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RESUMO 

MAMEDE, Clayton Guerra. Imagens  Anaglifo:  Uma  Avaliação  Sob  o  Ponto  

de  Vista  da  Biofisíca. Recife, 2014, Centro de Tecnologia e Geociências, 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Entre os mais variados produtos disponibilizados pelas ciências, tem-se o anaglifo. A 

técnica de visualização estereoscópica em anaglifo consiste em separar as imagens 

componentes de um par estereoscópico em cores complementares, e após o seu 

processamento óculos especiais dão a impressão de três dimensões. Observa-se 

que esse produto não se resume a uma simples definição, mas abrange uma 

questão interdisciplinar passando basicamente pelas ciências: Física, Biologia e 

Fotogrametria. Por razões diversas, algumas pessoas não conseguem visualizar a 

imagem do modelo tridimensional e consequentemente do modelo em anaglifo. 

Nesse caso, existem técnicas desenvolvidas para identificar, analisar e propor 

soluções para o problema da visualização no sistema 3D. Quando se entende o 

comportamento da luz e os efeitos por ela causados na visualização dos objetos a 

luz da Óptica Geométrica, concomitantemente com a estrutura e funcionalidade da 

visão humana, pode-se entender a formação das imagens em 3D no cérebro. Tal 

entendimento é importante para a reprodução dessas imagens tridimensionais em 

anaglifo a partir da Fotogrametria. A construção dos modelos tridimensionais é de 

grande utilidade nas mais diversas áreas científicas, que podem ser desde a 

catalogação de obras de arte nos museus, até os mais variados trabalhos de 

pesquisa e levantamento no campo da engenharia. Com este trabalho, espera-se 

abrir espaço para novos questionamentos e despertar o interesse de outras áreas 

para a discussão do sistema 3D através dos anaglifos. 

 

 
Palavras-chave: Fotogrametria, anaglifos, óptica geométrica. 
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ABSTRACT 

 

MAMEDE, Clayton Guerra. Anaglyph Images: An Assessment Under the 

Viewpoint of Biophysics. Recife, 2014, Center of Technology and Geosciences, 

Federal University of Pernambuco . 

 

Among the various products offered by science, we have the anaglyph. The 

technique of anaglyph stereo visualization aims to separate the component images of 

a stereo pair into complementary colors and, after processing special glasses give 

the impression of three dimensions. Observe that this product is not just a simple 

definition, but encompasses an interdisciplinary issue basically passing the sciences: 

physics, biology and Photogrammetry. For various reasons, some people can not 

view the image of the three-dimensional model and therefore the model in anaglyph. 

In these cases, there are developed to identify, analyze and propose solutions to the 

problem of visualization techniques in 3D system. When one considers the behavior 

of light and the effects caused by them in view of the Geometrical Optics, 

concurrently with the structure and function of human vision, one can understand the 

formation of 3D images in the brain. This understanding is important for the 

reproduction of these three-dimensional images in anaglyph from Photogrammetry. 

The construction of three-dimensional models is very useful in several scientific 

areas, which can be from the cataloging of works of art in museums, even the most 

varied research papers and survey the field of engineering. This work is expected to 

open space for new questions and arouse interest in other areas to discuss the 

system through anaglyph 3D. 

 

 

Keywords : Photogrammetry , anaglyph , geometrical optics . 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formulação do problema 

Desde o inicio da História da humanidade, percebe-se que o Homem sempre 

teve a necessidade natural de entender o meio que o cerca. Boyer (2012) destaca o 

desenvolvimento científico como resposta a essas necessidades práticas. Com base 

no texto de Boyer (2012), afirma-se que no período pré-histórico, quando as lavas 

corriam de um vulcão, a chuva inundava a terra, ou mesmo quando ocorria o 

simples fenômeno de uma folha desprender-se de uma árvore, o homem pré-

histórico questionava sobre a origem e a razão desses acontecimentos. Mesmo nos 

dias atuais onde tais fenômenos são considerados triviais e facilmente explicados, o 

ser humano ainda continua a investigar o seu sistema natural, embora de forma bem 

mais complexa.  

A busca espontânea pelo domínio dos fenômenos naturais fez com que as 

ciências surgissem e se desenvolvessem naturalmente como, por exemplo, a 

Biologia, que estuda os seres vivos; a Química, que estuda os fenômenos com a 

matéria inanimada; a Fotogrametria, que busca informações de ordem qualitativa e 

quantitativa a partir das fotografias; e entre muitas outras a própria Física que, a 

exemplo da Química, também estuda os fenômenos com a matéria inanimada. 

Uma vez que a Física é bastante explorada no desenvolvimento deste 

trabalho, destaca-se que a mesma estuda os fenômenos com a matéria inanimada 

desde que estes não alterem a estrutura da matéria; diferente da Química que 

também estuda os fenômenos com a matéria inanimada, porém nesse caso os 

mesmos alteram a estrutura da matéria.  

Um exemplo clássico apresentado por muitos livros do ensino fundamental e 

médio é o de uma folha de papel que pode ser rasgada ou queimada. No primeiro 

caso tem-se um fenômeno físico, pois o papel continua sendo papel, embora 

rasgado; já no segundo caso tem-se um fenômeno químico porque após a 

combustão o papel deixou de ser papel, ou seja, a combustão alterou a estrutura de 

sua matéria. 

Confrontando-se os conceitos de Física e Química, fica evidente que os 

fenômenos envolvidos no processo de formação das imagens 3D são puramente 
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físicos, uma vez que os mesmos não alteram a estrutura da matéria. No entanto, 

vale a pena salientar que por uma questão didática a Física foi dividida em várias 

partes, entre elas destaca-se a Óptica Geométrica, responsável pelo estudo da luz e 

seus efeitos, e será amplamente discutida no desenvolvimento deste trabalho. 

Percebe-se que, atualmente, a Química, a Física, e a Biologia não são mais 

disciplinas estanques, isoladas umas das outras. Pelo contrário, os pontos de 

contato entre essas disciplinas são cada vez maiores, a ponto de aparecerem novos 

campos de estudo que exploram exatamente estes pontos de contato. Os 

fenômenos físicos que ocorrem nos seres vivos são estudados pela Biofísica; os 

fenômenos químicos que ocorrem nos seres vivos são estudados pela Bioquímica; e 

os fenômenos físicos que dependem das propriedades químicas são estudados pela 

Fisioquímica (PAULI, 1979). 

Fotogrametria é o conjunto de técnicas que visam obter informações 

quantitativas e fidedignas de fotografias (FITZ, 2000). É importante destacar que a 

fotografia apresenta uma informação bidimensional de um sistema tridimensional 

logo, por si só, não permite a reconstrução tridimensional dos objetos nela contidos. 

Graças ao desenvolvimento da Fotogrametria, hoje é possível a modelagem do 

sistema tridimensional através da estereoscopia. 

Segundo Schuler et al (2008), a visão estereoscópica pode ser obtida por 

diferentes técnicas fotogramétricas, por exemplo: utilizando estereoscópios, de 

lentes ou de reflexão, imagens anaglifo, polarização da luz, cintilamento ou luz 

intermitente, visão cruzada, visão paralela (estereoscopia voluntária) e holografia. 

Nesses processos cada um dos olhos do observador verá uma imagem diferente de 

um mesmo objeto e seu cérebro as fundirá em uma única imagem 3D. Assim, serão 

necessárias duas imagens do mesmo objeto obtidas de pontos de vista distintos 

para formar o par estereoscópico a partir da sobreposição das mesmas.  

A estereoscopia voluntária e a visão cruzada não necessitam de 

equipamentos para observar o par de fotografias em 3D, mas apenas de uma 

habilidade visual, obtida com prática, direcionando cada olho para uma fotografia 
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(DISPERATI & SCHULER, 2010). Na holografia, de acordo com Disperati & Schuler 

(2010), consiste numa técnica de registro de informações em um filme. Destaca-se 

que o presente trabalho será baseado no sistema de anaglifo e consequentemente a 

Fotogrametria fará parte de sua fundamentação teórica. 

No sistema anaglifo, as duas imagens são processadas através de filtros 

específicos e, na observação usa-se filtros de cores complementares, geralmente 

vermelho e azul ou verde, para separar as projeções da esquerda e da direita. É 

bom lembrar que as imagens deverão ser obtidas de pontos de vista diferentes. 

Usando-se óculos com as cores, por exemplo, vermelha no olho esquerdo e azul no 

direito, a imagem do olho esquerdo contém somente a componente vermelha, uma 

vez que apenas a frequência vermelha sofre refração nesse filtro; enquanto a outra, 

pelo mesmo motivo, contem apenas a componente azul. Quando essas imagens são 

fundidas a partir de diferentes perspectivas, que por sua vez foram criadas pelas 

diferentes refrações nos respectivos filtros, tem-se a impressão de três dimensões a 

partir do sistema anaglifo. Quando se entende tal estrutura, percebe-se sua íntima 

relação com a Óptica Geométrica. 

Com base no conceito de Biofísica apresentado por Pauli (1979) onde tal 

ciência é responsável pelos fenômenos físicos que ocorrem nos seres vivos e 

observando que o modelo anaglifo estudado pela Fotogrametria trata de um 

fenômeno físico, e o sistema ocular humano além de servir como modelo para o 

anaglifo também trata de um modelo biológico, percebe-se que o presente trabalho 

será contemplado em sua totalidade pela Biofísica. 

Infelizmente, por razões variadas, algumas pessoas têm limitações na 

visualização de tais modelos. De acordo com Vaughan et al(2003), essas limitações 

podem ser desenvolvidas ainda na infância, como no caso da ambliopia; podem ser 

de ordem traumática como fortes pancadas no olho, e até o enfraquecimento natural 

do sistema óptico, como no caso da presbiopia.  

Graças aos avanços tecnológicos e científicos, fortemente impulsionados a 

partir da idade moderna, alguns testes foram desenvolvidos para se identificar as 
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limitações na visão em profundidade e, portanto as limitações na visão em 3D a 

partir dos anaglifos, entre esses testes Gonçalves (1975) destaca as Luzes de 

Worth, cujo fundamento pode ser explicado através da Óptica Geométrica. Em 

alguns casos essa dificuldade pode ser corrigida de forma patológica e/ou com o uso 

de óculos de grau. 

1.2 Justificativa da pesquisa 

Diante do contexto apresentado, percebe-se que os anaglifos não se 

resumem a uma simples definição, mas abrange uma questão interdisciplinar 

passando pelas ciências: Física, que disponibiliza o modelo real através da visão 

humana e as dificuldades de visualização desses modelos, além de apresentar as 

estruturas e propriedades geométricas para a reprodução desses modelos 

simultaneamente com seus problemas; Biológica que através de seus conceitos 

pode explicar o comportamento da visão natural e esta por sua vez será o modelo 

de referência para a estereoscopia; e a Fotogrametria que permite a análise 

tridimensional a partir das informações planas. Ou seja, quando se entende o 

comportamento da luz e os efeitos por ela causados na visualização dos objetos a 

luz da Óptica Geométrica, concomitantemente com a estrutura e funcionalidade da 

visão humana, pode-se entender a formação das imagens em 3D no cérebro. Tal 

entendimento é importante para a reprodução dessas imagens tridimensionais em 

anaglifo a partir da Fotogrametria. 

Com base nos conceitos fotogramétricos e destacando o comportamento 

óptico da luz, este trabalho tem como interesse apresentar a formação do modelo 

3D através dos anaglifos. Uma vez que a produção dos modelos 3D é fundamentada 

na visão humana, também é de interesse desse trabalho apresentar o sistema ótico 

do olho humano, bem como as eventuais dificuldades de visualização dos modelos 

3D a luz das ciências físicas e biológicas.   

