolução espacial de um sensor com a capacidade de se distinguir 

detalhes em uma imagem, em especial os menores observáveis. 

De acordo com Luhmann et al. (2014), a escala de uma imagem está 

associada com a acurácia alcançável, e é um critério básico para consideração em 

imageamento utilizando fotogrametria, tendo importância na escolha do sistema de 

câmeras e configuração de imageamento. A escala da imagem, ou magnificação, 

 é definida como a razão da distância entre o objeto  e a distância focal . 

Também se pode denominar escala pela razão entre uma distância medida no 

espaço objeto  e sua correspondente no espaço imagem , desde que as 

distâncias consideradas sejam retas paralelas. 

Abaixo (Figura 4) ilustra-se como a escala de uma imagem pode variar de 

acordo com configurações o uso de diferentes ângulos visão da câmera (a), 

distância entre câmera e objeto (b), diferentes distâncias de foco (c) e distâncias 

medidas na imagem (respeitando a condição de perpendicularidade em relação ao 

plano da imagem) em (d). A obtenção de imagens com maior número de detalhes 

deve levar em consideração as diferentes configurações de uma imagem ilustradas 

abaixo. Na sequência (Figura 4) apresenta-se o efeito das diferentes resoluções 

espaciais causados em imagens para uma mesma cena. 
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FIGURA 4 – VARIÁVEIS QUE ALTERAM A ESCALA DE UMA IMAGEM 

 

Fonte: LUHMANN et al., 2014. 

 
FIGURA 5 — EXEMPLOS DE IMAGENS COM DIFERENTES RESOLUÇÕES ESPACIAIS 

 

Fonte: JENSEN (2014). 

 

3.3.2.4 Resolução radiométrica 
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Sensores registram a radiação eletromagnética emitida, refletida ou 

retroespalhada. O registro da energia está associado à sensibilidade de um sensor 

para identificar diferenças na força do sinal e classificar em níveis de intensidade. 

Quanto maior for a resolução radiométrica de um sensor, mais significante será a 

detecção de energia eletromagnética incidente sobre o dispositivo (JENSEN, 2005; 

BAGHDADI; ZRIBI, 2016). Na figura 3, se pode observar a mesma cena, porém com 

diferentes resoluções radiométricas.   

 

 
FIGURA 6 — IMAGENS COM 1, 4 e 8 BITS 

 

Fonte: DIGAMATION’S WEBLOG (2008). 

 

A codificação da energia registrada em cada pixel do sensor é relacionada à 

conversão do sinal analógico em um valor numérico, comumente chamado de valor 

de pixel. No processo de conversão ocorre a discretização da informação, de acordo 

com a extensão dos valores possíveis para cada sensor. Por exemplo, em um 

sensor no qual valores de pixel podem variar entre 0 e 255, o sinal analógico é 

codificado e um número digital compreendido dentro deste intervalo, de acordo com 

valores definidos durante a concepção do sensor pelo fabricante (BAGHDADI; 

ZRIBI, 2016). 

 

3.3.3 Condição de Colinearidade 

 
Em fotogrametria existe a necessidade de correlacionar os elementos da 

imagem ao objeto, o que é realizado utilizando-se as chamadas equações de 
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colinearidade, que estabelecem uma relação entre o centro perspectivo da câmera, 

pontos no espaço objeto (terreno) e no espaço imagem 

De acordo com Andrade (1981), “As equações de colinearidade podem ser 

consideradas como sendo o modelo matemático fundamental e mais utilizado nos 

procedimentos fotogramétricos analíticos e digitais. O desenvolvimento matemático 

deste modelo baseia-se na condição teórica de colinearidade, na qual ponto 

imagem, centro de projeção e ponto objeto pertencem ao mesmo alinhamento, no 

instante da tomada da fotografia”. 

 
FIGURA 7 – CONDIÇÃO DE COLINEARIDADE 

 

FONTE: CROSILLA et al. (2019), adaptado. 

 

Na figura acima,  e  representam pontos observados nas imagens 

esquerda e direita, respectivamente, e  sua projeção no espaço objeto. 
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A geometria de formação da imagem é apresentada na figura 8, onde os 

termos X,Y e Z coordenadas de pontos no espaço objeto,  e   coordenadas de 

pontos no espaço imagem, f como a distância focal e ângulos de Euler ( , , ).  

 
FIGURA 8 — GEOMETRIA DA FORMAÇÃO DE UMA IMAGEM 

 
 

FONTE: BARRILE et al (2019). 

 

Ao se admitir a condição de colinearidade entre os três pontos citados acima, 

se pode estabelecer uma função matemática para o cálculo de coordenadas, função 

que considera a existência de três rotações e três translações e um fator de escala. 

As equações de colinearidade (5), (6) e (7) estão apresentadas abaixo (GEMAEL et 

al, 2015): 

 

  

 

(5) 

  (6) 
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com: 

 
 

 

(7) 

Nas equações acima, tem-se  e  como fotocoordenadas dos pontos de 

controle corrigidas dos erros sistemáticos,  como sendo a distância focal da 

câmera; , ,  coordenadas de pontos de controle no espaço objeto, os quais 

podem ser considerados fixos no ajustamento e , ,  coordenadas do centro 

perspectivo da câmera. 

 

3.3.4 Sistema Referencial Digital 

 

O sistema de coordenadas digital consiste em uma matriz com cada linha e 

coluna representando um valor de nível de cinza, portanto, cada pixel possui um par 

de coordenadas de linha e coluna com um valor de cinza. A origem deste sistema 

se dá na extremidade superior esquerda da imagem, eixo das colunas com início 

na origem em direção a extremidade superior direita, e eixo das linhas com início 

na origem com sentido positivo na direção inferior esquerda. 

De acordo com Scuri (2002), essa localização preferencial para o canto 

superior esquerdo, com eixo y invertido em relação ao padrão da matemática, é 

herdada dos próprios dispositivos de visualização, onde a primeira linha a ser 

redesenhada na tela é a do topo da tela, que segue o padrão de escrita ocidental, 

da esquerda para a direita, representado as colunas ( ) e de cima para baixo, como 

as linhas ( ). Na figura abaixo está exposto um exemplo de arranjo matricial, neste 

caso, a contagem dos elementos da matriz inicia-se em 0. 
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FIGURA 9 — SISTEMA REFERENCIAL DIGITAL 

 

FONTE: LUHMANN et al. (2014). 

 

3.3.5 Sistema Referencial Fotogramétrico 

 

De acordo com Luhmann et al. (2014), o referencial fotogramétrico, ou 

fotográfico, é um sistema cartesiano tridimensional, com orientação dos eixos  e 

, paralelos, respectivamente, às suas projeções no espaço objeto. O eixo  é 

coincidente com o eixo óptico da câmara, cujo sentido é tal que torna o sistema 

dextrogiro. A origem do sistema fotogramétrico é o centro de projeção do sistema 

de lentes  no plano da imagem. Como a coordenada  é constante e igual à 

distância focal da câmara, utiliza-se um referencial plano cuja origem é o ponto 

principal . O vetor de coordenadas na imagem  tem mesma direção para os 

pontos  e , partindo do ponto  e descreve a trajetória de um feixe de luz. 
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FIGURA 10 — SISTEMA REFERENCIAL FOTOGRAMÉTRICO 

 

FONTE: LUHMANN et al. (2014). 

 

3.3.6 Orientação Exterior 
 

Os parâmetros de orientação exterior (POE) descrevem através de 6 

parâmetros a posição da câmera (3 coordenadas) em relação à origem do sistema 

referencial, e a rotação em relação aos três eixos deste sistema (3 ângulos). Estes 

parâmetros variam de acordo com movimentos da câmera e podem ser medidos 

diretamente com o auxílio de sensores de posicionamento e orientação embarcados 

na mesma plataforma que a câmera, ou através de procedimentos como recessão 

espacial ou Bundle Adjustment (FÖRSTNER; WROBEL, 2016). 

Os parâmetros de Orientação Exteriores (POE), segundo Brito e Coelho 

(2002), são constituídos por seis parâmetros ( , , , ω, φ e κ) os quais 

estabelecem a organização da imagem no espaço. O parâmetro  o dá a 

disposição do centro de perspectiva no eixo  do sistema de coordenadas do 

espaço objeto, o parâmetro  a posição do centro de perspectiva o eixo  do 

sistema de coordenadas do espaço objeto, o parâmetro  corresponde a posição 

do centro perspectivo no eixo  do sistema de coordenadas do espaço objeto. Já 

os ângulos Omega (ω), Phi (φ) e Kappa (κ) são os ângulos de Euler, que referentes 

as rotações sofridas pelo sistema de coordenadas fotogramétricas da câmera, em 

relação ao sistema global do terreno tridimensional. A figura abaixo exemplifica 

como é realizada a orientação de uma imagem.  
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FIGURA 11 – ORIENTAÇÃO EXTERIOR DE UMA IMAGEM 

 

FONTE: FÖRSTNER; WROBEL (2016). 

 

De acordo com Jensen (2014), a determinação dos POEs está sujeita à obtenção 

de pontos de controle, os quais possuem coordenadas tridimensionais conhecidas. 

Se estes parâmetros são possíveis de se calcular, é possível relacionar medidas 

observadas no espaço imagem e seus homólogos no espaço objeto. 

 

3.3.7 Calibração de Câmeras 

 

A calibração de câmeras, consiste em estimar os parâmetros de orientação 

interior (POI) da câmera, os quais viabilizam reconstruir as relações geométricas de 

uma imagem aérea e suas propriedades geométricas da câmera que as registra, 

bem como suas distorções que afetam estas relações entre imagem e objeto. É 

necessário estimar parâmetros para que seja possível estabelecer uma relação 

entre o sistema de coordenadas interno da câmera e o sistema de referencial 

fotogramétrico (JENSEN, 2014). 

O processo de calibração se justifica pela necessidade da obtenção de 

valores de POI precisos, necessários para resultados mais precisos durante o 

Bundle Adjustment, uma vez que erros sistemáticos afetam a condição de 

colinearidade, a qual é fundamental a orientação das imagens (MITISHITA, 1997). 

Esta operação está baseada na modelagem matemática da geometria de 

formação da imagem, a qual requer o conhecimento de parâmetros que permitem 

relacionar observações no espaço imagem com a realidade física, no espaço objeto. 

A figura 12 mostra a relação entre pontos observados a partir de diferentes imagens 

e utilizados em uma calibração de câmeras para aplicação de curta distância. 
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FIGURA 12 – OBSERVAÇÃO DE UM PONTO A PARTIR DE VÁRIAS IMAGENS 

 

FONTE: FRASER (2013). 

 

 Em maioria, as distorções causadas pelos sistemas de lentes são a distorção 

radial simétrica ( ) e descentrada ( ), como consequência de 

imperfeições no processo de fabricação de lentes (YANAGI; CHIKATSU, 2015; 

ZHOU et al., 2013). Além destes parâmetros, há também a distância focal ( ) e as 

coordenadas do Ponto Principal (PP) da câmera ( ), estimados também pelo 

processo de calibração. A figura abaixo traz uma apresentação geométrica da 

distorção de uma lente, em que o feixe de luz é refletido pelo ponto  , no espaço 

objeto, é projetado no espaço imagem em  é afetado de um deslocamento da 

posição correta  quando atravessa o sistema de lentes.

