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Este trabalho apresenta uma técnica para a geração de nuvens de pontos por meio de câmaras ópticas com 
lentes olho de peixe, que permite densidade e acurácia comparáveis com a Varredura a LASER terrestre, 
com imagens coletadas a partir da mesma estação terrestre planimétrica mas com o deslocamento vertical 
da uma câmara panorâmica. Com o eixo da câmara aproximadamente alinhado com a vertical, são 
produzidas imagens multiescala, nas quais os pontos no plano do terreno sofrem deslocamentos radiais. A 
câmara é instalada com o eixo óptico aproximadamente verticalizado, apontando para baixo, usando como 
suporte uma haste telescópica instalada em um tripé. A câmara captura imagens com um campo de visão 
de aproximadamente 120o, permitindo a visualização tanto do terreno abaixo quanto de objetos verticais 
nas imediações, como árvores ou postes. A posição planimétrica do tripé de suporte permanece fixa, e a 
câmara é deslocada para cima, em intervalos precisamente medidos, o que garante o conhecimento da 
escala do modelo a ser formado. Adquire-se uma sequência de imagens, cujas posições planimétricas e 
orientações sofrem pequenas variações, ao passo que as variações de altitude do centro perspectivo são 
precisamente conhecidas. Originalmente desenvolvida por Tommaselli e Berveglieri (2014) para a geração 
de cenas de controle, foi posteriormente adaptada para a geração de nuvens de pontos (BERVEGLIERI et al., 
2017). Com esta configuração, podem ser medidos pontos fotogramétricos por meio da técnica de 
Structure from Motion (SfM), pois há pequena variação entre os pontos na sequência de imagens. Uma vez 
extraídos os pontos homólogos em todas as imagens, pode-se realizar um ajustamento em bloco por feixes 
de raios, com a adoção de um modelo específico para a câmara olho de peixe. Dos vários modelos 
estudados, chegou-se experimentalmente à conclusão que o modelo equidistante é adequado para os 
propósitos deste sistema. O ajustamento simultâneo por feixes de raios calcula as coordenadas no espaço 
objeto dos pontos observados, bem como os parâmetros de orientação exterior de cada imagem, e tem 
algumas características típicas desta técnica: (1) não há necessidade de pontos de apoio; (2) usa-se um 
sistema de coordenadas arbitrário, com origem no centro perspectivo da primeira imagem; (3) são 
aplicadas injunções de peso às coordenadas do centro perspectivo de cada imagem, sendo que as 
coordenadas planimétricas admitem uma variação maior (em torno de 5 cm), ao passo que são associadas 
variâncias muito pequenas às altitudes, pois foram medidas com alta acurácia em campo; (4) os 6 
parâmetros de orientação exterior da primeira imagem são fixados com injunções absolutas (5) também 
são aplicadas injunções de peso aos ângulos de atitude, pois são aproximadamente nulos, mas com uma 
variância maior, de modo a admitir as variações típicas do deslocamento da plataforma. Com estas 
injunções, o ajustamento por feixes de raios calcula os parâmetros de orientação exterior de todas as 
imagens e as coordenadas no espaço objeto de um conjunto de pontos previamente medidos, permitindo a 
geração de nuvens de pontos densas, em um sistema referencial local. Esta técnica foi testada para 
reconstrução e levantamentos de diâmetros de troncos de árvores e comparada aos resultados obtidos por 
varredura a LASER terrestre (BERVEGLIERI et al., 2017) em uma estação de levantamento. A comparação 
das coordenadas dos pontos gerados por esta técnica e varredura a LASER terrestre mostrou que se pode 
atingir discrepâncias da ordem de 1 cm para pontos a uma distância de 9 m, o que é suficiente para várias 
aplicações. Foram feitas comparações também dos diâmetros estimados de algumas árvores, tanto por 
varredura a LASER quanto pela técnica de varredura óptica e a média das discrepâncias foi de 0,6 cm. Serão 
apresentadas estimativas da qualidade esperada das coordenadas em função da distância dos pontos à 
câmara e da posição no terreno. Neste experimento foi usada uma câmara Nikon D3100 com uma lente 
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olho de peixe Bower SLY 358N, com distância focal de 8 mm, produzindo imagens com 4.608 × 3.072 pixels. 
Para a varredura a LASER, foi usado um scanner Faro Photon3D X 330, cujo erro teórico na medida de 
distâncias é de 2 mm, a 25 m. Além dos resultados destes experimentos, para avaliar a precisão esperada 
com esta técnica, faz-se um estudo preditivo, adaptando-se as equações para o caso normal da 
Fotogrametria. As principais variáveis são a profundidade e os ângulos verticais e horizontais da câmara até 
o ponto, mostrando-se que os erros aumentam com as distâncias em relação à câmara e também à medida 
que o ponto se afasta verticalmente dos pontos limites da base vertical. Este sistema, além de sua acurácia, 
pode ser produzido a um custo muito inferior a um scanner a LASER e a densidade de pontos pode ser 
aumentada utilizando-se câmaras de maior resolução. 
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