Na Cartografia, segundo Rosa (2004), são várias as definições encontradas 

na literatura ao longo do tempo e é interessante observar que o avanço tecnológico 

vem provocando constantes evoluções em tal conceito. 
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 O objetivo da cartografia, ainda segundo Rosa (2004), é reunir e analisar 

dados das diversas regiões da terra, e representar graficamente em escala reduzida, 

os elementos da configuração que possam ser claramente visíveis. Para pôr em 

evidência a configuração da superfície terrestre, o instrumento principal do 

cartógrafo é o mapa. Mas, outras representações, tais como modelos de relevo, 

globos, fotografias aéreas, imagens de satélite e cartogramas, são assuntos próprios 

para serem tratados em cartografia. 

Nesse contexto Araujo (2005) destaca o uso do modelo anaglifo na 

Cartografia através das fotografias aéreas, com foco no planejamento e estudo de 

áreas ocupadas; e também nas fotografias terrestres a curta distância, onde áreas 

como: medicina, engenharia civil e arquitetura podem ser contempladas. 

Outra aplicação do modelo anaglifo está na divulgação e catalogação das 

obras de arte de um museu. Observa-se que a elaboração de arquivos na forma de 

texto é possível a partir de critérios já conhecidos pela Biblioteconomia, porém os 

arquivos, por exemplo, de monumentos históricos, significam um sério problema 

para o bibliotecário. Sua forma em 3D dificulta a obtenção de informações 

qualitativas e quantitativas de todos os lados do monumento. Essa dificuldade pode 

ser sublimada pelo modelo anaglifo que permite a visualização e análise de todos os 

lados do monumento. 

Segundo Mendonça (2000), a Biblioteconomia investiga as propriedades e 

comportamento da informação, as forças governantes dos fluxos, e os meios de 

processar a informação; tendo como objetivo a sua organização, armazenamento, 

recuperação e disseminação. Tem estreita ligação com a Linguística pela 

intermediação da análise documentária, que se utiliza de métodos e processos para 

descrever o conteúdo dos documentos. Nesse sentido, o modelo anaglifo pode 

contribuir para o exercício pleno das atribuições do bibliotecário, quando as mesmas 

dizem respeito a modelos ou documentos em 3D. 

Disperati & Schuler (2010) acrescentam como forma de aplicações científica 

do anaglifo, as imagens da superfície do planeta Marte obtidas pela sonda 



16 

 

Clayton Guerra Mamede                                                                                                          claytonguerramamede@bol.com.br                                                                                                                                                                                    

 

 

Pathfinder da NASA em 1977. Tais imagens estereoscópicas serviram para observar 

e analisar a superfície de Marte, para calcular distâncias entre objetos e tamanhos 

de rochas, além de conduzir mais facilmente o veículo na superfície marciana. 

Algumas dessas imagens podem ser vistas em NASA (1999). 

Calado & Schuler (2010) ainda salientam que existem grandes vantagens no 

uso desta técnica como o baixo custo de sua tecnologia e a visualização e análise 

do material por várias pessoas ao mesmo tempo e em um mesmo local. 

Embora o foco deste trabalho não seja a reformulação de antigos conceitos 

ou o desenvolvimento de novas definições, espera-se com o mesmo ampliar a 

discussão do modelo 3D na forma de anaglifo a partir do conhecimento biofísico, 

fundamentado na Fotogrametria. Dessa forma se pretende abrir espaço para novos 

questionamentos e despertar o interesse de outras áreas para a discussão do 

sistema 3D através dos anaglifos.  

1.3 Hipótese 

Com o objetivo de se ampliar a discussão sobre os anaglifos, deseja-se 

abordar a formação das imagens tridimensionais a partir da visão humana, pois a 

forma como essas imagens se formam no cérebro é utilizada como modo de 

referência para a construção de modelos 3D a partir dos conceitos fotogramétricos. 

Com base nessa percepção, primeiramente são avaliados os conceitos 

biológicos para a consolidação dos conhecimentos da formação natural desse tipo 

de visão, e tomando o mesmo como referência, são avaliados os conceitos físicos 

associados a Óptica Geométrica e aplicados aos princípios fotogramétricos para a 

reprodução desses modelos na forma de anaglifo, bem como suas aplicações em 

atividades diversas. 

Nessa sequência, espera-se a aplicação concomitante dos conhecimentos 

físicos, biológicos e fotogramétricos, pertinentes ao anaglifo, como forma de ampliar 

o estudo dos fundamentos desse modelo sob diferentes perspectivas, além de 

ampliar o contexto de sua discussão.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral  

Busca-se com esta pesquisa ampliar a discussão sobre a visão 

estereoscópica a partir dos modelos em anaglifo, com ênfase nos fundamentos 

físicos da Óptica Geométrica aplicada a Fotogrametria. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar os fundamentos biológicos associados à construção da imagem 

tridimensional no cérebro; 

  Observar os fundamentos da Óptica Geométrica necessários para a 

formação das imagens planas; 

  Avaliar as dificuldades de visualização das imagens tridimensionais, 

particularmente quanto ao tempo de acomodação da visão ao observar os anaglifos, 

através de pesquisa de campo; 

  Aplicar os princípios ópticos de reflexão e refração da luz na Fotogrametria 

para a formação do modelo 3D através dos anaglifos; 

 Identificar os diferentes formatos da imagem na formação do anaglifo; 

 Apresentar os modelos matemáticos associados à obtenção de medidas nos 

anaglifos; 

 Apresentar modelos anaglifos desenvolvidos em diferentes aplicativos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Biofísica como fundamento da fotogrametria no fenômeno 

estereoscópico 

Segundo Pauli (1979), um fenômeno é qualquer transformação que ocorre no 

universo. A queda de uma gota de chuva, o aquecimento do solo ao ser atingido 

pelos raios solares, o funcionamento de um rádio ou de um televisor, o crescimento 

de uma planta, o choro de uma criança, tudo isso são fenômenos. Todos os 

fenômenos que ocorrem no Universo são estudados pelas ciências físicas e 

biológicas. Os que são peculiares aos seres vivos são estudados pela Biologia e 

aqueles que ocorrem com a matéria inanimada e que não alteram a natureza de um 

corpo são estudados pela Física (PAULI, 1979). Observa-se, como informação 

complementar, que os fenômenos associados às mudanças na natureza dos corpos 

são estudados pela Química. 

Certos fenômenos luminosos podem ser estudados sem que se conheça 

previamente a natureza da luz. Bastam, para tanto, a noção de raio de luz, alguns 

princípios fundamentais e considerações de Geometria. O estudo desses fenômenos 

constitui a Óptica Geométrica (RAMALHO et al 1999).  

Estereoscopia é a ciência e a arte que trata do uso de imagens para produzir 

um modelo visual tridimensional com características análogas àquelas vistas através 

da visão binocular verdadeira. O termo Estereoscopia se refere às técnicas para a 

criação da observação em 3D partindo de duas imagens 2D (LA PRADE et al, 1966). 

Nessa sequência observa-se a importância do conceito de “fenômeno” para o estudo 

dos fundamentos da óptica Geométrica, que por sua vez amplia a discussão de 

antigos conceitos de estereoscopia.  

Segundo Fitz (2000), entre as diversas formas do homem perceber os objetos 

em três dimensões está o anaglifo, que consiste no princípio físico da absorção das 

cores complementares, onde filtros, em geral verdes e vermelhos, são colocados em 

óculos com a finalidade de absorver as cores respectivas na imagem gerada 
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fundindo-se na cor branca e resultando na sensação de relevo. Esta definição 

destaca a importância do seu estudo concomitantemente com a Óptica Geométrica. 

Diante do contexto apresentado fica claro que a reprodução de um modelo 

tridimensional não apenas trata-se de um fenômeno, mas também tem seus 

fundamentos alicerçados na Física. 

Da mesma forma, quando La Prade et al (1966) associam a estereoscopia 

como uma técnica de visualização de um sistema 3D a partir de outro sistema em 

2D; e Coelho & Brito (2007) definem a Fotogrametria como sendo a ciência  e a 

tecnologia de se reconstruir o espaço tridimensional, ou parte do mesmo (espaço-

objeto), a partir de imagens bidimensionais, observa-se que a estereoscopia, que 

está fundamentada na Física, também ratifica seus fundamentos na Fotogrametria. 

Considerando que o processo da visão estereoscópica artificial, ou seja, 

obtida através do registro de imagens de objetos, segundo Andrade (1998), é uma 

reprodução da visão estereoscópica natural ou visão binocular, destaca-se a 

necessidade das ciências biológicas como importante fonte de pesquisa no 

entendimento do modelo natural de estereoscopia. 

Com base nas referências acima, é possível se concluir que o estudo do 

modelo estereoscópico, com destaque para o anaglifo, remete naturalmente ao 

estudo de conceitos físicos e biológicos já conhecidos, porém nem sempre 

acordados a luz dos anaglifos. Na sequencia primeiramente será apresentado o 

modelo natural de estereoscopia através das ciências biológicas, para que sua 

reprodução seja fundamentada através das ciências físicas, concomitantemente com 

a utilização das fotografias, abalizadas com os princípios fotogramétricos.  

Por indução, observa-se que a Fotogrametria tem seu papel fundamental no 

modelo anaglifo não apenas por descrevê-lo ou defini-lo, mas também por 

fundamentar os conceitos físicos e biológicos no estudo deste fenômeno de 

observação. 
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2.2 Os fundamentos biológicos 

Gonçalves (1975) descreve o campo visual comum a ambos os olhos como 

uma região composta de uma metade direita e outra esquerda; a primeira 

correspondendo às metades esquerdas de ambos os olhos e a segunda às metades 

direitas. O limite entre as metades está marcado pelo chamado meridiano vertical, o 

qual no campo visual comum passa pelo ponto de fixação, ponto em que se cortam 

as linhas visuais de ambos os olhos. A Figura 1 indica o modelo do campo visual. 

Com base na descrição de Gonçalves (1975) sobre o campo visual, observa-

se que cada olho é dividido nos lados direito e esquerdo, de forma que cada um, 

numa região específica, tem sua imagem formada e sobreposta ao mesmo lado 

(direito ou esquerdo) do outro olho. Esse principio de sobreposição é destacado na 

descrição da estereoscopia para a reconstrução do modelo 3D. Por uma questão 

didática, durante a descrição do sistema ocular tomar-se-á como referência apenas 

um dos olhos. 

Fig 1: Modelo do campo visual do olho humano 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Fonte: Gonçalves, 1975 
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Uma vez que o olho humano, através do globo ocular, é utilizado como 

referência para a reprodução da visão estereoscópica, a Figura 2 mostra tal sistema 

óptico. 

                               Fig 2 : Corte esquemático do olho humano 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Ramalho et al, 1999 

Conforme Gonçalves (1975), o globo ocular (Fig. 2) é um esferoide cuja 

parede resulta da sobreposição de três membranas concêntricas. A primeira é 

externa (esclera), que se transforma na córnea na parte anterior do olho; a segunda 

é uma sobreposição intermediária (corióide), que por sua vez se transforma na iris; e 

a terceira é uma membrana interna que define a região da retina na parte posterior 

do olho, e sofre mutações, a exemplo das outras duas, na parte anterior.   

No espaço circunscrito pelas paredes da esfera na Figura 2 encontram-se os 

meios transparentes. Os raios luminosos antes de impressionarem a retina, segundo 

Gonçalves (1975), têm que atravessar esses meios. 