A figura abaixo apresenta as distorções calculadas para uma lente após o 

processo de calibração, na qual vetores indicam magnitude e orientação dos erros 

ao longo da imagem.  
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FIGURA 13 — DISTORÇÃO DE UMA LENTE 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

De acordo com Yusoff et al. (2017), é possível que os erros permaneçam 

constantes durante toda a etapa de aquisição de dados, ou podem apresentar 

pequenas variações. Ainda de acordo como o autor, estas variações podem ser 

atribuídas à variação de temperatura do sensor e podem ser modelados. 

Estes erros sistemáticos estão associados à impossibilidade de construção 

de um sistema de lentes perfeito, que distorcem imagens, são denominados 

distorção radial e simétrica. Há também outro erro sistemático associado ao não 

alinhamento entre o eixo óptico do sistema de lentes, causando um deslocamento 

na imagem. A então denominada distorção descentrada possui uma componente 

radial (assimétrica) e uma componente descentrada (MITISHITA, 1997). Neste 

sentido, também é importante destacar que no âmbito da fotogrametria de curta 

distância os POI são afetados pelo foca da câmera. Isto implica que para diferentes 

ajustes de foco de uma câmera e diferentes escalas dos pontos homólogos 

observados em imagens implicam na dependência dos valores de distorção 

descentrada calibrada (FRYER; BROWN, 1986). 
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3.4 STRUCTURE FROM MOTION (SFM) 
  

Em visão computacional, SFM é uma técnica que busca estimar posições de 

câmera e recuperar a geometria 3D da cena a partir de uma série de imagens 2D 

(ZHOU et al., 2013). Esta tecnologia necessita de menor número de equipamentos 

especializados e permite processamento de dados alto nível de automatização 

(SCHWIND; STAREK, 2017). 

A partir dos anos 1980, a reconstrução tridimensional utilizando imagens tem 

sido estudada para a geração de modelos 3D a partir de conjuntos de imagens 2D, 

tanto no sentido de pesquisas para desenvolvimento de software, como também 

para desenvolvimento de interface gráfica para visualização. Algoritmos utilizados 

pelo SFM identificam feições em uma coleção de imagens digitais, estima a 

localização e orientação das imagens e calcula coordenadas 3D de feições 

posteriormente identificadas em mais de uma imagem (CARRIVICK et al., 2016) 

A versão mais simples do problema do SFM, envolvendo apenas duas 

imagens tem sido estudada extensivamente. Em 1913 já estava provado que para 

duas imagens com cinco pontos homólogos era possível estimar as posições das 

imagens e coordenadas tridimensionais de pontos identificáveis em ambas as 

cenas (SNAVELY, 2008). Neste tipo de software o objetivo principal é utilizar a 

informação extraída em regiões de sobreposição de imagens para se obter uma 

nuvem de pontos tridimensional esparsa da cena (CARRIVICK et al., 2016; BAGI, 

2018; STYLIANIDIS, 2020).  

Normalmente, os pacotes computacionais realizam mais uma etapa após a 

obtenção de uma nuvem de pontos esparsa, a qual consiste em utilizar métodos 

Multi-View Stereo (MVS) para refinar resultados obtidos com a finalidade de 

aumentar a densidade de pontos obtida (CARRIVICK et al., 2016; BAGI, 2018; 

VIANA et al., 2018; ABER et al., 2019; STYLIANIDIS, 2020). 

O uso de um software com vistas à reconstrução 3D não consiste somente 

de uma só etapa em um processo, mas sim de uma sequência de processos a 

serem cumpridos. Apesar da existência de particularidades na implementação dos 

diversos softwares disponíveis no mercado, existe uma estrutura comum a todos 

softwares SFM, conforme figura abaixo: 
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FIGURA 14 — FLUXOGRAMA TÍPICO DE UM SFM 

Imagens Detecção de Key 
Points

Correspondência 
entre Key Points

Filtragem de Key 
Points

Structure From 
Motion

Referenciamento 
(Escala)

Multi View Stereo

Pontos de 
controle

Nuvem de pontos 
Densa

 

FONTE: CARRIVICK et al. (2016), adaptado. 

  

3.4.1 Detecção de Key Points 

 

O problema inicial da correlação entre pontos em imagens distintas é 

conhecido como “problema de correspondência” (SNAVELY, 2008). Primeiramente 

é necessário elencar Key Points em potencial em cada imagem separadamente. 

Serão estes pontos que permitirão estabelecer correspondências entre diferentes 

imagens, o que torna possível a reconstrução de uma cena (CARRIVICK et al., 

2016). De acordo com Snavely (2008), esta tarefa pode ser realizada através de 

algoritmos de detecção de pontos, como Scale Invariant Feature Transform (SIFT), 

o mais comumente utilizado em implementações de SFM. Também existem outras 

abordagens para esta tarefa, como o Maximally stable extremal regions (MSER) e 

Speeded Up Robust Features (SURF), melhores adaptados para coleções cujas 

imagens encontram-se fora de ordem (SNAVELY, 2008).  
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Para o caso do SIFT, aplica-se em cada imagem um filtro de diferença de 

gaussianas, resultando em imagens com diferentes escalas e diferentes níveis de 

cinza. Então, estas imagens novas são subtraídas consecutivamente, tornando 

possível através da comparação de cada elemento da imagem em relação aos seus 

oito vizinhos na própria imagem e nove vizinhos correspondentes em imagens com 

escalas maiores e menores (CARRIVICK et al., 2016). A figura abaixo traz uma 

ilustração das operações realizadas utilizando as imagens utilizadas para 

reconstrução pelo SFM.  

 
FIGURA 15 – GAUSSIANAS DE DIFERENTES ESCALAS (ESQUERDA) E DIFERENÇAS DE 

IMAGENS ADJASCENTES (DIREITA) 

 

FONTE: LOWE, (2004). 

 

Com as imagens de diferença calculadas, é possível encontrar máximos e 

mínimos locais para cada imagem por meio da análise do número de pixel vizinhos. 

Um ponto será considerado um máximo local se apresentar valor maior que todos 

seus adjacentes, e mínimo local quando for o menor número. Esta operação é 

realizada em todas as escalas de imagem, ampliando a possibilidade de detecção 

de candidatos a pontos homólogos entre imagens (LOWE, 2004). O SIFT é capaz 

de detectar feições com diferentes tamanhos (imagem abaixo), possibilitando 
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identificar um objeto que aparece em diferentes escalas de diferentes imagens 

(SNAVELY, 2008; CARRIVICK et al., 2016). 

O SIFT realiza o ajuste de uma função quadrática para cada keypoint 

candidato para estimar escala, localização e análise de feições principais. 

Normalmente um grande número de pontos são identificados, dos quais os 

rejeitados podem apresentar baixo contraste ou uma localização ruim ao longo de 

uma borda. A densidade de pontos identificados depende da textura, nitidez e 

resolução geométrica da imagem, portanto, cenas mais complexas poderão 

apresentar melhores resultados, e regiões homogêneas podem ser mais difíceis de 

se trabalhar (CARRIVICK et al., 2016) 

A figura abaixo ilustra o processo de seleção de pontos. Em a, tem-se a 

imagem original. Na imagem b são apresentados pontos obtidos pela diferença de 

gaussianas na forma de vetores, com orientação, localização e escala. Em c foram 

filtrados parte dos pontos, utilizando um limiar baseado em fator de contraste 

mínimo. Novamente é empregado limiar para filtrar pontos, mantendo as feições 

principais. 
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FIGURA 16 — ESTÁGIOS DA SELEÇÃO DE KEY POINTS 

 

FONTE: LOWE (2004). 

 

Além de escala e posição de cada ponto, o SIFT também estima a orientação 

de cada feição, a qual é invariante em relação a rotações da imagem. Também são 

calculados descritores para cada feição, ou um vetor que descreve a aparência local 

ao redor do local da feição. O cálculo de um descritor permite estabelecer regiões 

em uma imagem que sejam distintas, podendo ser identificáveis em outras imagens 

tomadas, apesar das variações de pontos de tomada de imagem, iluminação e 

escala (LOWE, 2004). 

Abaixo está representada a estrutura de um descritor.  Primeiramente se 

computa magnitude e orientação de cada ponto (pixel) na região ao redor de cada 

keypoint, delimitada pelo círculo. Na sequência, os pontos são somados e 

agrupados em 4 regiões, em que cada vetor tem magnitude baseada na orientação 

aproximada dos observados dentro de sua respectiva região. 
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FIGURA 17 — EXEMPLO DE UM DESCRITOR 

 

FONTE: LOWE (2004). 

 

3.4.2 Correspondência Entre Key Points 

 

Após a seleção de candidatos à Key Points em cada imagem, é necessário 

relacionar os pontos entre imagens. Na implementação do SFM, esta comparação 

é feita analisando duas imagens por vez, com base nos descritores calculados para 

os pontos anteriormente (SNAVELY, 2008). 

Não há garantia de que todos os pontos possuem seu correspondente em 

uma outra imagem, entretanto, existem métodos para descartar pontos que não 

possuem uma boa correlação (SNAVELY, 2008; CARRIVICK et al, 2016). De 

acordo com Lowe (2004), calcula-se a razão entre a distância euclidiana do keypoint 

considerado e os dois keypoints mais próximos e especifica-se um limiar mínimo 

entre estas razões de distâncias calculadas entre imagens permite eliminar 90% 

das falsas correlações e descarta apenas 5% das correlações corretas.  

 

3.4.3 Filtragem de Pontos 

  

É necessário que a correlações erradas sejam removidas, para esta 

finalidade, é necessário filtrar qualquer correspondência incorreta remanescente 

(ZHOU et al., 2013). Nesse sentido, destaca-se o método RANdom SAmple 

Consensus (RANSAC), que é o mais popular devido à velocidade, conforme 

observado por Snavely (2008). Nesta metodologia se assume que todos os 

keypoints podem ser classificados entre outliers ou inliers, o que faz do RANSAC 

vantajoso em relação às abordagens como M-Estimator, Mínimo Médio Quadrático 
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e Mínimos Quadrados é o a realização de testes de hipóteses baseado em uma 

amostra populacional, o que torna o processamento menos dispendioso e a 

caracterização de inliers corretos mais provável em casos nos quais a amostra seja 

composta somente por destes (CHOI et al., 2009). 

Pontos classificados como outliers são removidos. Após esta etapa, somente 

os keypoints geometricamente consistentes são mantidos (inliers), as ligações entre 

todos os pontos homólogos que podem ser identificados em, no mínimo, duas 

imagens são chamadas de tracks (SNAVELY, 2008). A busca por pontos homólogos 

é feita analisando-se cada par de imagens consecutivamente. 