Para que uma pessoa possa ver um objeto, Halliday (2009) apresenta a 

necessidade dos olhos interceptarem alguns dos raios luminosos refletidos pelo 

objeto. O raio refletido leva a sensibilidade luminosa desse corpo até a retina no 

fundo do olho. O sistema visual, que começa na retina, região posterior do olho, e 

termina numa região posterior do cérebro chamada córtex visual, processa 

automaticamente as informações contidas nos raios luminosos. 
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A formação da imagem no córtex visual pode ser associada ao 

comportamento óptico de uma lente convergente. Os raios luminosos refletidos a 

partir do objeto refratam de acordo com os princípios da Óptica Geométrica através 

do globo ocular, que funciona como uma lente convergente, até a região da retina. 

Lembrando que se está descrevendo o procedimento ótico de apenas um dos 

olhos, é importante observar que a acomodação visual ocorre em ambos os olhos. 

Dessa forma, a região córtex visual no cérebro processa duas imagens (olhos direito 

e esquerdo) de um mesmo objeto, sob perspectivas diferentes. E conforme 

Gonçalves (1975) citado anteriormente, cada sobreposição está dividida nas regiões 

direita e esquerda dos respectivos olhos. 

Alguns fatores podem contribuir para a falta dessa sobreposição dos olhos ou 

falta de visão em profundidade. Gonçalves (1975) relata que fatores assim são: 

anatômicos, fisiológicos ou psicológicos. Nesse caso alguns testes podem ser 

realizados para se detectar a falta de estereoscopia. 

Uma experiência simples para por em evidência esse tipo de problema, 

segundo Gonçalves (1975), é realizada com um tubo de uns 30 cm de comprimento, 

através do qual se deverá observar um objeto situado a alguns metros de distância. 

Tendo-se colocado a mão espalmada com seu lado interno de encontro ao tubo e a 

25 cm do olho do observador, anota-se o que se vê. Essa experiência é chamada do 

buraco na mão. 

Com os dois olhos abertos, o olho direito verá o panorama visto através do 

tubo, e o olho esquerdo, a palma da mão; como as imagens registradas pelos dois 

olhos se sobrepõem na região posterior do cérebro, a mão esquerda parecerá 

furada, aparentando estar com um buraco em seu meio. 

Caso sejam vistas apenas as imagens através do tubo ou unicamente a mão 

espalmada, existe a ausência de binocularidade; no primeiro caso o olho esquerdo 

não enxerga e no segundo o olho direito não enxerga. Se ambas as imagens forem 

vistas, porém alternado deslocamentos na horizontal ou vertical, há problemas no 
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nivelamento dos olhos. Por fim, se ambas as imagens forem observadas, e sem 

deslocamentos, ocorre a visão em profundidade. 

Com as luzes de Worth, segundo Gonçalves (1975), também obtem-se 

informações sobre as condições da binocularidade visual. Nesse caso, posicionam-

se quatro janelas circulares iluminadas internamente. A superior fornece luz 

vermelha, a inferior fornece luz branca, e as duas laterais fornecem luz verde. O 

Observador, usando óculos apropriados com os filtros vermelho e verde, é colocado 

a 6 m de distância do aparelho. Se o mesmo enxergar um círculo vermelho, dois 

verdes e um verde-avermelhado é sinal que está usando os dois olhos e tem visão 

binocular. Se enxergar de forma diferente desta então há problemas na visão 

estereoscópica.     

Carlson et al (1994) dizem que o teste das luzes de Worth também pode ser 

efetuado à 40 centímetros, usando-se a lanterna de Worth, que consiste em uma 

lanterna tipo convencional, com a lente frontal opaca e preta, na qual existem quatro 

orifícios circulares de aproximadamente 0,5 centímetros de diâmetro cada, distantes 

cerca de 3 centímetros entre si, em forma de cruz, sendo a distribuição das cores 

semelhantes a descrição acima, ou seja, a posição superior de cor vermelha, a 

inferior de cor branca, e as duas situadas na linha horizontal de cor verde. 

Os óculos usados pelo paciente deve ter filtro vermelho no olho direito e verde 

no olho esquerdo. Se, ao olhar para a lanterna, observar quatro luzes terá fusão; se 

relatar ver duas luzes vermelhas terá supressão no olho esquerdo; três luzes verdes 

significará supressão no olho direito; se enxergar cinco luzes terá diplopia (visão 

dupla de um objeto), com endodesvio (desvio para a região interna) se as luzes 

vermelhas estiverem à direita das verdes; exodesvio (desvio para a região externa) 

se estiverem à esquerda, ou seja, estrabismo convergente ou divergente.    

Com o avanço científico, foram desenvolvidos métodos modernos e eficientes 

para o teste da stereopsia (visão em profundidade). Um deles é descrito por Oliveira 

(2005) e trata-se de um teste composto por uma superfície de duas faces, sendo 

que em cada face estão dispostas figuras que foram projetadas em duplicidade e 
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     a          b 

com uma disparidade horizontal entre si. Com o uso de óculos polarizado e a 

superfície posicionada entre 30 e 40 cm dos olhos, o paciente é orientado a indicar 

as figuras que ele percebe em “relevo” (tridimensão). A dificuldade na identificação 

desses relevos aponta para limitações na visão estereoscópica. 

2.3 Os fundamentos físicos 

Observando-se a Figura 3 verifica-se que a luz, propagando-se num meio (1), 

atinge a superfície S, que separa esse meio de outro meio (2), podem ocorrer dois 

fenômenos: a luz pode voltar a se propagar no meio (1), ocorrendo a reflexão; ou 

pode passar a se propagar no meio (2), ocorrendo a refração da luz (CALÇADA & 

SAMPAIO, 1998). Ramalho et al (1999) chamam a atenção para um terceiro 

fenômeno chamado: absorção onde os raios luminosos são absorvidos pela 

superfície de contato. Este ultimo é responsável pelo aquecimento da mesma. 

Halliday (2009) chama a atenção para o fato desses fenômenos não 

ocorrerem de forma isolada, antes eles acontecem simultaneamente e com 

diferentes intensidades, de acordo com o meio de propagação e a superfície de 

contato, conforme indica a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Como exemplo, tem-se a luz que incide sobre uma parede e retorna para o 

mesmo meio sem atravessá-la. Nesse caso a luz refletida leva a imagem da parede 

até o observador. 

No caso da refração, quando se observa o fundo de uma piscina cheia 

d’água, o fundo da mesma pode ser visto graças a refração dos raios luminosos que 

      c 

Meio (1) 

Meio (2) 

Superfície (S) 

Fig 3: Esquema dos raios incidente (a), refletido (b) e refratado (c) 

Fonte: O autor 
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trazem sua imagem até o campo visual do observador, passando pelos meios: água 

e ar. Além disso, tem-se a impressão que a piscina é um pouco mais rasa do que 

realmente é, essa ilusão de óptica é consequência do desvio do raio de luz ao 

refratar.  

A Figura 4 mostra a formação da imagem no cérebro de forma real e invertida 

a partir de uma lente convergente, observando que, segundo Halliday (2009), o 

sistema óptico do olho tem o mesmo comportamento de uma lente convergente. Diz-

se que a imagem é real porque os raios refratados efetivamente se encontram, 

destacando que, segundo os princípios da Óptica Geométrica a imagem é formada 

no ponto de encontro dos raios refratados; e também se diz que a imagem é 

invertida porque seu sentido está invertido em relação ao objeto. No caso da 

imagem virtual, ela é formada pelos prolongamentos dos raios refratados. 

Na prática, o fato de a imagem ser invertida não causa nenhum incômodo ao 

observador, pois, na verdade, o que acontece é a transmissão, através do nervo 

ótico, de impulsos nervosos ao cérebro, que interpreta de modo coerente o estímulo 

recebido (CALÇADA & SAMPAIO, 1998).  

 

 

 

 

 

             

                        

 

 

Observa-se que a Figura 4, embora associada à formação da imagem no 

cérebro, também pode ilustrar, com todas as propriedades pertinentes, o fenômeno 

 
objeto 

Lente convergente 

imagem 

Fig 4: Construção de uma imagem real 

Fonte: O autor 
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óptico de uma lente convergente; isso porque o sistema óptico do globo ocular se 

comporta com essa peculiaridade. 

A equação (1) apresenta a chamada equação de Gauss onde a distância 

focal de uma lente é dada em função das distâncias do objeto e da imagem. 

  
'

111

ppf
                                                                 (1) 

Onde: 

f = distância focal da lente 

p = distância do objeto em relação a lente 

'p = distância da imagem em relação a lente 

Nos problemas clássicos de Óptica Geométrica é muito comum se calcular a 

posição da imagem formada a partir de uma lente convergente, sendo conhecida as 

distâncias focal e do objeto. 

Se um sistema tem o número de variáveis menor ou igual ao número de 

equações, então, segundo Giovanni et al (2002), ele é possível e determinado, ou 

seja, terá uma única solução e esta será mensurável. No caso da equação de 

Gauss, para que se tenha tal solução será necessário que se estabeleça o valor de 

duas variáveis e se determine a terceira. Na prática, a distância focal sempre será 

conhecida a partir do processo de calibração da câmara, a posição da imagem 

também é conhecida a partir dos parâmetros da câmara, e a posição do objeto 

poderá ser determinada. 

No caso de fotografias aéreas (ou terrestres, visando a longas distâncias), 

segundo Coelho & Brito (2007), a distância do objeto assume valores muito grandes, 

reduzindo a equação (1) às formas: 

'

11

pf
                                                                       (2) 

fp '                                                                        (3) 
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Considerando-se o sistema ocular, a abordagem da equação de Gauss se 

torna bem mais interessante e complexa, pois, segundo (RAMALHO et al, 1999), a 

distância focal se torna variável através da acomodação dos músculos ciliares, e a 

distância da imagem se torna fixa na região do córtex cerebral; de modo que, a 

distância do objeto sempre será determinada a partir da nova distância focal, uma 

vez que a posição da imagem é fixa. 

Entendendo-se os princípios básicos da formação das imagens através do 

globo ocular, percebe-se que os anaglifos procuram refazer os modelos 3D a partir 

do olho humano. 

Calçada & Sampaio (1998) apresentam como segunda lei da refração da 

Óptica Geométrica a chamada lei de Snell-Descartes, onde um raio de luz ao se 

refratar, conforme Figura 5, o produto do índice de refração do meio em que o raio 

se encontra pelo seno do ângulo que esse raio faz com a normal é constante. Essa 

lei também é definida pela equação (4). 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

n1 

i 

n2 

r 

Fig 5: Esquema da refração da luz 

 

Fonte: O autor 
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rsennisenn .. 21                                                     (4)  

Onde: 

1n = índice de refração do primeiro meio 

2n = índice de refração do segundo meio 

isen = seno do ângulo de incidência 

rsen = seno do ângulo de refração 

Ocorre que o índice de refração é uma grandeza física associada à natureza 

de cada meio, e que o mesmo define o comportamento da refração da luz na região 

considerada. Trata-se de uma grandeza adimensional e que pode ser definida pela 

razão entre as velocidades de propagação da luz no vácuo e a velocidade de 

propagação da luz no meio considerado, conforme indica a equação (5). 

v

c
n                                                                          (5) 

Onde:  

n = índice de refração do meio considerado 

c = velocidade de propagação da luz no vácuo (3.108 m/s) 

v = velocidade de propagação da luz no meio considerado 

Com base nas equações (4) e (5) percebe-se que o fenômeno da refração 

luminosa, fundamental para a estereoscopia e consequentemente para o modelo 

anaglifo, depende não apenas dos meios considerados, pois em cada meio a luz se 

propaga com diferentes velocidades, mas também dos ângulos considerados. 