Devido à possibilidade de ainda existirem correlações equivocadas entre 

pontos, é possível que estas afetem os tracks, causando a detecção de múltiplos 

pontos em uma mesma imagem. Este evento é vai de encontro à suposição de que 

cada imagem possui apenas um ponto representante para cada ponto no espaço 

objeto. Por exemplo, se na imagem  for identificado a feição , a qual foi 

considerada homóloga com   e  da imagem , os quais não representam o 

mesmo ponto 3D, todos os tracks em duplicidade serão desconsiderados  

(SNAVELY, 2008). 

Ao fim desta etapa, todos os key points que possuírem correspondências 

geometricamente consistentes em cada par de imagens poderão ser identificados 

e organizados em arranjos de keypoints conectados por tracks, conforme exposto 

na ilustração abaixo: 

 
FIGURA 18 — KEYPOINTS CONECTADOS ATRAVÉS DE TRACKS 

 

FONTE: CROSILLA et al. (2019), adaptado. 

 

Na figura 18 estão apresentadas duas imagens utilizadas para um teste 

conduzido pelo autor. Os pontos homólogos entre imagens foram detectados 

utilizando SIFT, e a avaliação sobre a validade da relação computada foi conduzida 
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pelo RANSAC. As linhas em azul representam pontos homólogos entre imagens, os 

quais foram considerados corretos, enquanto linhas vermelhas sinalizam pontos 

homólogos considerados incorretos. 

É importante que, como mencionado anteriormente, a decisão do algoritmo 

por descartar ou aceitar pontos é eivado de erros, portanto, não existe a garantia de 

100% de acerto para as análises do programa. Isso está exemplificado na imagem 

12, onde pontos no cenário de fundo foram analisados e descartados corretamente, 

contudo, existem pontos no suporte do objeto que foram considerados corretos, 

quando não se pode afirmar isso, dada a homogeneidade da superfície do mesmo. 
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FIGURA 19 — TRACKS CONSIDERADOS CORRETOS (AZUL), E INCORRETOS (VERMELHO) 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

3.4.4 Reconstrução da Estrutura 

 

Nesta etapa, o objetivo principal é utilizar as correspondências corretas para 

reconstruir a estrutura 3D da cena, calcular POE de todas as imagens e, por vezes, 
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realizar a calibração de câmeras. A reconstrução 3D e cálculo dos parâmetros 

citados são executados por meio do Bundle Adjustment (CARRIVICK et al., 2016). 

Os parâmetros iniciais comumente se iniciam com um par de imagens. O par 

inicial deve ter um grande número de correspondências e distância entre pontos de 

tomada de imagens para uma reconstrução mais robusta. Em casos nos quais 

parâmetros de calibração da câmera são desconhecidos, uma calibração é 

necessária. Aspectos como número mínimo de imagens, método de cálculo e 

parâmetros considerados variam de acordo com a implementação executada. O 

principal objetivo da inicialização é reduzir erros de reprojeção de cada track e as 

correspondências dos keypoints no par inicial (CARRIVICK et al., 2016). Na imagem 

abaixo está ilustrado como o erro de reprojeção pode afetar observações em 

imagens.  

 
FIGURA 20 — ERRO DE REPROJEÇÃO ENTRE UM PONTO OBSERVADO EM DUAS IMAGENS 

  

FONTE: SNAVELY (2011) 

 

Após minimizar o erro de reprojeção, outra imagem é adicionada para a 

otimização. As imagens com os maiores números de tracks em que coordenadas 

3D já foram calculadas são selecionadas. Os POE das novas imagens adicionadas 

são calculados inicialmente utilizando equações Direct Linear Transform (DLT), 

seguido por uma fototriangulação na qual se consideram variáveis apenas 

parâmetros da nova imagens e pontos identificados nesta imagem e em pelo menos 

uma outra já processada. Para casos em que o ângulo de separação entre qualquer 

par de raios for menor que um valor especificado, novos pontos serão rejeitados 

após cada otimização realizada (CARRIVICK et al., 2016). 



44 
 

 

3.5.5 Sistema de Referência e Escala 

 

Embora o SFM seja capaz de atribuir POE para imagens e reconstruir a 

geometria de uma cena, todas estas informações estão em um sistema de 

coordenadas arbitrário e sem métrica definida. Para trazer a nuvem de pontos obtida 

para um sistema de referência que possua métrica que faça sentido no ponto de 

vista físico, é necessário aplicar uma transformação matemática sobre a nuvem de 

pontos em questão. 

Se o objetivo de um projeto for medir distâncias ou georreferenciar o modelo 

reconstruído, é necessário estabelecer um sistema de referência e/ou a escala do 

projeto (SNAVELY ,2011). De acordo com Carrivick et al (2016), este procedimento 

requer pelo menos três pontos com coordenadas XYZ, para estabelecer os sete 

parâmetros da transformação afim, composta por três rotações, três translações e 

um parâmetro de escala. 

De acordo com Vosselman; Maas (2010), o modelo matemático empregado 

para transformação de coordenadas 3D entre sistemas referenciais 3D é o que 

segue: 
 

onde: 

  = coordenadas de origem do sistema referencial inicial   

 = fator de escala 

 = matriz de rotações entre referenciais 

 = vetor de posições observadas no sistema referencial final 

 

Vale ressaltar que ao se adicionar Ground Check Points (CGP) ou pontos de 

controle com referencial definido, parâmetros de orientação interior e exterior podem 

ser refinados, bem como a reconstrução 3D. Coordenadas e respectivas precisões 

fornecem uma fonte adicional de erro a ser considerada no Bundle Adjustment de 

forma a minimizar o erro de reprojeção (apresentado em 3.4.4). Também é 

importante considerar a distribuição dos pontos a se levantar, uma vez que estes 

devem cobrir adequadamente a área, considerando a propagação de erros, 

intrínseca ao Bundle Adjustment (CARRIVICK et al., 2016).  
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Ao fim deste processo, se obtém uma nuvem de pontos esparsa, bem como 

parâmetros de orientação das câmeras. Comumente se utiliza algoritmos baseados 

em MVS para melhora da densidade de pontos obtidos (CARRIVICK et al., 2016). 

  

3.4.6 Multi View Stereo (MVS) 

 

A nuvem de pontos esparsa produzida pelo SFM normalmente é considerada 

uma etapa intermediária na produção de uma outra nuvem de pontos mais densa, 

utilizando o MVS. Esta etapa tem como objetivo fornecer uma reconstrução 3D 

completa a partir de imagens que possuem POI e POE estimados. Existe uma 

grande variedade de algoritmos MVS, os quais variam na forma de busca por pontos 

3D (CARRIVICK et al., 2016) 

Em comparação com as nuvens de pontos esparsas, nuvens de pontos 

densas possuem maiores valores de densidade de pontos, com pelo menos duas 

ordens de magnitude maiores (CARRIVICK et al., 2016). 

 

3.6 EMPILHAMENTO DE IMAGENS 

  

De acordo com Clini et al (2016), esta técnica fotográfica consiste em 

capturar diversas fotos de uma mesma cena, variando somente o plano focal em 

cada imagem. Ao tomar várias imagens variando a posições do plano de imagem 

se obtém uma pilha de imagens, em inglês chamada de stack, o qual é processado 

para criação de uma imagem sintética, a qual é composta pelas as regiões mais 

nítidas de cada imagem do stack e com maior nível de informações para 

interpretação humana ou de uma máquina (LI et al., 2017; MARZIALI; MARZIALI, 

2017 e LIE; HO, 2019). 

Na tentativa de obter maior escala em imagens se pode tentar aproximar a 

câmera em relação ao objeto de interesse, entretanto, esta ação pode ser limitada 

pela distância mínima de focagem. A distância mínima de focagem limita a distância 

mínima que a câmera pode tomar imagens e manter a nitidez da imagem 

(MARZIALI; MARZIALI, 2017). 

Objetos localizados à diferentes distâncias em relação à câmera apresentam 

diferente nitidez na imagem (focagem) em decorrência do DOF limitado do sistema 

de lentes. Ao variar a configuração do sistema de lentes (distância focal ou posição 
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do plano imagem, por exemplo) para uma mesma cena se pode obter um stack (LIE; 

HO, 2019). No contexto da aquisição de imagens em grande escala aplicada a 

pequenos objetos, é necessário utilizar lentes com maiores valores de distância 

focal, entretanto, na medida que este componente é maior, menor será a área nítida 

observada na imagem (MARZIALI; DIONISIO, 2017). 

De acordo com Clini et al. (2016), a coleta de imagens para uso nesta técnica 

consiste na aquisição de imagens tomadas com diferentes configurações de DOF, 

de forma que é possível fusionar estas imagens para obter uma nova imagem com 

um DOF maior do que em comparação a uma imagem somente. 

A configuração da tomada de imagens pode ocorrer de duas formas: 

a) Mantendo a câmera fixa em um tripé e realizando os ajustes de focos 

manualmente, ou por software (caso a câmera oferece suporte a este 

recurso); 

b) Manter os ajustes da lente fixos e movimentar toda a câmera, o que altera o 

plano focal da imagem indiretamente. 

Na figura abaixo, exemplifica-se quatro imagens, das quais as três primeiras 

possuem planos focais distintos e com nitidez em diferentes áreas das imagens, 

variando de acordo com a distância em relação à câmera. A última é composta por 

um empilhamento destas três imagens e apresenta nitidez para a peça toda. 
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FIGURA 21 — IMAGENS COM DIFERENTES DOF (ESQUERDA) E IMAGEM EMPILHADA 
(DIREITA) 

 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

No segundo método não se altera o campo de visão e aumenta a qualidade 

da imagem, além de reduzir a possibilidade de problemas na imagem, enquanto o 

primeiro método é mais barato e rápido, pois tudo pode ser automatizado por 

software. 

Também relacionada à distância em relação objeto e câmera, a escolha por 

sistemas de lentes que permitem o uso de distâncias mínimas de focagem 

pequenas são eivadas de perda no DOF, o que reduz as áreas mais nítidas na 

imagem. Este é um caso em que se pode utilizar a técnica de empilhamento de 
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imagens, e, devido ao pequeno DOF, um número alto de imagens para composição 

do stack pode ser necessária (MARZIALI; MARZIALI, 2017). Nesse sentido, 

destaca-se que a quantidade de fotos necessária para cada empilhamento depende 

da dimensão do artefato, o nível de detalhe a ser registrado, os intervalos 

disponíveis de DOF da lente utilizada (CLINI et al, 2016). 

É importante destacar que existe grande diversidade na implementação dos 

softwares utilizados para empilhamento de imagens, uma considerável porção 

destes não é adequada para aplicações nas quais mais de duas imagens são 

empregadas (LIE; HO, 2019).  
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4 METODOLOGIA 
 

 Neste capítulo será apresenta-se a metodologia proposta deste trabalho, 

softwares utilizados, procedimentos adotados, materiais utilizados, considerações 

sobre cada etapa e análise de resultados. O algoritmo a seguir (figura 22) 

representa cada etapa e processos relativos a cada uma destas em ordem de 

execução. 

FIGURA 22 — ALGORITMO PROPOSTO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

Aquisição de imagens

Identificação dos GCP e atribuição 
de escala

Análise de qualidade e 
apresentação

Processamento via software SFM

Estudo da 
iluminação

Definição do DOF

Escolha do sistema 
de lentes

Empilhamento de 
imagens

Identificação automática 
(software)

Forma de referenciamento

Precisão associada aos GCP
Manuseio de 
artefatos para 
fotografia

Conversão de 
imagens para TIFF

Disponibilização do produto 
final

Precisão obtida

Validação de resultados

Calibração de câmeras

Reconstrução 3D

nome do atributo

Completude da modelagem

 

FONTE: O autor (2021). 

 

  É importante destacar que como foram executados diversos testes neste 

trabalho, optou-se por utilizar como objeto de estudo uma única rocha entalhada 

manualmente, a qual foi confeccionada especificamente para os testes deste 

trabalho, de forma a se evitar o manuseio de objetos de cunho histórico durante os 

testes.  

 

4.1 AQUISIÇÃO DE IMAGENS E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
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4.1.1 Equipamentos utilizados e Configuração para Aquisição de imagens  

 

 A primeira etapa do trabalho para a modelagem tridimensional dos artefatos 

arqueológicos passa pela aquisição das imagens e, consequentemente, escolha do 

equipamento fotográfico a ser utilizado. Existem no mercado diversos modelos de 

câmaras, com as mais variadas configurações. Neste trabalho foram utilizadas duas 

câmeras fabricadas pela Nikon, com as seguintes especificações: 

 

TABELA 1 — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MODELOS DE CÂMERAS UTILIZADAS 

Modelo D5100 D620 

Tipo de sensor CMOS 23,6 x 15,6 mm CMOS 35.9 x 24 mm 
Dimensão 4.928 x 3.264 p 6.016 x 4.016 p 
Tamanho do pixel 4.78 μm 5,94 μm 
Resolução Radiométrica 
Máx. 14 bits 14 bits 
Vel. Max. Obturador 1/4000" 1/4000" 
ISO Máx. 6400 6400 
ISO Min. 100 100 

 

FONTE: DPREVIEW (2021). 

 

 Além das câmeras utilizadas, é necessário escolher um sistema de lentes 

adequado para o estudo proposto. A escolha da lente mais apropriada está 

condicionada à distância de focagem mínima – que é a menor distância em que um 

objeto pode ser fotografado com nitidez entre câmera e objeto, campo de visão –  

Instantaneous Field of View (IFOV), na língua inglesa — disponível e abertura da 

lente. A primeiro e terceiro item são necessários considerar para que seja possível 

fotografar o objeto com curta distância, conservando também a nitidez das feições 

do objeto de estudo, assim, proporcionando maior escala e maior detalhes visuais 

identificáveis nas imagens. O ângulo IFOV é um parâmetro a se considerar pois 

está relacionado ao campo de visão oferecido pela lente, logo, campos de visão 

mais amplos oferecem maior área fotografada. Vale ressaltar que o campo de visão 

deve estar em harmonia com a distância mínima de focagem, para que em todas 
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as imagens seja possível observar todo o artefato, resultando na redução do tempo 

de aquisição de dados. Na figura abaixo, se pode visualizar o objeto através do visor 

da câmera, observado com bom nível de detalhes.  

 

FIGURA 23 – CÂMERA DURANTE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

 Quatro lentes foram testadas para este estudo. Todas as lentes consideradas 

disponíveis deviam ser compatíveis com ambas as câmeras utilizadas nos testes, 

para tornar viável o uso e análise de imagens obtidas com sensores diferentes. Os 

itens considerados para a escolha da lente foram a distância de focagem mínima e, 

a disponibilidade do recurso de foco automático. Além destas duas características, 

avaliou-se a maior escala possível de cada objeto em cada sistema de lentes, 

respeitando a menor distância de focagem obtida para cada lente. 
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A lente modelo AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR, fabricada pela 

Nikon, foi a qual proporcionou os melhores resultados e melhores condições para 

trabalho, considerando distância mínima de focagem e IFOV adequado para a 

captura de imagens com distância reduzida. As especificações mais relevantes para 

estas lentes estão descritas na tabela abaixo: 

 

TABELA 2 — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LENTE UTILIZADA 

Distância Focal 15-55 mm 
Abertura Máx. f/3,5-5,6 
Abertura Min. f/22-36 
Ângulo de visão 28°50' - 76° 
Distância Min. De focagem 0,28 m 

 

FONTE: NIKON (2021). 

 

 Para todos os testes realizados, a câmera foi montada sobre um tripé, o qual 

tem como principal função restringir qualquer movimento indesejado da câmera, 

proporcionando estabilidade durante o processo de tomada de imagens. É 

importante destacar que após os limites de DOF definidos, é desnecessário 

configurar novamente a câmera, uma vez que somente o objeto será movimentado, 

e os movimentos serão predominantemente rotacionais em relação à câmera, 

portanto, a configuração da câmera permanecerá adequada para todas as imagens. 

Vale ressaltar que apenas o objeto fará movimentos de rotação e menor translação 

possível em cada faixa de imagens, motivado pela necessidade de celeridade na 

etapa de aquisição de imagens. A adoção do uso de uma base giratória para as 

peças justifica-se pela necessidade de garantir a menor movimentação da peça em 

relação à câmera nas diferentes imagens, desde que observada a necessidade de 

posicionar a peça tão próxima do eixo de rotação da base quando possível. 

 Para a movimentação do objeto é necessário a utilização de uma plataforma 

giratória. Neste trabalho foram utilizados dois modelos de plataforma, uma 

confeccionada em plástico com diâmetro de aproximadamente 30 cm e outra em 

madeira (diâmetro de 40 cm), esta última confeccionada especificamente para os 

testes realizados, tendo a característica de ser uma base de madeira onde sobre a 
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sua superfície pode ser revestido em tecido, sendo que as cores utilizadas foram 

preto e branco, para realçar o contraste com a cor do artefato utilizado como teste. 

Na figura a seguir é ilustrado o artefato posicionado sobre a base giratória. A base 

para a fixação do artefato (figura 24) foi confeccionada em massa vidro (ou massa 

de vidraceiro), de forma que o molde tomasse os contornos do objeto para melhor 

manter sua posição durante as rotações. Foram confeccionados dois suportes, um 

para cada posição da peça, de maneira que em ambas as posições a maior área 

superficial fosse visível e que a peça fique firmemente apoiada..  

 

FIGURA 24 — ARTEFATO SOBRE A BASE GIRATÓRIA E SUPORTE CONFECCIONADO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

 A alimentação de energia para a câmera foi feita utilizando sua própria 

bateria, porém, é recomendado buscar por modelos de baterias que podem ser 

montados na câmera e ao mesmo tempo em uma fonte de energia. A 

recomendação está baseada no fato de que a aquisição de imagens pode ser 

realizada durante um longo período de tempo e um grande número de imagens 

podem ser necessárias para uma modelagem adequada, o que se reflete em maior 

consumo de energia elétrica pela câmera. 
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 Para configurações referentes à câmera foram adotadas as recomendações 

propostas por Agisoft (2021), empresa responsável pelo programa utilizado para a 

modelagem, das quais vale destacar o uso de lentes fixas com distância focal entre 

20mm e 80mm, abertura do diafragma entre f/8 e f/11, ISO menor possível para 

evitar ruídos em imagens. No caso do presente estudo, um valor ideal deve ser 

capaz de produzir uma imagem em que alvos e objeto estejam com melhor nitidez 

possível. Na figura abaixo, três imagens foram capturadas com diferentes valores 

de abertura (tempo de exposição e ISO foram alterados), resultados em diferentes 

valores de DOF. Quanto menor for a abertura da câmera, maior será a profundidade 

de campo. 

 

FIGURA 25 – IMAGENS TOMADAS COM DIFERENTES VALORES DE ABERTURA 

 

FONTE: CASTANHOLA (2017). 

 

Ainda de acordo com Agisoft (2021), é recomendável que a iluminação do 

ambiente não seja alterada ao longo do procedimento, utilizando mais de uma fonte 

de luz com o objetivo de evitar discrepâncias na textura do modelo 3D final, bem 

como a presença de sombras.  

 Uma vez que o SFM tem sua operação e resultados fortemente relacionados 

à capacidade de identificação de feições em imagens, é necessário tornar estas 
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imagens propensas a fornecer pontos identificáveis em maior número possível. Dito 

isso, o objeto deve estar posicionado de forma que a maior porção possível de sua 

área seja capturada pelas imagens. O artefato de estudo foi posicionado sobre uma 

base, capaz de o suportar firmemente, evitando que o mesmo possa sair de sua 

posição durante o processo de rotação e sem oferecer qualquer tipo de risco para 

a integridade do artefato. Desta forma, é possível posicionar o artefato com o menor 

número de áreas oclusas e preservando a integridade deste. Além disso, será 

desenvolvido um formato de estúdio portátil para a tomada de imagens, no qual será 

possível manter um padrão de iluminação nas imagens, criar um cenário no qual 

apenas pontos de controle e objetos sejam reconstruídos. 

 

4.1.2 Aquisição de imagens  
 

 A aquisição das imagens foi executada de duas formas: Manualmente, 

fazendo os ajustes de parâmetros relativos à abertura da câmera e tempo de 

exposição, assim como de forma automática, empregando-se um software para 

controlar a tomada das fotos. Neste último caso, busca-se utilizar o conceito de 

empilhamento das imagens, mencionado em 3.6. O comando para tomada de 

imagens foi realizado através do software que permite o controle da câmera através 

do computador, via cabo de comunicação, para o qual é informado o número de 

imagens, intervalo de DOF utilizado, ajuste de DOF a cada imagem e diretório de 

destino das imagens. Para a utilização das imagens obtidas pelo empilhamento de 

imagens, é necessário processamento prévio em software, para que ocorra a fusão 

de imagens para cada conjunto, resultando em uma imagem nítida. 

Durante os testes também foram acrescentados alvos identificáveis nas 

imagens para relacionar a modelagem, realizada em um ambiente sem métrica 

conhecida, e a realidade física, na qual os objetos possuem forma e dimensões 

conhecidas. Através destes é possível estabelecer relações unívocas entre as 

imagens em que um ou mais alvos forem intervisíveis (vide figura 24).  

Após a obtenção de imagens em cada pose, foi necessário rotacionar a base 

na qual está o artefato e os alvos identificados. O ângulo de rotação pode variar de 

acordo com a complexidade do objeto e distância entre objeto e câmera. Quanto 

maior o número de oclusões no objeto, mais poses serão necessárias. Para cada 
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faixa de imagens, é necessário conciliar entre evitar oclusões, obter imagens de 

regiões menos contempladas em poses de outras faixas e registrar áreas em 

comum (sobreposição) com outras poses. Na figura abaixo, apresentan-se quatro 

imagens, as quais foram tiradas em sequência após a rotação da plataforma 

giratória. É importante destacar que alvos, objeto e suporte devem se manter 

imóveis durante o processo de tomada de imagens, caso contrário, a modelagem 

poderá apresentar um aspecto de duplicação do objeto, ou, em casos mais 

malsucedidos, a modelagem apresentará resultados com buracos ou até mesmo 

inviável. 