Destaca-se que numa incidência normal tem-se i = r = 0 , e 

consequentemente 0 rsenisen . Mesmo nesse caso ocorre tanto a refração 

como a visão estereoscópica. A refração ocorre porque, segundo Calçada & 

Sampaio (1998), ela não depende da mudança de trajetória da luz e sim de sua 
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i 

r 

meio 1 (n1) 

passagem de um meio para outro diferente do primeiro. E a visão estereoscópica 

ocorre porque os dois olhos permitem diferentes perspectivas do mesmo ponto. 

Considere um raio luminoso que se propaga de um meio mais refrigente 

(meio 1) para outro menos refrigente (meio 2), conforme indica a Figura 6 , onde i é 

o ângulo de incidência, r o ângulo de refração e N a reta normal (perpendicular a 

superfície no ponto considerado). Como resultado das respectivas refrigências, 

observa-se que no primeiro meio o raio incidente encontra-se mais próximo a reta 

normal (N), enquanto no segundo o raio refratado encontra-se mais afastado da 

mesma reta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentando-se o Ângulo de incidência, percebe-se por geometria que o 

ângulo de refração também aumenta proporcionalmente. Segundo Halliday (2009), 

chama-se de ângulo limite (L) o ângulo máximo de incidência de forma que continue 

existindo a refração, porém nesse caso de forma rasante a superfície de separação 

entre os dois meios, conforme indica a Figura 7.  

 

 

meio 2 (n2) 

N 
n1 > n2 

Fig 6: Raio de luz que se propaga do meio mais refrigente para o menos refrigente 

Fonte: O autor 
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Com base na figura 7 e aplicando a lei de Snell Descart apresentada na 

equação (4) tem-se:  90.. 21 sennLsenn , ou seja: 

1

2

n

n
Lsen                                                        (6)       

onde: 

L = ângulo limite de refração 

1n = índice de refração do meio mais refrigente 

2n = índice de refração do meio menos refrigente 

Considerando-se os óculos anaglifo posicionado sobre a retina do sistema 

ocular, é possível perceber que o raio desses óculos (considerando o mesmo na 

forma circular) é determinante para a visualização do modelo estereoscópico. 

Embora na prática esses óculos não estejam posicionados sobre a retina, destaca-

se que o objetivo do desenvolvimento do modelo que indica o raio mínimo 

necessário a visualização do modelo 3D a partir da Figura 8, é importante apenas 

para definir a relação do tamanho dos óculos com a visualização do anaglifo, e não 

quantificá-lo. A existência de erros na medida real será comentada a seguir.  

meio 2 (n2) 

N 
n1 > n2 

Fig 7: Ângulo limite 

Fonte: O autor 
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A Figura 8 representa um ponto objeto P posicionado a uma distância h de 

um óculos anaglifo circular de raio r, onde L é o ângulo limite, conforme definido na 

equação (1), e por consequência o ângulo de refração vale 90°. Nessas condições 

tem-se: 

1²cos²  LLsen             LsenL ²1²cos                   2/1)²1(cos LsenL   

Ou seja:  
















2
1

2
2cos 1

2/1

n

n
L                                                        (7) 

Lembrando que: 

L = ângulo limite de refração 

1n = índice de refração do meio mais refrigente 

2n = índice de refração do meio menos refrigente 

Com base na figura 8 é possível afirmar que 
h

r

L

Lsen
Ltg 

cos
 

 

      r 

          

        

r 

Fig 8: Raio mínimo de um óculos anaglifo 

circular 

Fonte: O autor 
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De onde se conclui que: 

1

2

1

2

1

.

n

n

n

n

hR



                                                                 (8) 

Onde: 

R = raio mínimo do filtro circular do óculos anaglifo 

h = distância perpendicular do ponto observado ao filtro circular do óculos anaglifo 

1n = índice de refração do meio mais refrigente 

2n = índice de refração do meio menos refrigente 

A equação (8) indica o raio mínimo necessário do filtro circular em função da 

distância h para que o observador visualize o modelo anaglifo. Qualquer valor maior 

que o indicado na equação (8), implica que os raios emitidos a partir do ponto objeto 

P (por reflexão) não passarão pelo filtro representado na Figura 8. Nesse caso 

ocorrerá uma reflexão total, e obviamente tais raios refletidos não serão 

aproveitados para a visão estereoscópica, pois apenas os refratados irão sensibilizar 

a parte interna do sistema ocular. 

Pelo mesmo raciocínio e observando-se a Figura 9, também é possível se 

concluir que qualquer raio menor que o indicado na equação (8) implicará na perda 

de alguns raios refratados, que deixarão de passar pelo filtro e contribuir para a 

formação do modelo 3D. Nesse caso se terá uma redução no tamanho do modelo 

anaglifo formado, pois os raios refratados nas extremidades laterais serão 

desperdiçados. 
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Não esquecendo que no desenvolvimento da equação (8) se partiu do pré-

suposto que o filtro estava posicionado sobre a retina. Como na prática existe uma 

distância “d” entre o filtro anaglifo e a retina, deve-se observar que alguns raios 

refratados nos óculos poderão não atingir a retina por conta da distância “d” 

percorrida pelo raio após sofrer um possível desvio lateral (dependendo da 

espessura dos filtros esse desvio pode ser desprezado) nos filtros dos óculos. Esse 

desvio é indicado a seguir na equação (11), e conforme a Figura 10 é possível que 

esse desvio faça com que o raio refratado saia do campo visual do observador 

(representado pelo ponto “O” na Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: Relação entre os raios refletidos, refratados e ângulo 

limite 

Fonte: Ramalho at al, 1999 
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Com base na figura 4 observa-se que: 
21 II

d
sen  . Como )( risensen  , 

então: 

21

)(
II

d
risen                                                  (9)                   

Ainda se observando a Figura 4 é possível dizer que: 

21

cos
II

e
r                                                        (10) 

Dividindo-se as equações (4) e (5) membro a membro, tem-se: 

r

risen
ed

cos

)(
.


                                                  (11) 

Onde: 

d = desvio lateral do raio refratado 

Fig 10: Desvio lateral 

Fonte: Ramalho at al 1999 - adaptado 
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e = espessura da lâmina (lente dos óculos anaglifo) 

i = ângulo de incidência  

r = ângulo de refração 

Outro erro quantitativo a ser considerado está na distância interpupilar 

(distância entre as duas pupilas) que por sua vez interfere na sobreposição das 

imagens filtradas quando observadas sob a perspectiva dos dois filtros e através dos 

óculos anaglifo. Porém, conforme mencionado anteriormente, o objetivo deste tópico 

não é quantizar o erro na precisão do modelo anaglifo, mas mostrar que o tamanho 

dos filtros dos óculos são determinantes para a formação desse modelo.  

Observa-se que, segundo Gonçalves (1975), alguns problemas patológicos 

e/ou congênitos como: miopia, hipermetropia e presbiopia podem dificultar a 

visualização dessas imagens tridimensionais.  É comum nesses casos a sublimação 

dessas dificuldades através do uso de lentes de apoio, os chamados óculos de grau, 

que usados apropriadamente corrigem os problemas de refração da luz incidente no 

globo ocular e sua acomodação na região da retina. A equação (12) apresenta a 

fórmula aplicada pelos fabricantes de lentes. Embora os programas computacionais 

resolvam facilmente esse problema, a fórmula dos fabricantes permite entender a 

correção necessária no sistema ocular para a visão em profundidade através do 

modelo anaglifo. 
























211

2 11
.1

1

RRn

n

f
                                           (12)  

Onde: 

f = distância focal 

1R = raio de curvatura da primeira face da lente 

2R = raio de curvatura da segunda face da lente 

1n = índice de refração do meio que envolve a lente 
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2n = índice de refração da lente 

É interessante lembrar que esses problemas na visão em profundidade 

podem ser detectados através de testes específicos, conforme apresentados nos 

fundamentos biológicos.           

O inverso da distância focal, apresentada na equação (12), na Física, 

segundo Calçada & Sampaio (1998), é medida em dioptrias, e na prática representa 

o grau, comumente utilizado nos óculos de correção visual. 

Levando-se em conta que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 

aproximadamente igual a sua velocidade de propagação no ar (3.108 m/s), e 

observando a equação (5), por inferência tem-se o índice de refração no ar 

aproximadamente igual a 1. Como na prática sempre se tem uma lente imersa no ar 

e o índice de refração da lente é menor que 1, pois em qualquer material sólido sua 

velocidade de propagação é menor que a do ar, tem-se 1n  > 2n , logo a expressão 









1

1

2

n

n
 na equação na equação (12) será sempre positiva. O que define o sinal 

positivo ou negativo na fórmula dos fabricantes de lentes, comumente associado ao 

grau nas receitas oftalmológicas, é a expressão 









21

11

RR
. 

Calçada & Sampaio (1998) descrevem o cristalino do olho como uma lente 

biconvexa, conforme indica a Figura 11, presa às paredes do globo ocular por várias 

fibras musculares; a contração desses músculos produz diminuição dos raios 1R  e 

2R . 
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Uma pessoa de visão normal, sem defeitos, segundo Ramalho et al (1999), 

pode enxergar objetos situados desde uma distância média convencional de 25 cm, 

até o infinito. Para que a imagem se forme sempre na retina, a distância focal da 

lente deve ser variável. Isso é possível pelo fato da região do globo ocular, região de 

refração dos raios luminosos, ser constituida de material flexível, variando a 

curvatura de suas faces pela contração dos músculos da região. A esse processo de 

focalização dá-se o nome de acomodação visual (RAMALHO et al, 1999). 

Quando o objeto está infinitamente afastado (ponto remoto), os músculos 

ciliares estão relaxados e o foco da imagem está exatamente na retina, ou seja, a 

imagem se forma exatamente na retina. O olho não está realizando nenhum esforço 

de acomodação (RAMALHO et al, 1999). 

Quando a imagem se forma numa região fora da retina, ocorrem os defeitos 

da visão descritos por Ramalho et al (1999) e a consequente limitação da visão em 

profundidade descrita por Carlson et al (1994). Nesse caso a fórmula dos fabricantes 

de lentes é aplicada para corrigir o deslocamento da imagem e trazê-la para a retina. 

Por uma questão didática, inicialmente serão apresentados os defeitos da visão 

descritos por Ramalho et al (1999) e em seguida os testes para a visão em 

profundidade descritos por Carlson et al (1994). 

Fig 11: Lente biconvexa 

Fonte: Ramalho et al, 1999 
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É importante salientar que, segundo Calçada & Sampaio (1998), o grau de 

uma lente utilizada para correção visual pode ser negativo ou positivo, de acordo 

com a seguinte convenção: o raio de curvatura de uma face convexa deve ser 

considerado positivamente, enquanto o de uma lente côncava deve ser considerado 

negativamente. Essa convenção está associada a aproximação ou afastamento da 

imagem, conforme a dificuldade visual do observador; e aplicada na equação (12) 

fornecerá o sinal resultante da respectiva dioptria (grau).  

Quando se diz que um dado defeito da visão é corrigido com este ou com 

aquele tipo de lente, isso não significa que o defeito desaparece após algum tempo 

de uso da lente corretora (CALÇADA & SAMPAIO, 1998). 