 

FIGURA 26 — IMAGENS TOMADAS EM SEQUÊNCIA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

 Para uma modelagem completa do objeto, foi necessário tomar imagens que 

contemplem toda sua superfície. Na figura acima, é possível notar que apesar da 

sobreposição entre imagens ser adequada, a região do objeto apoiada no suporte 

está oclusa. Portanto, é necessário apoiar o objeto sobre o suporte de forma que a 

região inicialmente oclusa seja visível, logo, são necessárias novas imagens do 

objeto, tomadas de forma similar às capturadas acima. Ainda sobre a tomada de 

imagens com o objeto posicionado de diferentes formas, foram testadas duas 

abordagens: 

 Mantendo os pontos utilizados para atribuição de escala, realizando o 

processamento por software separadamente e unindo os modelos através da 

identificação de pontos em comum entre os mesmos; 

 Removendo os pontos identificáveis externos ao objeto, realizando o 

processamento com todo o conjunto de imagens simultaneamente. 
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Ainda relacionada a tomada de imagens, é preferível que a comunicação 

entre câmera e software seja realizada utilizando um cabo de dados compatível com 

computador e câmera. Com a finalidade de reduzir o tempo de manuseio das 

imagens e movimentos indesejados da câmera, que possivelmente pode afasta-la 

da sua posição desejada. É possível configurar o software para que as imagens 

sejam armazenadas diretamente no computador. 

Outra alterativa é utilizar algum artifício que permita o disparo da câmera sem 

o contato com a mesma, por exemplo, por meio de periféricos para disparo remoto 

e similares. Ao longo dos testes, foram testados disparos via cabo conectado a um 

computador e utilizando um periférico específico para esta finalidade, não foram 

constatadas diferenças de resultados.  

 Ao fim, as imagens coletadas deverão estar tão nítidas quanto possível, com 

alvos e objeto a ser modelado em grande escala. Os arquivos digitais deverão estar 

em formato TIFF ou Joint Photographic Group (JPG), em ambos o algoritmo 

identificar pontos, porém, a aquisição de imagens no formato TIFF pode tornar a 

modelagem mais rica em detalhes (BALLABENI et al., 2015; SANTELLA; MILNER, 

2017). 

 Uma alternativa à aquisição de imagens em TIFF é a aquisição no formato 

nativo do sensor de cada câmera, comumente referido na literatura como RAW. O 

nome do formato de arquivo nativo pode muda de acordo com o fabricante do 

sensor, entretanto, se conserva o propósito de oferecer uma imagem com 

processamento mínimo. Para o caso de câmeras Nikon a extensão é denominada 

NEF, o qual pode ser posteriormente convertido no formato TIFF sem perda ou 

adulteração de informações. 

 De acordo com Marziali e Dionisio (2017), o uso de imagens no formato RAW 

permite explorar maior resolução radiométrica em relação ao formato JPG. 

Enquanto o formato JPG é restrito à resolução de 8 bits ( ), o formato RAW 

permite armazenar imagens de 14 bits ( ) para cada canal de cores, o 

que permite explorar detalhes em áreas menos iluminadas, por exemplo. 

 

4.3 SISTEMA DE REFERÊNCIA E ESCALA 
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 A adoção de um sistema referencial local neste trabalho tem como objetivo 

atribuir escala aos objetos modelados e aproximar a modelagem a métrica original 

do objeto. Existem algumas abordagens para o estabelecimento da escala no 

modelo,  como georreferenciamento indireto, com uso de levantamentos de campo, 

empregado em aplicações de grandes áreas e compatível com o uso de imagens 

antigas  (OLIVEIRA, 2008); georreferenciamento direto, onde se pode obter POE 

para todas as imagens no momento  da aquisição (RIZALDY; FIRDAUS, 2012); e 

utilizando medidas de distâncias conhecidas entre pontos identificáveis em imagens 

(AGISOFT, 2021; CLINI et al., 2016; SANTELLA; MILNER, 2017). Esta última forma 

de referenciamento foi a empregada nesta pesquisa. Nos dois primeiros casos o 

modelo tem suas dimensões relacionadas a um sistema de referencia conhecido, e 

desta forma, sua escala também será conhecida. No último caso, não se utiliza um 

sistema de referencia, mas tão somente medidas relativas de distâncias entre 

pontos, o que permite definir somente a escala do objeto. 

No caso do estabelecimento de um sistema de referencia é necessário 

identificar os, pontos com coordenadas conhecidase fornecer ao software SFM seus 

respectivos valores. Esta tarefa pode ser conduzida manualmente pelo usuário, ou 

de forma automática para os casos em que o software dispõe deste recurso. Além 

dos valores de coordenadas dos pontos, também se pode informar a incerteza 

associada a cada coordenada ( ), importante para o controle estatístico dos 

resultados e posterior validação dos mesmos.  

Também pode-se trabalhar somente com a definição da escala do objeto, 

sem a necessidade de estabelecer um sistema de referência. Isto é realizado a partir 

da indicação de distâncias entre pontos que estejam presentes na imagem. Esta 

distância pode ser medida diretamente no objeto ou usando alvos com distâncias 

conhecidas (FIGURA 27). Estes alvos foram desenvolvidos para este estudo. 

Consistem em chapas plásticas adesivadas com o desenho dos pontos. A distância 

entre os centros dos alvos é determinada através de alguma forma de medição e 

definição de distância. A distância indicada entre os pontos nos alvos refere-se à 

distância entre os centros de cada um dos códigos impressos. 

 

FIGURA 27 — IMAGENS ORIENTADAS E RELAÇÃO OBJETO RECONSTRUÍDO 
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FONTE: O autor (2022). 

 

 Para o caso do uso de software que dispõe do recurso mencionado no 

parágrafo anterior, é possível obter maior celeridade no processo de 

referenciamento através do uso de alvos fornecidos pelo desenvolvedor do 

Metashape, distribuir estes ao redor do objeto e fornecer dados relacionados à 

materialização do sistema de referência adotado. Os alvos fornecidos permitem que 

o software identifique automaticamente os mesmos em todas as imagens e atribua 

para cada dois pontos um valor de distância conhecido.  

 

4.4 ALINHAMENTO DE IMAGENS 
 

 Nesta etapa o software calcula a nuvem de pontos esparsa, POE de cada 

imagem (se possível) e POI ajustados relativos ao conjunto de imagens em uso 

(caso se deseja calibrar a câmera para o conjunto de imagens em uso). As figuras 

a seguir ilustram a posição e orientação das imagens (com POE estabelecidos) 

tomadas a partir de diferentes posições em relação ao objeto reconstruído, visível 

no centro da imagem e também uma nuvem de pontos esparsa. 
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FIGURA 28 — IMAGENS ORIENTADAS E RELAÇÃO OBJETO RECONSTRUÍDO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

FIGURA 29 – NUVEM DE PONTOS ESPARSA 
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FONTE: O autor (2022). 

 

Sobre a calibração da câmera, nesta fase da metodologia é possível 

identificar erros na estimação de parâmetros de orientação de imagens (figura 

abaixo), parâmetros significantes para o conjunto de imagens atual, conhecer como 

parâmetros de distorção da câmera se comportam em diferentes regiões da 

imagem, correlação entre parâmetros, sem contar com a geometria física da câmera 

no momento da tomada de imagens. 

 

FIGURA 30 — IMAGEM EM DESTAQUE COM PARAMETROS DE ORIENTAÇÃO INCORRETOS  

  

FONTE: O autor (2021). 

 

4.5 NUVEM DE PONTOS DENSA 
 

Com base em POE estimados para as imagens, de pontos correspondentes 

entre imagens e nuvem de pontos esparsa detectados, calcula-se uma nuvem de 

pontos densa, a qual é utilizada para o processo de criação do Mesh, ou também 

utilizada para análises diversas. 

De acordo com o software adotado, se pode configurar alguns parâmetros 

para este processamento, sendo possível priorizar velocidade, qualidade final, 
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quantidade de pontos ou filtrar maior número de outliers. Para o caso do Metashape, 

pode-se trabalhar com imagens em tamanho original, enquanto as demais opções, 

gradativamente, realizam uma reamostragem a cada imagem reduzindo a escala 

pela metade a cada nível, o que pode causar perda de informação ao custo de 

menor esforço computacional. 

É importante destacar que diferentes objetos e ambientes de fotografia 

podem apresentar diferentes resultados, como maior ruído na nuvem densa, falhas 

de modelagem e inviabilidade de modelagem com qualidade satisfatória. Ao fim 

desta etapa do processamento, ainda pode ser necessário filtrar pontos 

indesejados, que não façam parte do artefato de trabalho, que representam ruídos 

não filtrados e indesejados. Na figura 31, se pode ver parte do cenário, alvos de 

teste, base de apoio do objeto e ruídos que não necessariamente representam 

alguma feição física foram reconstruídos, mas não são interessantes para a 

proposta do trabalho. Neste caso, foi necessário remover tudo que for externo ao 

objeto de interesse, baseado em uma avaliação visual e no nível de confiança 

calculado para cada ponto reconstruído pelo SFM. 

No exemplo da figura 31, a filtragem de pontos ocorreu através da avaliação 

do nível de confiança associada a cada ponto gerado pela densificação da nuvem 

de pontos, com base na escala de confiança fornecida pelo software (canto inferior 

esquerdo de cada imagem). Ao se eliminar valores mais baixos de confiança, muitos 

ruídos e pontos indesejados são descartados. Após esta seleção, se pode deletar 

os pontos indesejados para a modelagem e prosseguir para a obtenção do modelo 

3D. 
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FIGURA 31 — NUVEM DE PONTOS DENSA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

4.5 MANIPULAÇÃO DO MODELO OBTIDO 
 

A reconstrução de um modelo poligonal do artefato pode ser realizada com 

base na nuvem de pontos esparsa, nuvem de pontos densa ou a partir de uma fonte 

externa de dados. 
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Em função das diferentes posições de fotografia do artefato, justificadas pela 

necessidade de se modelar toda a superfície, pode ocorrer mais de um modelo 

(ainda que parcial) do artefato, conforme previsto na etapa de aquisição de imagens. 

Para se obter um modelo completo de um artefato existe a possibilidade de unir 

modelos parciais para se criar um modelo completo do artefato, conforme 

mencionado em 4.1.2.  Para tal, é necessário identificar pontos homólogos entre 

cada modelo parcial e realizar o processamento para que estes se unam em um só, 

ou utilizar novamente o software SFM para a união destes modelos parciais. Vale 

ressaltar que os modelos parciais já possuem escala atribuída, as quais podem 

estar ou não associadas a referenciais com rigor físico, sendo necessário analisar 

a necessidade de homogeneizar estes modelos. 