A função da lente é apenas tornar possível a visão nítida dos objetos para 

situações em que, sem ela, isso não seria possível (CALÇADA & SAMPAIO, 1998). 

Em virtude de um alongamento do globo ocular, quando um olho míope não 

realiza esforço de acomodação, o foco do cristalino, que segundo Calçada & 

Sampaio (1998) funciona como uma lente biconvexa, não está na retina, mas sim 

antes dela. Nesse sentido, Halliday (2009) recomenda lentes divergentes capazes 

de deslocar a imagem até um ponto virtual que coincide com a retina e se mantendo 

invertida em relação ao objeto de observação.  

A Figura 12 mostra a imagem de um objeto sendo formada antes da retina, 

num ponto F’, caracterizando a miopia.  
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A Figura 13 indica o deslocamento da imagem para um ponto virtual, 

localizado na retina, através de lentes apropriadas (divergentes). Uma vez que o 

deslocamento da imagem foi corrigido, a visão em profundidade pode ser 

observada, salve a existência de alguma outra disfunção ocular. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                

Ao contrário da miopia, Halliday (2009) salienta que o olho hipermétrope 

forma a imagem depois da retina. Assim, para ver nitidamente um objeto no infinito, 

Ramalho et al (1999) afirmam que o hipermétrope tem de realizar esforço de 

acomodação. Segundo Calçada & Sampaio (1998), a lente corretora da 

Fig 12: Objeto formado antes da retina 

(miopia) 

Fig 13: Imagem deslocada para a retina 

 

Fonte: Ramalho et al, 1999 

Fonte: Ramalho et al 1999 

Fonte: Ramalho et al, 1999 
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hipermetropia deve ser a convergente, que irá aproximar a imagem para um ponto 

virtual na região da retina. 

Quando uma pessoa envelhece, seu cristalino vai perdendo a capacidade de 

acomodação, problema conhecido como presbiopia. Em consequência, segundo 

Ramalho et al (1999), há um afastamento do ponto de formação da imagem em 

relação a retina, embora a visão a distância se conserve normal. 

A correção da presbiopia, de acordo com Calçada & Sampaio (1998), é feita 

com lentes convergentes, como na hipermetropia. É importante observar que o 

portador de presbiopia não precisa usar lentes para ver longe, a não ser que 

apresente algum outro defeito associado. Se isso acontecer, ele necessitará de uma 

lente para ver longe e outra para ver perto, devendo usar então lentes bifocais ou 

multifocais.   

A dificuldade de visão em profundidade pode ser percebida por meio de 

alguns testes já citados anteriormente. Entre eles destaca-se as luzes de Worth. 

Nesse caso avalia-se a capacidade de fusão do paciente através das quatro luzes 

de Worth. 

A exemplo da visão humana, a fotogrametria também busca a construção do 

modelo 3D. Porém observa-se que as fotografias apresentam informações 

bidimensionais e por se só não podem apresentar a visão de profundidade e/ou 

estereoscópica. 

Um efeito muito comum, segundo Marchetti & Garcia (1977), que pode ser 

produzido com um par estereoscópico de fotografias é o anaglifo, que é destacado 

neste trabalho, com ênfase na Óptica Geométrica.  

Embora o modelo anaglifo esteja associado a refração luminosa, não se pode 

deixar de observar os outros fenômenos da Óptica Geométrica e analisá-los 

concomitantemente. 

Dependendo da natureza dos meios através dos quais a luz se propaga, 

Ramalho et al (1999) destacam que ocorrem simultaneamente os fenômenos da 
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reflexão, refração e absorção com maior ou menor intensidade, lembrado que esses 

fenômenos já foram comentado no início desta seção. 

No caso da reflexão o raio luminoso, ou o feixe de luz, incide sobre uma 

determinada superfície e volta para o mesmo meio onde se propagava inicialmente. 

A reflexão é o fenômeno responsável por levar a imagem do objeto refletido até o 

globo ocular do observador.  

No fenômeno da refração o feixe luminoso incide sobre determinada 

superfície, porém não volta para o mesmo meio em que se propagava, ao contrário 

da reflexão, agora ele passa para o meio seguinte. A refração é o fenômeno 

responsável por levar a imagem do objeto através do globo ocular para sua 

formação na região do cérebro. 

Finalmente, o terceiro e último fenômeno da Óptica Geométrica, a absorção, é 

responsável pelo aquecimento e dilatação da superfície de contato; destacando que 

esta dilatação, conforme indica a equação (13), depende da área inicial da superfície 

( 0A ) sobre a qual a luz incide e sua respectiva variação de temperatura. 

  .. 0AA                                                            (13) 

Onde: 

A = Dilatação superficial 

0A  = Área inicial da superfície 

 = Coeficiente de dilatação superficial 

 = Variação de temperatura 

É importante salientar que o coeficiente de dilatação superficial é uma 

grandeza física que depende do material da superfície de contato. No caso do 

óculos de anaglifo o coeficiente de dilatação está associado a natureza do material 

que constitui os filtros vermelho e azul ( ou verde em outros casos). 

Com a análise simultânea dos três fenômenos da Óptica Geométrica 

(reflexão, refração e absorção) na reprodução do modelo 3D na forma de anaglifo, é 
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possível se levar em consideração o comportamento de algumas variáveis que 

definem sua formação, com melhoria na qualidade dos dados, sejam estes de 

construção ou de análise do respectivo modelo. Entre essas variáveis, pode-se citar, 

por exemplo, a eficiência luminosa, que está associada ao rendimento da 

transformação de outras formas de energia em energia luminosa, necessária aos 

fenômenos de reflexão, refração e absorção, além de essencial para a concepção 

do modelo anaglifo. 

Outro exemplo está na visão escotópica, aquela produzida pelo olho em 

condições de baixa luminosidade; ou a visão fotóptica, designação dada à 

sensibilidade do olho em condições de intensidade luminosa. Este tipo de visão 

depende da intensidade com que os fenômenos óticos ocorrem, e por sua vez essa 

intensidade define a eficiência luminosa, importante não apenas para a composição 

das cores, mas também para a qualidade de formação e observação do anaglifo. É 

bom lembrar que, conforme a equação (13), a dilatação superficial é diretamente 

proporcional a variação de temperatura, logo a luminosidade da visão escotópica ou 

fotóptica tem efeito direto na dilatação do filtro dos óculos anaglifo. 

2.4 Fundamentação fotogramétrica 

Segundo Coelho & Brito (2007), etimologicamente a palavra fotogrametria 

(cujos radicais vêm do grego: photon[luz], graphos[escrita] e metron[medições]) 

significa medições executadas através de fotografias. O consenso geral define tal 

termo como a ciência e tecnologia de se obter informação confiável por meio de 

imagens adquiridas por sensores fotográficos. 

Quando se analisa o conceito etimológico da Fotogrametria, percebe-se não 

apenas seu alto grau de complexidade, mas também a interdisciplinaridade com as 

demais ciências como, por exemplo, Biologia, Física, História, Matemática, etc. Não 

é por acaso que Coelho & Brito (2007) afirmam que muitas abordagens e discussões 

sobre o tema foram desenvolvidas ao longo do último século, tornando o assunto 

confuso para aqueles que estão iniciando nesse campo.     
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A estereoscopia, segundo Marchetti e Garcia (1977), é a ciência e a arte que 

permite a visão tridimensional e o estudo dos métodos que permitem esses efeitos. 

Entre esses métodos destaca-se o anaglifo, que apresenta uma sobreposição de 

imagens a partir de perspectivas diferentes.  

O anaglifo pode ser definido como a figura resultante da impressão ou 

projeção, em superposição, de um par de fotografias estereoscópicas (ou mesmo de 

desenhos) em cores complementares (verde e vermelho), de tal forma que a 

imagem vista em relevo ou em 3D é obtida pela observação do anaglifo através de 

óculos com filtros nas cores complementares usadas (MARCHETI & GARCIA, 1981). 

Quando no anaglifo se observa uma mesma imagem com diferentes filtros em 

cada um dos olhos, a refração da luz que traz a sensibilidade luminosa do objeto até 

o olho ocorre com perspectivas diferentes para cada um dos olhos, uma vez que 

diferentes meios possuem diferentes índices de refração.  

Lembrando que na visualização por anaglifo tem-se um filtro vermelho no olho 

esquerdo e outro azul ou verde no olho direito, e que segundo a equação (5) o 

índice de refração é dado em função da velocidade de propagação da luz, a 

diferença na sua velocidade provoca uma mudança na trajetória luminosa. É essa 

mudança de trajetória que permite a mudança de perspectiva própria dos modelos 

anaglifos.  

É bom lembrar que, segundo Schuler et al (2008), outros modelos, como por 

exemplo, luz intermitente, visão cruzada, visão paralela (estereoscopia voluntária) e 

holografia, também seguem o principio da sobreposição de imagens, porém salienta-

se que o presente trabalho destaca o modelo anaglifo. A sobreposição dessas 

informações óticas na retina, obtidas a partir de diferentes refrações permite ao 

córtex interpretar a imagem 3D. 

As imagens que o ser humano está habituado a visualizar são, em geral, 

planas (fotografia, cinema, televisão, etc.). Ou seja, envolveram a transformação de 

objetos tridimensionais em imagens bidimensionais BERBERAN (2002).  
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Berberan (2002) descreve cada uma das imagens formadas nos olhos como 

um sistema bidimensionais. Mas o ser humano tem uma percepção tridimensional 

dos cenários a partir da fusão das duas imagens planas (que são distintas, dado que 

cada olho tem uma perspectiva diferente do cenário em observação). A visão 

binocular é, portanto, parte do sistema que permite ao ser humano a percepção da 

profundidade dos cenários que observam.  

Essa visão binocular está associada às atividades físicas e biológicas, 

descritas nas respectivas fundamentações, que garantem ao observador a 

capacidade de fundir as duas imagens das retinas, que são ligeiramente diferentes; 

além de associar a distância ao objeto com o ângulo de convergência (ângulo com 

vértice no objeto, e definido a partir dos raios luminosos incidentes nos olhos do 

observador). A essa visão binocular, representada na Figura 14, Berberan (2002) 

chama de visão estereoscópica. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Disperati & Schuler (2010), aplicativos computacionais foram 

desenvolvidos para mostrar as duas imagens estereoscópicas na tela do monitor de 

Fig 14: Visão estereoscópica e ângulo de convergência θ 

Fonte: O autor 
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computador, onde cada imagem é processada através de um filtro específico, 

gerando assim o anaglifo e sua respectiva observação através do óculos bicolor. 

Entre os programas computacionais utilizados na produção da imagem 

estereoscópica pode-se citar o E-foto, Adobe Photoshop e Photomodeler. O primeiro 

é uma versão livre desenvolvida pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) para restituição fotogramétrica e que, após a inserção dos dados de entrada, 

gera automaticamente o modelo 3D para visualização nos óculos anaglifo; sua 

desvantagem está na necessidade das orientações interior e exterior das imagens 

antes da geração do modelo 3D. Esse programa permite a vetorização dos objetos 

visualizados no modelo tridimensional, e um exemplo de seu produto final será 

apresentado na Seção 2.8, que trata do anaglifo a luz de alguns aplicativos.  

O Adobe Photoshop pode processar essas imagens individualmente, sem que 

haja necessidade de orientá-las; o produto final serve, porém, somente para 

observação, sem possibilidade de se obter informações quantitativas. Sua 

desvantagem está na dificuldade de acesso, pois não se tratando de um aplicativo 

gratuito, sua disponibilidade pode se tornar limitada. Além disso, pelas caracteríscas 

de seus produtos finais (utilizado apenas para obsrvações), sua aplicação na 

Cartografia é limitada. Um exemplo sobre esse aplicativo na produção do anaglifo 

também é apresentado na Seção 2.8. 