 

4.7 ANÁLISE DA MODELAGEM 
 

Além da modelagem tridimensional, atribuição da escala e demais cuidados 

para a documentação de objetos, é necessário garantir o rigor geométrico dos 

modelos obtidos. Logo, se faz necessária a adição de um método de validação de 

resultados. O objetivo deste procedimento é mensurar as discrepâncias medidas 

entre o modelo e o objeto. A execução da verificação foi realizada por meio da 

comparação da diferença de medidas de distância realizadas no modelo digital e 

suas homólogas realizadas na peça física. 

 

5 RESULTADOS  
 

Na busca por estabelecer uma abordagem adequada para a modelagem de 

objetos, foram realizados testes para buscar uma metodologia que possa viabilizar 

a modelagem para pequenos artefatos (em média 10 x 10 x 10 cm) a partir de 

imagens digitais. Os testes contemplaram aspectos como equipamentos, 

iluminação, técnicas de aquisição de imagem entre outros. Nesta sessão, serão 

descritos os experimentos práticos realizados, bem como uma análise crítica sobre 

os testes executados com ou sem sucesso de resultados. 
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5.1 TESTE 1 – ABORDAGEM INICIAL 
 

Este foi realizado com um caráter exploratório, objetivando além da aquisição 

de dados, compreender melhor o funcionamento da câmera, bem como a realização 

e comportamento de configurações pertinentes à aquisição das fotografias. 

Utilizando 13 imagens no formato JPG, tomadas utilizando a câmera Nikon D5100 

(a mesma câmera utilizada em quase todos os demais testes) configurada no modo 

automático de disparo. As imagens foram obtidas   sem tripé, tomadas rotacionando 

a base. Neste teste, se posicionou o artefato (ainda sem apoio) na base giratória, 

sobre um fundo branco com sinalizações, emulando um cenário homogêneo no qual 

apenas a peça é modelada tridimensionalmente.  

Este teste não foi capaz de produzir uma nuvem de pontos próxima da 

realidade física do objeto de interesse, e como consequência a não obtenção de um 

Mesh de qualidade. Porém, foi possível nortear testes posteriores, sendo então 

possível identificar quais fatores eram necessários se investigar, como a falta de 

iluminação adequada, regiões do objeto fora de foco e interferência da superfície 

especular das sinalizações. Estes afetaram os resultados do presente teste.  

 

5.2 TESTE 2 – ADIÇÃO DE UMA NOVA FAIXA DE IMAGENS 
 

O primeiro teste utilizou 13 imagens quase horizontais, no formato JPG. Para 

o presente teste foram adicionadas outras 13 imagens, em uma outra faixa de 

imagens superior, com ângulo de visada aproximado de 60° em relação ao Zênite. 

Foram também utilizados pontos sinalizados manualmente por meio da 

identificação dos alvos em imagens, via software, com o objetivo de favorecer o 

rigor geométrico da modelagem, entretanto, sem a adoção de um sistema 

referencial. Também foi utilizada iluminação artificial em Light Emitting Diode (LED) 

para evitar áreas sombreadas. 

Na figura 32 é possível observar o posicionamento das câmeras referentes 

à nova faixa adicionada, mais alta e oblíqua em relação à base na qual o objeto está 

posicionado. Na porção inferior da imagem se pode ver o objeto reconstruído, ainda 

que incompleto e com partes modeladas de forma diferente da realidade do objeto. 
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FIGURA 32 — IMAGENS INCLINADAS ORIENTADAS E OBJETO PARCIALMENTE 
RECONSTRUÍDO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Observou-se uma boa modelagem da porção superior do artefato (feições e 

laterais). Na imagem 33, está ilustrado a porção superior do objeto com modelagem 

adequada, enquanto na região inferior, o modelo apresentou bordas visualmente 

inconsistentes em relação ao objeto e buracos na porção inferior, porém, 

justificáveis ao se considerar a presença de sombras e falta de sobreposição de 

imagens.  

 

FIGURA 33 — OBJETO MODELADO E BORDAS GEOMETRICAMENTE INADEQUADAS 
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FONTE: O autor (2022). 

 

Desse teste se destacou a necessidade de elevar o objeto para reduzir a 

área oclusa nas imagens, realizar a aquisição de dados com diferentes ângulos de 

visada e buscar uma forma de equalizar as cores das imagens, para melhor 

acuracidade dos tons em relação ao objeto. 

 

5.3 TESTE 3 – USO DE PLATAFORMA E NOVAS CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM 
 

Neste teste adicionou-se um tripé, possibilitando menor movimento da 

câmera no momento da tomada de imagens, movendo apenas a base giratória a 

cada imagem. Adicionalmente, foi explorado o recurso Magic Wand do Metashape, 

que permite selecionar regiões de interesse da imagem, para que somente estas 

sejam processadas. Neste teste foram testadas também diferentes abordagens de 

aquisição para processamento: 

a) Aquisição das mesmas imagens, em formatos JPG e TIFF; 

b) Uso de diferentes distâncias focais processadas em conjunto; 

c) Utilização do Zoom para capturar detalhes no artefato. 

 

FIGURA 34 – CAMERA MONTADA SOBRE TRIPÉ 
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FONTE: O autor (2022). 

 

A tentativa de utilizar imagens com diferentes distâncias focais e o uso do 

Zoom foi pautada na necessidade de se registrar eventuais detalhes pontuais em 

objetos, onde pode ser necessário aumento da escala da imagem para viabilização 

da modelagem. 

O teste trouxe os resultados positivos em relação aos observados 

anteriormente, e se considerou que o uso do recurso Magic Wand como relevante 

neste teste. Também foi possível otimizar o tempo de processamento em software 

SFM, assim como reduz a quantidade de ruído nas nuvens de pontos, tendo como 

única desvantagem o fato de que a preparação das imagens para processamento 

se torne mais demorada. 

O uso de imagens com diferentes valores de distância focal trouxe resultados 

insatisfatórios, possivelmente relacionados ao uso de diferentes valores de POI. O 

uso de imagens com diferentes valores de POI pode resultar na inviabilidade da 

calibração das câmeras, assim como o efeito da variável distância focal sobre os 
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demais POI. Assim como para o caso da calibração de câmeras, a orientação não 

foi viável em imagens com distâncias focais diferentes do padrão utilizado para as 

faixas. 

As imagens obtidas foram gravadas nos formatos JPG e TIFF 

simultaneamente. Após processamento em paralelo, utilizando os mesmos 

parâmetros, foram obtidos melhores resultados para o conjunto de imagens TIFF, 

fornecendo nuvens de pontos mais densas, o que propicia uma melhor 

reconstrução. 

 

5.4 TESTE 4 – EMPILHAMENTO DE IMAGENS 
 

Com o objetivo de melhorar a nitidez das imagens do objeto de estudo, foi 

empregada a técnica de empilhamento de imagens. A motivação desta abordagem 

para a aquisição de dados se deu após notar-se que em diferentes regiões do objeto 

ocorriam diferenças de nitidez, consequentemente, perda de detalhes identificáveis 

em imagens.   

Este foi o primeiro experimento utilizando a técnica de empilhamento de 

imagens e a aquisição automatizada via software. Entre elas, em apenas duas 

situações o software foi incapaz de recuperar a orientação de imagens. Apesar 

disso, se observou uma boa reconstrução tridimensional da parte superior do objeto. 

Foi possível notar a melhora de nitidez em relação aos detalhes identificáveis 

nas imagens empilhadas (sintéticas). Para o empilhamento de imagens, foi utilizado 

o software CombineZP, que apresentou problemas de estabilidade (interrupção 

abrupta do processamento, por exemplo), performance de processamento 

insatisfatória e resultados inadequados, como ilustrado na figura 35. Nos testes 

seguintes, foi utilizado o Helicon Focus na sua versão de testes. 
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FIGURA 35 – EXEMPLO DE IMAGEM COM FALHAS DE COMPOSIÇÃO  

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Vale ressaltar que bordas duplicadas e cores que não retratam a realidade 

(como na imagem anterior) podem também ser resultado de um excessivo número 

de imagens processadas para a criação da imagem sintética. Uma forma de 

prevenir este efeito é reduzindo o número de imagens utilizadas no processo de 

fusão, que para este estudo foi observado que o uso de no máximo de 10 imagens 

era suficiente para a captura de detalhes e evitar este efeito.  

Neste teste, a modelagem superior do objeto foi considerada satisfatória. O 

aumento do número de detalhes visíveis nas imagens, bem como a observação do 

fato de que nenhuma região do objeto apresentou falta de nitidez em nenhuma foto 

fez com que o empilhamento de imagens se tornasse uma das técnicas de aquisição 

mais bem-sucedidas neste trabalho até então. 

Na figura 36 se pode ver o objeto modelado com grande número de detalhes. 

Foi possível melhorar a forma do modelo, tornando-o mais próximo da realidade 

física do objeto.  
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FIGURA 36 – MODELO OBTIDO POR EMPILHAMENTO DE IMAGENS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

5.5 TESTE 5 – USO DE MAIOR NÚMERO DE IMAGENS 
 

Este teste tem como objetivo explorar o uso de mais faixas de imagens, uso 

de suportes para que o objeto possa permanecer fixo em mais de uma posição 

sobre a base giratória e união de duas malhas. 

Neste teste foram tiradas imagens distribuídas em 4 faixas com 12 imagens 

cada, o que resultou em giros de 30 graus entre cada imagem. Inicialmente, foram 

todas processadas em conjuntos, porém, resultados adversos foram encontrados 

devido ao uso dos alvos idênticos em ambos cos conjuntos, que apareceram em 

duplicidade no processamento do software SFM. Na sequência, as imagens foram 

separadas em dois grupos distintos, de acordo com o posicionamento do objeto 

sobre o suporte. Na segunda tentativa, todos as imagens foram orientadas e foi 

possível obter dois modelos. Após o processamento de ambos os grupos de 
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imagens, a reconstrução apresentou resultados satisfatórios em ambos os grupos 

de imagens. 

A união dos dois modelos foi realizada através da identificação de pontos 

homólogos entre os dois modelos processados, para que se tornem um só modelo 

(Imagem 37).  

 

FIGURA 37 — IMAGENS ORIENTADAS E OBJETO RECONSTRUÍDO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Nesta etapa se percebeu a diferença de tons entre as cores e a necessidade 

de equalizar cores das imagens previamente (Imagem 38). Esta diferença de 

tonalidade pode ter diversas causas, como variações de iluminação, 

posicionamento entre o objeto e equipamentos de iluminação, por exemplo. A 

atenção para este item é válida devido ao fato do algoritmo SFM analisar diferenças 

de tons em imagens durante a busca de pontos homólogos e verificação dos 

mesmos e efeito visual da peça em 3D. Na figura abaixo, por exemplo, a região 

direita do modelo destoa em relação ao restante. Estas regiões têm como origem 

diferentes tomadas de fotos, as quais podem ter sido afetadas por perturbações de 

iliminação, conforme citado anteriormente. 
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FIGURA 38 — DIFERENÇA DE CORES ENTRE MODELOS 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Ao longo dos testes notou-se que em alguns casos a quantidade de imagens 

utilizadas nos testes anteriores em uma faixa apresentava resultados inadequados, 

especialmente em casos nos quais a área superficial da peça visível em algumas 

imagens era menor, comprometendo o desempenho do SFM. 

A figura a seguir ilustra a nuvem de pontos esparsa com erros e imagens 

orientadas com parâmetros de orientação e posição incorretos, independente do 

sucesso do software na estimação de POE para todas as imagens de uma faixa. 
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FIGURA 39 — NUVEM ESPARSA COM INCORRETA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Com o objetivo de eliminar este problema, foi então aumentado o número de 

imagens tomadas nos testes posteriores, com o número de imagens variando entre 

20 e 25 imagens por faixa aproximadamente. O aumento do número de imagens 

contribuiu para melhoria da modelagem de regiões críticas do modelo, como ocorre 

nas bordas das peças. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES EXTRAS 
 

Um dos desafios para o estabelecimento de uma metodologia para 

modelagem 3D é se obter repetibilidade para diferentes peças. A busca por 

eficiência, estabilidade das ferramentas (equipamentos para coleta de dados e 

software) precisa resultar em baixa variância de resultados e esforços do usuário. 

Considerando a escassez de informações sobre detalhes sobre a 

implementação do  software utilizado, a necessidade de modelos acurados, 

características dos algoritmos SFM (em especial o uso de valores de pixel para 
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cálculos de pontos 3D), foi recorrente filtrar os dados de entrada, como foi feito 

através de segmentação de áreas de interesse na imagem, através do recurso 

magic Wand, ou por meio da seleção dos pontos de interesse na nuvem de pontos 

densa ou no modelo (conforme apresentado em 4.5). Esta ação tem o sentido de 

guiar o software para que somente as regiões de interesse da imagem sejam 

consideradas, aumentando a qualidade dos dados de entrada e descartando 

possível resultados indesejáveis.  

 Também foram realizados testes utilizando outros modelos de câmera mais 

simples, porém, fatores como a impossibilidade de comunicação do Helicon Remote 

e qualidade de imagens inferior fez com que o uso fosse descontinuado. 

Sobre as distorções da câmera, é importante se considerar que o 

comportamento comum das distorções de lentes da câmera é aumentado a medida 

que o raio em relação ao centro da imagem calibrado aumenta (consultar a figura 

13). Levando em conta que o artefato se move de forma em que a translação é 

mínima e que este é posicionado no centro da imagem, os efeitos da distorção das 

imagens são reduzidos e o rigor geométrico esperado não sofre grandes 

perturbações pelas distorções da lente. 

É importante posicionar objetos de forma que o máximo da superfície seja 

visível nas imagens, pois algoritmos SFM se baseiam em encontrar pontos 

homólogos entre imagens para reconstrução 3D. É necessário considerar variações 

da forma do objeto ao longo do seu manuseio para a tomada de imagens, conforme 

explicado em 5.5. 

Ao se utilizar valores menores de ISO (200 ou menor), a imagem tem menos 

ruído, sendo necessário equilibrar o tempo exposição do diafragma e a abertura do 

obturador. Estes três parâmetros influenciam diretamente no tempo necessário para 

aquisição de imagens com o nível de detalhes condizente com as necessidades 

deste projeto. Outro ponto importante é o uso de iluminação artificial (figuras 34 e 

40), a qual torna possível reduzir o tempo de necessário para captura de cada 

imagem, melhorando a produtividade e possibilitando o uso de valores de ISO 

menores, em consonância com as recomendações de aquisição de imagens 

discutidas anteriormente. 
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FIGURA 40 – ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

Fonte: O autor (2022).  

 

 Durante inspeção visual de imagens, foi comparado como imagens 

sintéticas, obtidas através da técnica de empilhamento, e imagens obtidas através 

da variação da abertura da lente apresentam diferenças de resultados além do mero 

aumento de detalhes visíveis ao se optar pelo empilhamento de imagens. Em 

imagens sintéticas, notou-se perda da percepção de profundidade nas imagens, 

causada pela variação do DOF da câmera. Entretanto, não se pode afirmar se esta 

variação compromete o rigor geométrico da modelagem, sendo necessário um 

estudo voltado para a avaliação deste tipo de ocorrência. 

Vale ressaltar que o excesso de iluminação pode causar o efeito glare, (figura 

41), indesejado para a reconstrução 3D. Este efeito causa uma aparente claridade 

excessiva, a qual pode estar relacionada a fatores como um excesso de 

luminosidade na aquisição da imagem, configurações inadequadas da câmera, 



77 
 

como ISO e/ou abertura altos, ou excesso de um tempo de exposição no momento 

do registro fotográfico.   

 

FIGURA 41 — IMAGEM COM EFEITO GLARE 

 

Fonte: O autor (2022).  
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6 RESULTADOS DA MODELAGEM 
 

A aplicação dos métodos propostos, considerando as necessidades de 

ajustes documentadas durante a etapa de testes, possibilitaram obter modelos 

parciais e completos das peças, realização de medidas e visualização em ambiente 

digital com alto nível de detalhes.  

 

6.1 RECONSTRUÇÃO PARCIAL 
 

Com a aplicação da metodologia proposta foi possível modelar uma peça de 

dimensões aproximadas de 5 x 5 x 2 cm.  No âmbito visual, a peça apresentou boa 

conservação, bem como relevo e foi possível a extração de medidas extração de 

medidas. 

 

FIGURA 42 – MODELO PARCIAL TEXTURIZADO 

 

Fonte: O autor (2022). 
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O relevo da peça pode ser visualizado com maior facilidade no ambiente 

digital ao se optar pela visualização do modelo sem a renderização de cores da 

peça, tornando possível a visualização de detalhes que até então possivelmente 

não foram notados. Na figura abaixo apresenta-se duas visualizações obtidas: um 

modelo texturizado a partir das imagens (direita), e outro que possui apenas o 

modelo com efeitos de iluminação para auxílio da visualização (esquerda). 

 

FIGURA 43 – MODELO APRESENTADO EM RELEVO E TEXTURIZADO 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

A extração de medidas da peça em ambiente digital permite maiores 

possibilidades de extração de informações métrica, projeções ortogonais e medidas 

de distâncias lineares, todas exemplificadas nas imagens abaixo. 
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FIGURA 44 – PROJEÇÕES ORTOGONAIS 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

FIGURA 45 – EXTRAÇÃO DE MEDIDAS 

 

Fonte: O autor (2022). 
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6.2 RECONSTRUÇÃO COMPLETA 
 

Para o caso da reconstrução completa, inicialmente a metodologia propôs 

duas abordagens, uma baseada no processamento de todas as imagens de forma 

simultânea, com o objetivo de reduzir tempo de processamento e intervenções do 

usuário, e outra que consistia na união de modelos parciais para criação de um 

modelo completo. 

 A modelagem pelo método simultâneo apresentou resultados insatisfatórios, 

por vezes ela resultou em modelagens incorretas e ineficiência no processo de 

orientação de câmeras. Para os casos em que a se pode atingir resultados passíveis 

de refinamento, este processo se tornou muito dispendioso, sendo necessário muito 

tempo do operador e esforço computacional para organizar os dados desejáveis 

para a modelagem. Após algumas tentativas, a aplicação desta abordagem se 

mostrou ineficaz, tanto no sentido de resultar em uma modelagem inadequada, 

como na necessidade de filtrar dados por longos períodos de tempo, o que vai de 

encontro a proposta deste trabalho.  

 Através da abordagem da união de modelos parciais, foi possível obter um 

modelo completo de acordo com a metodologia proposta. Os modelos gerados 

possuem a mesma usabilidade apresentada para o modelo parcial e foram capazes 

de entregar o mesmo nível de detalhes. As figuras a seguir trazem duas peças que 

foram modeladas utilizando a união de modelos parciais. 
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FIGURA 46 – VISTAS ORTOGONAIS DE UMA PEÇA 

 

Fonte: O autor (2022). 
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FIGURA 47 – VISTAS ORTOGONAIS DE UMA PEÇA 

 

Fonte: O autor (2022). 
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FIGURA 48 – EXTRAÇÃO DE MEDIDAS DE UMA PEÇA VIA SOFTWARE METASHAPE 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

6.3 VALIDAÇÃO DE MEDIDAS 
 

Com o objetivo de analisar as dimensões dos modelos produzidos em 

relação às medidas feitas em peças físicas, foram realizados testes com foco no 

uso de medidas de origem física para redução das incertezas associadas ao 

processo de atribuição de escala. 

Para a tomada de medidas físicas, utilizou-se um interferômetro, 

equipamento que permite determinar distâncias com alta precisão. Este 

equipamento baseia-se na variação da intensidade de luz observada entre feixes 

que partem de uma mesma fonte de emissão, porém, com distâncias percorridas 

distintas. Considerando-se o comprimento de onda conhecido com alta precisão, o 

deslocamento relativo dos refletores que refletem a luz, a qual varia em intensidade, 

pode ser determinado com alto rigor. As variações de intensidade do sinal luminoso 

são contabilizadas eletronicamente através de fotocélulas e as medidas possuem 

precisão da ordem 1μm para cada metro, influenciadas por variações de 

temperatura no ambiente de medição. 

Os alvos foram construídos em vidro, com 4mm de espessura, e seus pontos 

de medida tiveram suas distâncias relativas obtidas através do uso de um 

intereferometro (figura 49). A escolha do uso de alvos em vidro justifica-se pela 
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baixa dilatação deste material, indo ao encontro do rigor métrico adotado neste 

teste. 

A medida de distância entre os pontos de cada alvo considerou a 

necessidade do alinhamento destes e o eixo de movimentação do interferômetro. 

Portanto, considerou-se que a melhor solução foi fixar um dos pontos do alvo e 

movimentar o outro, de forma que se observe a maior distância através do 

interferômetro, assim, minimizando o ângulo de desalinhamento entre o eixo de 

movimentação do interferômetro e o alinhamento formado pelos alvos. 

Em cada um dos dois alvos medidos foram realizadas três séries de medidas 

para determinar a distâncias entre pontos, e a distância adotada para cada alvo foi 

determinada pelo cálculo da média entre os resultados das três séries realizadas. 

 

FIGURA 49 – TOMADA DE MEDIDA USANDO INTERFEROMETRO 
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Fonte: O autor (2022). 

 

TABELA 3 — MEDIDAS EM MILÍMETROS DETERMINADAS ENTRE ALVOS 

Alvo Medidas observadas Distância entre 
alvos 

AB 
115,06 

115,05 115,02 
115,07 

CD 
117,52 

117,52 117,51 
117,52 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Utilizando os alvos com marcações em vídro, foram modelados dois 

artefatos, na mesma forma que foi apresentado em 5.5. Após a conclusão da 

modelagem, mediram-se distâncias entre pontos identificáveis no modelo 3D e nas 

peças físicas com o auxílio de um paquímetro, como na figura abaixo. 