Quanto ao PhotoModeler, o anaglifo é gerado a partir dos alvos fornecidos 

pelo próprio programa e fixados sobre a superfície que se deseja modelar, além da 

inserção de medidas realizadas em campo. Sua grande vantagem está na 

visualização em três dimensões do monumento ou superfície modelado e a 

obtenção de medidas sobre o mesmo, uma vez que o aplicativo permite as 

orientações interna e externa das fotografias. Porém trata-se de um processo longo, 

tanto na fase de levantamento de campo como também na fase de processamento, 

conforme será discutido, a exemplo dos outros aplicativos, na Seção 2.8. 

Embora existam inúmeros softwares que podem ser uados para gerar o 

anaglifo digital, Disperati & Schuler (2010) destacam que alguns deles não viabilizam 
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a orientação do modelo, e consequentemente não permitem se efetuar medidas 

tridimensionais.  

Para que essas medidas sejam efetuadas é necessário que se faça as 

orientações interior e exterior. Coelho & Brito (2007) salientam que na orientação 

interior as fotos ficam compatíveis com o sistema óptico da câmara utilizada a partir 

dos parâmetros de distorção da mesma. Já na orientação exterior, ainda segundo 

Coelho & Brito (2007), esta pode ser classificada em orientação relativa e absoluta. 

Na primeira cada foto é amarrada com seu respectivo par estereoscópico, e na 

orientação absoluta cada par estereoscópico é amarrado com o terreno. 

Os programas PhotoModeler e E-foto são exemplos de softwares que aplicam 

esses conceitos e permitem medidas sobre seus produtos finais na forma de 

anaglifo. 

Outro aspecto importante a ser discutido é o das cores da imagem anaglifo. 

Segundo Pedrini (2008), a compreensão da natureza da luz é essencial no estudo 

das cores e, por indução, para o entendimento dos anaglifos, uma vez que o mesmo 

é definido a partir da combinação de cores específicas.  

A natureza da luz, independente de sua cor, segundo Pedrini (2008), é uma 

manifestação perceptual da luz, que por sua vez, é um sinal eletromagnético. Um 

raio luminoso é constituído de partículas, chamadas fótons, cuja frequência e 

velocidade determinam o comprimento de onda dos fótons. 

Na seção 2.6 serão apresentados alguns fundamentos de sensibilização dos 

receptores a partir a partir do comprimento de ondas desses fótons. 

Para se entender como os sensores são sensibilizados a partir dos fótons e a 

formação das matizes de cores na visão computacional, destaca-se inicialmente que 

tal sensibilização ocorre por radiações elétricas e magnéticas que se propagam com 

velocidades próximas a da luz (3.108 m/s), e são perpendiculares entre si, conforme 

apresenta Coelho e Brito (2007) na figura 15. 
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onde: 

c = velocidade de propagação da luz (aproximadamente 3.108 m/s); 

 = comprimento de onda. 

Segundo Halliday (2009), a velocidade de propagação de uma onda está em 

função de sua frequência conforme a equação (9), e cada pacote da energia radiada 

por essas ondas é dado pela equação (10). 

fv .                                                                   (14)               

onde: 

v = velocidade de propagação da onda (aproximadamente igual a da luz); 

 = comprimento da onda radiada; 

f = frequência da onda radiada. 

 

                                          fhQ .                                                                  (15) 

Onde: 

Fig 15: Onda Eletromagnética 

Fonte: Coelho e Brito, 2007 
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Q = energia associada a cada fóton da onda radiada; 

h = constante de Planck 

f = frequência da onda radiada. 

Isolando-se a frequência na equação (14) e substituindo na equação (15) tem-

se: 



v
hQ .                                                                   (16) 

Como todas as grandezas já foram definidas acima se chama a atenção que 

a energia transportada (Q ) é capaz de sensibilizar o sensor é inversamente 

proporcional ao comprimento de onda ( ). Ao mesmo tempo, de acordo com a 

equação (14), o comprimento de onda é inversamente proporcional a frequência 

( f ), logo quanto maior a frequência maior a energia capaz de sensibilizar o referido 

sensor. 

Conclui-se que cada onda sensibiliza o sensor com uma quantidade de 

energia diferente e em função de sua frequência. Ao mesmo tempo, associado ao 

fenômeno de absorção, conforme visto na fundamentação física, existe a elevação 

de temperatura, que permite ao corpo sensibilizado a emissão de energia. A 

equação (17), chamada de lei de Stefan-Boltzmann e referenciada por Halliday 

(2009), expressa quantitativamente a quantidade de energia emitida por um corpo, 

em função da sua temperatura. 

                                          
4.TM                                                                (17) 

Onde: 

M = energia emitida pelo sensor; 

 = constante de Stefan-Boltzmann; 

T = temperatura do corpo. 
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Segundo Meneses (2012), a visualização das imagens depende da 

intensidade com que um objeto reflete a radiação eletromagnética em razão da onda 

incidente, conforme indica a equação (16), e da temperatura do receptor, conforme 

indica a equação (17). De forma simplificada pode-se dizer que as cores percebidas 

por um observador em relação a certo objeto dependem da luz refletida por esse 

objeto. 

Segundo Gomes (1994), a luz sem cor é chamada de monocromática, cujo 

único atributo é sua intensidade. Já a luz cromática (colorida), que é de interesse 

para o estudo dos anaglifos, além da frequência, existe a radiância, associada a 

quantidade total de energia emitida pelo objeto de observação; a luminância, 

associada a quantidade de energia percebida pelo observador; e o brilho, associado 

a ideia de intensidade. Essa intensidade está relacionada as equações (16) e (17), e 

segundo Gonzalez & Woods (2010) é um dos principais fatores na descrição da 

sensação de cores. 

Nesse sentido, resume-se que a percepção das cores depende tanto das 

ondas que sensibilizam os receptores como do próprio recptor.  

Segundo Gonzalez & Woods (2010), a percepção desses resultados ocorre a 

partir da sensibilização dos receptores luminosos, que transformam a energia 

radiante em impulsos elétricos; e estes após serem captados pelo campo visual 

percorrem a região do globo ocular, conforme os fundamentos biológicos e físicos 

apresentados nos tópicos 3.2 e 3.3, com posterior decodificação do cérebro. 

Na formação das cores, dois modelos principais podem se destacados, o 

aditivo e o subtrativo. No modelo aditivo de formação de cor, as energias dos fótons 

correpondentes a dois ou mais raios luminosos que estão sendo combinados são 

somados. O processo subtrativo de formação de cor ocorre quando a luz que os 

olhos recebem é proveniente de material transparente (filtro), corantes ou 

pigmentos, em que parte da energia luminosa incidente é absorvida e parte é 

transmitida (PEDRINI, 2008). 
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O triângulo das cores apresentado por Berberan (2002) ilustra bem tal 

fenômeno. A Figura 16 apresenta esse triangulo onde as cores aditivas (verde, 

vermelho e azul) são posicionadas em seus vértices, e as cores subtrativas 

(amarelo, cião e magenta) são posicionadas em suas arestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na Figura 16, a combinação das cores primárias vermelho e verde 

resulta no amarelo, a combinação das cores básicas verde e azul resulta no cião 

(também chamado ciano), e a combinação das cores primárias vermelho e azul 

resulta no magenta. 

No sistema CMY (cyan, magenta e yellow - Figura 17), as cores 

complementares são tomadas como básicas, ocorrendo fato inverso ao triângulo das 

cores: as cores primárias passam a ser formadas pela combinação das 

complementares, isto é, o sistema denominado CMY (Cyan, Magenta and Yellow). 

Neste caso a cor preta seria a subtração das três. 

 

 

 

Fig 16: Triângulo das cores 

Fonte: Berberan, 2002 
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Com base nas Figuras 16 e 17, percebe-se que as cores podem ser definidas 

por diferentes modelos. Um modelo de cor, segundo Pedrini (2008), é 

essencialmente uma representação tridimensional na qual cada cor é especificada 

por um ponto no sistema de coordenadas tridimensionais. 

Entre os diversos sistemas de cores existentes, o sistema RGB é um exemplo 

de modelo aditivo, e o sistema CMY é um exemplo do modelo subtrativo. De fato, o 

sistema denominado RGB (de Red, Green, Blue – vermelho, verde e azul em inglês) 

é utilizado nos televisores, monitores de computador e câmeras de vídeo. As cores 

complementares são o amarelo, o magenta e o ciano e são formadas pela subtração 

das cores primárias da cor branca (COELHO & BRITO 2007). Já o segundo, 

segundo Pedrini (2008), é muito utilizado em impressões coloridas.  

No caso do anaglifo trata-se de modelo aditivo, pois os canais de cores 

isolados na fase de processamento das imagens são posteriormente sobrepostos 

para a obtenção do efeito 3D através dos óculos anaglifo. 

A Figura 18 mostra os óculos anaglifo de sistema vermelho (olho esquerdo do 

observador) e azul (olho direito do observador) onde, segundo Berberan (2002), a 

imagem vermelha só é visível quando é vista através de um filtro de cor diferente. 

Ou seja, o olho esquerdo está impossibilitado de ver o A da direita uma vez que o 

filtro tem a mesma cor e não vai permitir distinguir a referida letra, ou o que quer que 

seja dessa cor.  

Fig 17: Cores subtrativas – sistema CMY 

Fonte: Coelho & Brito, 2007 
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                                                  A        A 

 

 

Isso ocorre porque, segundo os princípios da Óptica Geométrica 

apresentados por Halliday (2009) e descritos na fundamentação física, a luz branca 

incide sobre a lente vermelha e todas as cores são refratadas exceto a vermelha, 

que é refletida, razão pela qual se enxerga a cor vermelha. Observando que são os 

raios refratados que definem a formação da imagem no sistema ocular, conclui-se 

que nenhuma imagem vermelha será formada através do olho esquerdo (filtro 

vermelho). O mesmo princípio ocorre com o olho direito, observando que nesse caso 

tem-se um filtro azul. 

Assim, cada olho, no sistema anaglifo, é responsável pela formação de uma 

imagem do mesmo objeto, porém sob perspectivas diferentes; a sobreposição delas 

na região do cérebro vai resultar na visão 3D.  

Observa-se que as imagens representadas pela letra ‘A’, são inicialmente 

processadas em aplicativos específicos; esses canais de cores são isolados e em 

seguida justapostos (a semelhança do modelo aditivo de cores) com uma pequena 

diferença de sobreposição, e posterior visualização nos óculos anaglifo. A adição 

dos canais de cores na etapa de processamento, a diferença na sobreposição 

desses canais e o filtro dos óculos anaglifos, permitem a visualização do modelo 3D. 

Quanto às cores observadas, o sistema anaglifo utilizado (vermelho e azul ou 

vermelho e verde) e a combinação das cores aditivas apresentada na figura 10 

(triângulo das cores) definem a coloração das imagens visualizadas por esse 

sistema. 

 

 

Fig 18: Óculos anaglifo de sistema vermelho e azul 

Fonte: O autor 
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2.5 Relação entre a câmara fotográfica e o olho humano 

A análise das imagens formadas no sistema óptico do globo ocular acende 

uma ampla discussão a partir da Fotogrametria quando a mesma busca, em seus 

fundamentos, reproduzir tais imagens.  