 

FIGURA 50 – COMPARAÇÃO DE MEDIDA REALIZADA 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

Utilizando os alvos com marcações em vídro, foram modelados dois 

artefatos, na mesma forma que foi apresentado em 5.5. Após a conclusão da 
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modelagem, mediram-se distâncias entre pontos identificáveis no modelo 3D e nas 

peças físicas com o auxílio de um paquímetro, como na figura abaixo. 

 

FIGURA 51 – MEDIDAS REALIZADAS DIGITALMENTE 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

A tabela abaixo traz as medidas realizadas utilizando o modelo digital e as 

medidas obtidas com o uso de um paquímetro. 

 

TABELA 4 — MEDIDAS EM CENTÍMETROS OBSERVADAS 

Peça 
observada Modelo 3D Paquímetro Diferança 

1 
2,64 2,66 -0,02 
6,82 6,8 0,02 
6,92 6,96 -0,04 
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2 
8,17 8,24 -0,07 

0,915 0,92 -0,005 
8,83 8,9 -0,07 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

 

6.4 RESUMO DA METODOLOGIA 
 

Como apresentado anteriormente neste texto, a digitalização de artefatos 

não consiste na aplicação de somente uma técnica, mas sim de uma sequência de 

técnicas que formam a metodologia apresentada. A seguir, serão apresentados os 

principais tópicos vistos neste trabalho e algumas considerações. 

 

6.4.1 Aquisição de Imagens 

 

Os equipamentos necessários para a aquisição de imagens na forma 

proposta neste trabalho são: 

a) Tripé para câmera, ou outra ferramenta que proporcione rigidez e evite 

movimentos indesejados da câmera; 

b) Câmera digital, preferencialmente do tipo que possam intercambiar lentes, 

trazendo mais versatilidade para o uso em diferentes peças; 

c) Disparador remoto para câmera, podendo se utilizar um periférico ou através 

de conexão com computador; 

d) Lentes adequadas, considerando fatores como DOF e IFOV necessários 

para capturar peça e alvos e obter maior sobreposição entre estes, sem 

grandes perdas de detalhes na escala da imagem; 

e) Alvos identificáveis, devem possuir algum tipo de propriedade geométrica 

conhecida (coordenadas de pontos ou distância entre pontos), para que se 

possa estabelecer uma métrica no modelo; 

f) A Iluminação deve evitar a formação de sombras nas imagens e também o 

excesso de iluminação. 
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g) Base giratória para manuseio da peça, proporcionando maior controle e 

segurança em relação a integridade do artefato. 

 

6.4.2 Cuidados em Relação às Imagens 

 

Em relação às imagens, é necessário destacar dois pontos fundamentais 

para o sucesso da reconstrução tridimensional. 

É necessário garantir que o DOF configurado para a tomada de imagens é 

adequado para todas as imagens tomada. A adoção de diferentes faixas de imagens 

pode fazer com que o eixo principal da câmera acabe se posicionando de forma 

obliqua em relação ao artefato e alvos, o que requer um DOF maior para evitar 

perda de detalhes em imagens.  

Em cada faixa de imagens, deve haver cuidado para que o ângulo de rotação 

da peça seja mantido a cada imagem. Considerando o formato variável em 

artefatos, podem ocorrem diferenças de sobreposição entre imagens de acordo 

com, o que pode comprometer o processo de reconstrução pelo SFM,  

 

6.4.3 Processamento 

 

Com o objetivo de se obter um modelo, o processamento de imagens é parte 

importante do processo, sendo necessário considerar alguns pontos de destaque 

nesta etapa. 

a) A identificação dos pontos para materialização do referencial; 

b) Verificação da qualidade do processamento inicial, em especial a 

orientação de imagens e o nível de confiança dos pontos calculados; 

c) Em casos de processamentos parciais, deve-se ter atenção para que a 

compartimentação das imagens de cada conjunto esteja correta; 

d) Filtrar pontos indesejados (alvos e cenário, por exemplo), para que apenas 

a peça seja tratada.  
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7 CONCLUSÕES  
 

É importante destacar que a relação de escala na imagem entre o objeto e o 

sensor não pode ser visto apenas como uma função da distância entre objeto e 

câmera, pois esta sofre também influencia por conta das dimensões e tamanho do 

sensor da câmera. Na Tabela 1, as câmeras utilizadas nos testes apresentaram 

imagens com qualidades diferentes, apesar de utilizarem mesma lente e 

configurações de disparo, com vantagem para a câmera D620, com maior tamanho 

de pixel.  

É possível que o algoritmo encontre dificuldade para estabelecer Keypoints 

entre duas ou mais imagens em casos em que o artefato tenha superfície 

homogênea, considerando que este analise pixels vizinhos em uma região de 

busca. Neste sentido, é importante considerar a exploração da resolução 

radiométrica oferecida pela câmera, através da aquisição de imagens no formato 

RAW e conversão para o formato TIFF, uma vez que este evita compressões sobre 

as informações das imagens. 

Na etapa de orientação das imagens, é pertinente que o usuário inspecione 

os resultados oferecidos pelo algoritmo. É possível que apesar do fato da orientação 

da totalidade das imagens processadas, a orientação relativa calculada entre as 

imagens seja incoerente em relação a forma em que as imagens foram tomadas. 

A filtragem de pontos manual realizada pelo usuário, apesar de não ser 

obrigatória para a obtenção de resultados, impacta positivamente sobre a qualidade 

visual dos resultados. Esta ação pode ser feita com base na exclusão de regiões 

que não sejam pertinentes à reconstrução, ou no descarte de pontos com baixo 

nível de confiaça (como a realizada no capítulo de apresentação de resultados). O 

refinamento dos pontos mostrou que melhora a a presentação dos resultados no 

âmbito visual e de acurácia de reconstrução. 

Embora de acordo com a literatura da fotogrametria corriqueiramente se veja 

o uso de pontos de controle com coordenadas conhecidas com aplicação em 

diversas atividades (mapeamento e reconstrução 3D, por exemplo), a adoção de 

medidas de distância como parâmetros para o referenciamento dos pontos 3D não 

representam perda de rigor geométrico do produto final. Apesar do dado de entrada 
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para a parametrização da métrica do espaço objeto ser diferente (uma distância), o 

ajustamento destes parâmetros ocorre de forma similar. A quantidade de alvos 

sinalizados não necessita mais do que quatro pontos ao redor da peça. 

Considerando a alta sobreposição entre imagens e a área reduzida do 

ambiente em que as imagens são tomadas, a quantidade de alvos identificáveis não 

foi maior do que quatro pontos para a obtenção de resultados satisfatórios. Na maior 

parte das imagens, ao menos um ponto era visivel, possibilitando indicar 

manualmente a presença do alvo. Além disso, é válido ponderar que o aumento da 

quantidade de alvos implica em maior tempo necessário para identificação manual 

dos mesmos em todas as imagens. 

O uso de um suporte para a peça melhorou os resultados obtidos, 

melhorando sobreposição entre imagens, facilitando a união de modelos parciais 

através do SFM, aumentando o nível de detalhes e também a acurácia das bordas 

das peças (pontos críticos nos primeiros e com resultados insatisfatórios nos testes 

iniciais, nos quais não foi utilizado nenhum tipo de suporte). Ainda sobre o uso de 

suporte, se deve optar por suportes com cores destoantes em relação ao artefato 

de trabalho, na mesma forma que se busca destoar objeto e cenário das imagens, 

pois facilita a etapa de seleção de filtragem de pontos. 

O objetivo principal deste trabalho mostra-se alcançado, justificado pelos 

estudos de equipamentos necessários, considerações sobre a coleta de imagens, 

tipo de peças estudadas e o sucesso na extração de informações métrica em 

ambiente digital.  

Em relação aos objetivos específicos, a sistematização do processo de 

registro de artefatos arqueológicos foi cumprida, ao se considerar a apresentação 

de uma proposta para a modelagem de peças em sua totalidade, considerando 

dimensões, formato e textura, inseridos no contexto de nuances do processo de 

aquisição de imagens. O estudo do referenciamento e escala considerou a 

aplicação de uma solução de referenciamento inspirada no georreferenciamento 

indireto e uso de medidas de distâncias relativas entre alvos estabelecidas como 

parâmetros para os modelos produzidos adequada para a aplicação a qual este 

trabalho é dirigido. 
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Após a avaliação da técnica de empilhamento de imagens, notou-se maior 

nivel de detalhes para as imagens, consequentemente, maior nível de detalhes 

quando aplicadas em reconstrução 3D. Contudo, não foi encontrada qualquer 

evidência na literatura sobre o efeito do uso de imagens sintéticas sobre a 

calibração de câmeras, nem sobre a acurácia dos resultados da sua aplicação em 

projetos de reconstrução 3D. Estas duas ponderações devem ser investigadas 

posteriormente em estudos específicos. Adicinonalmente, a técnica de 

empilhamento, também é importante destacar que o uso de muitas imagens pode 

trazer resultados indesejados, para os testes realizados, foram utilizadas entre 8 e 

14 imagens. Ao se utilizar menor número de imagens ocorria a perda de detalhes, 

enquanto ao se aumentar o número de imagens, as imagens frequentemente 

apresentavam duplicações de bordas no artefatoe presença de tons de cores irreais. 

Ao se comparar os resultados medidos digitalmente e manualmente nas 

peças modeladas, as discrepâncias observadas foram menores de que 1 mm, o que 

sugere que a metodologia pode ser utilizada em projetos nos quais a obtenção de 

modelos 3D em escala seja um dos objetivos. Ainda sobre a extração de medidas 

digitais em um artefato, é importante que o usuário tenha cuidado ao identificar 

corretamente os pontos de interesse. Ao executar os procedimentos descritos em 

6.3, a extração de medidas digitais foi percebida como uma potencial fonte de erros 

grosseiros. 

 Ao se observar a usabilidade dos modelos obtidos, é importante considerar 

que a mera reprodução da forma não fornece nenhuma interpretação, ou seja, ainda 

é necessário a intervenção humana para a compreensão daquela peça. Nesse 

sentido, considerações sobre como reconstrução acurada das bordas da peça, por 

exemplo, ganham importância. Estas difererenças permitem compreender melhor 

como um artefato era utilizado e qual sua função dentro do contexto no qual foi 

encontrado. 

 Sobre a viabilidade da aplicação da metodologia proposta em trabalho, deve-

se considerar os custos de aquisição de equipamentos, os quais podem variar de 

acordo com o tipo de câmeras, lentes e sistemas de iluminação empregados, onde 

maiores níveis de detalhes em modelos quererem o uso dos modelos mais 

onerosos. Adicionalmente, o transporte de equipamentos para locais nos quais 
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estão sendo realizados campanhas também deve ser considerado itens como 

volume e peso dos equipamentos e se apenas a etapa de coleta de dados será 

realizada, ou se haverá também processamento destas imagens produzidas, o que 

aumenta a quantidade de equipamentos utilizados em campo. 
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