Para se perceber a semelhança do globo ocular com a máquina fotográfica, 

considera-se primeiramente Coelho & Brito (2007) quando eles relacionam os 

componentes básicos de uma câmera fotográfica. O obturador, que controla a 

entrada dos raios luminosos; a objetiva, responsável pela nítida visualização dos 

objetos; o diafragma, que controla a intensidade dos raios luminosos; e o sensor 

onde se forma a imagem. 

Calçada & Sampaio (1998) relacionam as pálpebras com o obturador ao 

impedir a entrada da luz; os meios transparentes do globo ocular (córnea, humor 

aquoso, cristalino e humor vítreo) com a objetiva, formando a imagem do objeto; a 

íris com o diafragma, ao controlar a intensidade luminosa através de seu orifício 

central (pupila); e a retina com o sensor, onde a imagem é formada. 

2.6 Imagem digital             

Vários aplicativos podem ser utilizados na construção dos anaglifos, e alguns 

deles são detalhados na seção 2.8. Porém todos eles têm entre os dados de entrada 

as imagens digitais que por sua vez serão processadas. Em alguns casos trabalha-

se apenas com imagens digitais no modelo raster, como é o o caso do Photoshop, e 

em outros com o modelo vetorial, como é o caso do Efoto. 

Como algumas formas de se produzir os anaglifos são detalhadas na Seção 

2.8, com suas respectivas aplicações, observa-se neste tópico algumas definições e 

propriedades das imagens digitais importantes tanto para a apresentação dos 

aplicativos na seção citada acima, como para a discussão do modelo digital 

processado.  
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A imagem digital é uma matriz composta por células quadradas, chamadas 

pixels(picture elements). Em cada pixel, há somente uma coloração sólida, definida 

por um número digital (COELHO & BRITO, 2007). 

Segundo Coelho & Brito (2007), toda imagem tem quatro resoluções básicas, 

ou seja, quatro parâmetros básicos de avaliação de suas aquisição e visualização. 

Tais resoluções são chamadas: espacial, radiométrica, espectral e temporal.             

É importante lembrar que as fotografias, ainda segundo Coelho & Brito 

(2007), são obtidas a partir da sensibilização de dispositivos que podem ser os 

filmes, no caso das fotografias analógicas, ou os CCD’s e CMO’s, no caso da 

fotografia digital. 

Em relação às fotografias analógicas, a resolução espacial está associada à 

capacidade de se enxergar os objetos; a radiométrica está ligada à capacidade de 

discernir quantidades cada vez maiores de tons dentro de uma determinada banda 

do espectro eletromagnético. A resolução espectral envolve o número de bandas e a 

espessura de cada banda que o filme é capaz de cobrir. A última das resoluções de 

uma imagem é a resolução temporal, e está relacionada com o tempo de revisita da 

plataforma na qual a câmara está montada (COELHO & BRITO, 2007).  

Pedrini (2008) chama a atenção que as quatro resoluções acima também são 

verificadas nas fotografias digitais, porém nesse caso a resolução espacial está 

associada ao tamanho de um novo elemento chamado pixel.  

Levando em consideração que cada pixel constitui o elemento de uma 

imagem, Meneses (2012) relata que uma imagem digital pode ser representada por 

meio de uma matriz bidimensional, lembrando que em cada pixel há somente uma 

coloração sólida e definida por um número digital.            

Como este trabalho apresenta os anaglifos processados a partir das imagens 

digitais, é relevante salientar que essas imagens podem ser obtidas no modelo 

raster (também conhecido como matricial) ou vetorial. 

As imagens no modelo vetorial incluem todas as informações processadas, 

mas a sua forma final de registo ou apresentação não é uma imagem, antes está 
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representada por pontos ou vetores simbolizando objetos e que foram selecionados 

e classificados de acordo com especificações previamente definidas. São exemplos 

deste tipo de produto: 

1. Modelos digitais de superfície; 

2. Modelos digitais do terreno; 

3. Cartografia topográfica; 

4. Cartografia temática; 

5. Perfis transversais e longitudinais; 

6. Modelos tridimensionais de objetos (BERBERAN, 2002). 
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Quanto ao arquivo no formato matricial, este é usado no modelo anaglifo e 

segundo Berberan (2002) está representado por imagens de objetos, e não por 

algum tipo de simbolização abstrata, sujeita a qualquer tipo de seleção ou 

classificação. São exemplos de aplicações de arquivos na forma matricial: 

1. Fotografias aéreas; 

2. Mosaicos; 

3. Imagens retificadas; 

4. Ortofotoimagens; 

5. Ortofotomosaicos; 

6. Mosaicos de radar; 

7. Modelos tridimensionais de objetos. 

 

 

Fig 19: Exemplo de um arquivo na forma vetorial 

Fonte: Berberan, 2002 
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            Quando se refere a fotografias na forma matricial, necessárias para o 

processamento do modelo anaglifo, Gonzalez & Woods (2010) apresentam esse tipo 

de imagem digital como uma função dada por ),( yxf . Essa imagem pode ser 

considerada como sendo uma matriz cujos índices de linhas e colunas identificam 

um ponto especifico na imagem, e o correspondente valor da função  ),( yxf . 

Nesse sentido, Gonzalez & Woods (2010) representam uma imagem digital 

através do modelo expresso na equação (18). 
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Fig 20: Exemplo de um arquivo na forma matricial 

Fonte: Berberan, 2002 
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Levando-se em conta que na imagem digital, segundo Gonzalez & Woods 

(2010), a origem do sistema de referencia está posicionada no canto superior 

esquerdo, percebe-se que nessa posição têm-se as coordenadas )0,0(  do pixel 

correspondente na imagem ),( yxf , de formato matricial. Ou seja, as coordenadas 

),( yx  indicam a posição do pixel. 

 

 

 

 

              

 

 

             

Na Figura 21 observa-se que a posição correpondente a segunda linha e 

segunda coluna está associada ao numero inteiro 255. Levando-se em conta que a 

figura apresenta uma imagem monocromática, e que na perspectiva computacional 

tem-se um sistema binário de 8 bits (28 = 256), cada cor da matriz à esquerda 

corresponde a um tom na matriz da direita, não esquecendo que os 256 tons variam, 

segundo Coelho e Brito (2007), de 0 (preto)  a 255 (branco).  

As tonalidades mais claras sempre terão números intensidades, pois 

correspondem a uma quantidade maior de energia chegando ao sensor. Para um 

número de tons igual a 2k, o tom mais escuro será igual a 0 e o mais claro igual a 2k 

– 1 (COELHO & BRITO 2007). 

Assim, cada célula da matriz corresponde a uma posição da imagem 

fotogramétrica determinada pelas coordenadas ),( yx , e seu valor correspondente, 

Fig 21: Imagem de um arquivo matricial 

Fonte: Coelho e Brito, 2007 
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ilustrado pela matriz da direita na Figura 21, está associado à resolução 

radiométrica, ou seja, trata-se da imagem da função ),( yxf .  

Para se entender como os sensores são sensibilizados e a formação das 

matrizes de cores, destaca-se inicialmente que os sensores são sensibilizados por 

radiações elétricas e magnéticas, que se propagam com velocidades próximas à da 

luz (3.108 m/s), e são perpendiculares entre si, conforme apresenta Coelho e Brito 

(2007) na figura 15. 

Como as imagens digitais são exibidas em níveis discretos de brilho, a 

habilidade do olho para discriminar entre distintos níveis de brilho é uma 

consideração importante na apresentação de resultados de processamento de 

imagens (GONZALEZ & WOODS, 2010). 

Resumidamente, conforme a fundamentação feita no desenvolvimento deste 

tópico pode-se dizer que a imagem digital é baseada no sistema binário. Este por 

sua vez permite a formação do arquivo matricial de uma imagem, onde cada 

elemento da matriz corresponde a um ponto da imagem, e tem um valor associado a 

emissão de energia a partir da sensibilização do receptor. Como diferentes ondas 

sensibilizam o receptor de forma diferente, é possível se ter uma imagem matricial, 

onde cada célula é chamada de pixel, e cada pixel pode apresentar uma tonalidade 

diferente. 

2.7 Modelos matemáticos de orientação interior e exterior 

Na Seção 2.2 foi apresentado o modelo ideal de visão estereoscópica através 

do olho humano e seus fundamentos biológicos. Em seguida, a Física foi 

apresentada como a Ciência capaz de explicar o comportamento da luz em função 

do sistema visual e a construção da imagem na região do cérebro. Nesse contexto a 

Fotogrametria foi apresentada na Seção 2.4 como importante fundamento para a 

reconstrução de um modelo estereoscópico artificial (anaglifo) a partir do modelo 

natural que foi mostrado e explicado pelas ciências físicas e biológicas (Biofísica), 

além de suas respectivas análises qualitativa e quantitativa.  
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Na construção desse modelo artificial, segundo Coelho & Brito (2007), é 

necessário que se tome alguns cuidados. Na fase de processamento das fotografias, 

elas devem ficar compatíveis com os parâmetros da câmara e que por sua vez foram 

identificados na fase de calibração (orientação interna), compatíveis com o seu par 

estereoscópico (orientação exterior relativa), e por fim cada par estereoscópico deve 

estar alinhado com o terreno (orientação exterior). 

 

2.7.1 As transformações na orientação interior 

As transformações geométricas, ou mais genericamente as relações 

geométricas, são instrumentos fundamentais de trabalho para o fotogrametrista e 

para o geodesista (LUGNANI, 1987). Embora a simples translação não possa ser 

considerada uma transformação, mas uma transferência de coordenadas segue 

abaixo um diagrama ilustrando os processos de translações e transformações, que 

em seguida serão detalhadas geometricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22: Aplicação das transformações 
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Onde: 

x0y = sistema inicial de coordenadas 

x’0’y’ = sistema final de coordenadas 

β = ângulo de rotação 

Cx = fator de escala na escala x 

Cy = fator de escala na escala y 

 

a. Transformação ortogonal 

Nesse caso será aplicada uma rotação, com possível translação, mantendo-

se constante a escala. Quanto ao número de parâmetros ter-se-á um de rotação 

(aquele aplicado no eixo x é o mesmo para o eixo y) e dois de translação (um para x 

e outro para y), totalizando três parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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Na forma matricial, tem-se: 






























 










y
x

y

x

sen

sen

y

x

0

0
.

cos

cos

'

'




                                             (19) 

 

Onde: 










'

'

y

x
= novo sistema de coordenadas após a transformação 








 





cos

cos

sen

sen
= matriz rotação aplicada ao sistema inicial de coordenadas 










y

x
= sistema inicial de coordenadas 















y
x

0

0
= matriz translação  

 

b. Transformação isogonal 

            Neste caso serão aplicados quatro parâmetros: dois de translação (eixos x e 

y), um de rotação (a mesma rotação será aplicada aos dois eixos x e y) e um de 

escala (o mesmo fator de escala “C ” será aplicado aos eixos x e y). 

Fonte: O autor 

 

Fig 23: Transformação ortogonal 

 



63 

 

Clayton Guerra Mamede                                                                                                          claytonguerramamede@bol.com.br                                                                                                                                                                                    

 

 

             

Na forma matricial, a transformação isogonal fica: 
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c. Transformação afim 

Corrigido o cisalhamento, aplica-se a matriz rotação, os fatores de escala 

(fatores diferentes para os diferentes eixos) e a translação, completando todos os 

parâmetros da transformação afim. Nesse caso temos: 
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2.7.2 Orientação externa 

Segundo Coelho & Brito (2007), o objetivo primordial da orientação exterior 

(ou externa) é a obtenção do ângulo de rotação do sensor (ângulo de atitude) e de 

sua translação ao coletar cada imagem fotográfica em relação ao referencial do 

espaço-objeto; não se esquecendo de observar cada um dos eixos de coordenadas 

(x, y e z).  

            As equações (29) e (30) são chamadas equações de colinearidade que 

ajustarão os planos objeto e imagem para a condição de paralelismo.  

)(.)(.)(.

)(.)(.)(.
.

03,303,203,1

01,301,201,1

0
zzryyrxxr

zzryyrxxr
c




                      (22) 

)(.)(.)(.

)(.)(.)(.
.

03,303,203,1

02,302,202,1

0
zzryyrxxr

zzryyrxxr
c




                          (23) 

 

2.8 Anaglifos à luz dos aplicativos: Photoshop, PhotoModeler e Efoto 

Através do aplicativo Photoshop é possível se construir o modelo anaglifo a 

partir da sobreposição de duas fotografias. Conforme destacado na fundamentação 
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fotogramétrica (seção 3.4), cada uma das fotos recebe um tratamento especial onde 

canais específicos de cores são isolados, e a imagem tridimensional é formada a 

partir da sobreposição desses canais; recurso possível ao Photoshop porque o 

mesmo tem a característica de trabalhar com camadas.  

Inicialmente são retiradas duas fotos do alvo que se deseja observar no 

modelo anaglifo, com um leve deslocamento para a esquerda ou direita. Nessa fase 

é importante que se tenha dois cuidados básicos para que se preserve a qualidade 

do modelo. O primeiro é quanto ao deslocamento lateral para que não seja muito 

grande e dificulte a visualização do modelo final. O segundo é quanto a rotação da 

câmara na hora da segunda tomada, como normalmente essas fotos são tiradas 

sem o tripé, esse cuidado também é importante. 

Em seguida essas fotos são processadas no aplicativo, e considerando-se os 

óculos anaglifo de filtro vermelho no olho esquerdo e azul no olho direito, utiliza-se a 

matiz de saturação do programa para se eliminar o canal vermelho da imagem 

direita e os canais verde e azul da imagem da esquerda. A sobreposição dessas 

imagens com os respectivos canais de cores isolados, e sua visualização através de 

filtros especiais (óculos anaglifo), permite-se que o mesmo ponto nas duas imagens 

seja observado sob perspectivas diferentes. 

Nesse caso os princípios físicos associados aos fenômenos de reflexão e 

refração podem fundamentar a reprodução do modelo biológico natural da visão 

humana, lembrando que esses princípios foram acordados na fundamentação física. 

Vale apena rememorar que segundo a Óptica Geométrica a visualização dos objetos 

só é possível graças a reflexão difusa dos raios incidentes sobre o mesmo, e que as 

lentes dos óculos anaglifos funcionam como filtros que refletem as luzes vermelha e 

azul respectivamente nas lentes vermelha e azul, daí a necessidade de se isolar 

canais específicos de cores para cada lente. 

Como este programa trabalha simplesmente com a sobreposição de 

camadas, sem qualquer informação de orientação, sejam interior ou exterior, não é 
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possível a realização de medidas sobre esses anaglifos. Trata-se apenas de uma 

imagem interpretativa conforme indica a Figura 24. 

 

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao modelo anaglifo produzido pelo aplicativo PhotoModeler, este 

permite a realização de medidas, ou seja, neste caso é possível uma análise 

quantitativa do modelo, além da qualitativa, e por esta razão seu desenvolvimento é 

um pouco mais complexo em relação ao Photoshop. 

Para que seja possível a realização de medidas sobre o monumento, foram 

feitas as orientações internas e externas descritas nos modelos matemáticos da 

seção 2.7. É bom salientar mais uma vez que na prática essas orientações podem 

ser feitas automaticamente através dos aplicativos que disponibilizam essa opção.  

No caso específico do PhotoModeler, a construção do anaglifo pede tanto os 

parâmetros de orientação interna (calibração da câmara), como também os de 

Fig 24: Anaglifo do altar de Nossa Senhora da Soledade 

Fonte: Silva, 2011 
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orientação externa com a entrada das medidas realizadas em campo. Com essas 

informações são aplicadas as transformações da seção 2.7 (ortogonal, isogonal e 

afim) para o ajuste da orientação externa relativa (uma foto em relação a outra) e a 

orientação externa absoluta (alinhamento do par estereoscópico com o terreno). 

Resumindo, o PhotoModeler constrói o modelo 3D a partir de fotografias terrestres e 

para tanto requer a entrada de informações previamente obtidas em campo, além da 

calibração da câmera utilizada.  

Nesse caso, durante o trabalho de campo são posicionados alvos, conforme 

indica a Figura 25, que serão utilizados pelo programa para relacionar as fotografias 

de entrada, ou seja, cada fotografia será associada as demais a partir desses alvos 

(orientação relativa). Esses alvos são gerados pelo próprio aplicativo quando se 

entra com a da distância que se deseja fazer as tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase inicial de processamento o programa reconhece automaticamente o 

centroide de todos os alvos posicionados sobre a superfície que se deseja modelar 

através das marcas indicadas na Figura 26. É a partir dessas marcas que o 

programa define tanto as orientações relativa e absoluta como também o fator de 

escala. 

 

Fig 25: Alvos gerados pelo aplicativo PhotoModeler  

Fonte: O autor 
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A Figura 26 indica que alguns alvos foram marcados fora do centroide. De 

fato o programa pode reconhecer pontos fora dos centroides dos alvos, e nesse 

caso fica a critério do operador realizar a limpeza caso considere necessário. 

Durante a orientação relativa todos os pontos marcados recebem uma 

identificação (ID), conforme indica a Figura 27, e todos os pontos orientados 

relativamente passam a ter a mesma identificação (mesmo ID) em todas as fotos. 

 

 

 

Fig 26: Marcação dos alvos pelo aplicativo PhotoModeler  

Fonte: O autor 
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Caso o operador não visualize as marcas geradas pelo programa e nem seus 

respectivos Ids, esse problema pode ser solucionado na opção visibility on photos 

indicada na Figura 28. 

 

 

 

 

Fig 27: Identificação dos pontos marcados  

Fonte: O autor 
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Diferente do Photoshop que requer apenas um par de fotografias, o 

PhotoModeler sugere que o mesmo ponto (alvo), na fase de processamento, seja 

marcado em pelo menos três fotografias diferentes, de um total de pelo menos oito 

obtidas na fase de levantamento de campo. Na prática percebe-se que esse 

aplicativo aceita a marcação de pontos (para efeito de orientação relativa) em 

apenas duas fotografias, porém perde-se na qualidade geométrica do produto final. 

Aproveitando, relembra-se a necessidade de se obter as medidas de comprimento 

entre alguns alvos posicionados na superfície, que serão utilizadas pelo aplicativo 

para o fator de escala; e por fim as medidas de cada estação (posição da câmara no 

instante da tomada) até a superfície fotografada, que serão utilizadas para a 

orientação exterior (distância do anaglifo a um ponto do terreno). 

Fig 28: Visualização dos IDs e marcas  

Fonte: O autor 
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Por fim salienta-se que a calibração da câmara, importante para a definição 

dos parâmetros de orientação interior pode ser feita tanto no início dos trabalhos de 

campo como no início do processamento dos dados levantados em campo. 

Com as informações de entrada descritas acima, o programa  PhotoModeler 

gera o anaglifo indicado na Figura 29 com a possibilidade de análise quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Efoto é um aplicativo desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) e possibilita o desenvolvimento de projetos de imagens 

aerofotogramétricas, tanto a partir de imagens analógicas como também digitais. 

A exemplo do PhotoModeler, ele também permite a análise quantitativa do 

modelo 3D gerado, observando que o Efoto tem como dados de entrada as 

fotografias aéreas e o PhotoModeler as fotografias terrestres.  

Este programa pede inicialmente a abertura de um projeto com informações 

do terreno, o tipo de sensor, certificado de calibração, características do voo, das 

imagens e pontos de controle. 

Fig 29: Anaglifo gerado pelo Photomodeler  

Fonte: O autor 
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Com a inicialização do projeto e a entrada das fotografias com recobrimento 

de uma determinada região (necessárias para a geração do anaglifo), é possível se 

efetuar a orientação relativa através das marcas fiduciais das fotos e a absoluta 

entrando-se com as coordenadas dos pontos controle previamente identificados nas 

fotos.  

Destaca-se que embora essas orientações sejam feitas automaticamente pelo 

aplicativo, sendo necessária apenas a identificação de alguns pontos nas fotos 

(marcas fiduciais e pontos de controle), internamente o programa processa os 

modelos matemáticos da seção 2.7. Nesse caso a orientação interna relativa é feita 

pela correção dos ângulos de atitude através das transformações fotogramétricas 

(ortogonal, isogonal e afim), e a orientação interna absoluta é feita pela aplicação 

das equações 22 e 23 (equações de colinearidade), também na seção 2.7.  

Com as orientações feitas o aplicativo permite que se inicie o processo de 

restituição das feições cartográficas de interesse, ou seja, o processo de vetorização 

por ponto, linha e polígono, com as respectivas identificações das feições. É 

interessante observar que nessa fase tem-se um arquivo matricial transformado num 

arquivo vetorial, lembrando que esses arquivos foram detalhados na seção 2.6 que 

trata da imagem digital. Concluindo o Efoto gera o modelo 3D apresentado na Figura 

30. 
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Embora os aplicatvos apresentados nessa seção tenham diferentes formas de 

processamento, observa-se que todos eles são visualizados com o apoio dos óculos 

anaglifos e seguem o mesmo modelo biofísico de observação, ou seja, os mesmos 

pontos observados em diferentes imagens são vistos sob perspectivas diferentes, 

que permite a visualização em 3D e sua análise embasada nos princípios 

fotogramétricos. 

2.9 Percepção visual 

As imagens retinianas têm diversas características curiosas. Nossas 

representações do mundo tridimensional são bidimensionais. E embora o mundo 

visual prossiga em torno de nós, as imagens na retina são quase ovais e borradas 

nos contornos, com limites definidos. Linhas retas tornam-se curvadas. Além disso, 

vemos breves vislumbres de pequenas áreas de nosso ambiente em rápida 

sucessão. Ao se olhar um rosto, provavelmente registra-se os olhos, depois os 

lábios e depois o cabelo. O próprio nariz obstrui o campo visual, porém não se vê o 

Fig 30: Modelo anaglifo gerado pelo Efoto  

Fonte: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2013   
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mesmo, a menos que se concentre nele. A imagem retiniana, em resumo, difere 

bastante daquilo que se percebe (DAVIDOFF, 2001).  

Quando se observa um modelo anaglifo sem os óculos especiais e depois 

com os referidos óculos, percebe-se que existe uma grande diferença no que se 

observa no primeiro e no segundo caso. No primeiro caso a imagem é vista de forma 

borrada e desfocada, e no segundo se tem uma imagem tridimensional a partir de 

um modelo bidimensional. Ocorre que a fotografia observada a nível de retina é a 

mesma nos dois casos, mas o resultado da interpretação do cérebro é bem 

diferente. Na verdade, tomaram-se para os dois casos duas fotografias “perfeitas” e 

que foram sobrepostas após um processamento, por exemplo, no Photoshop, onde 

um canal de cor específica foi isolado para cada uma delas. Nesse caso conclui-se a 

imagem interpretada pelo cérebro de fato é diferente da imagem retiniana. É 

importante lembrar que a razão dessa mudança na interpretação cerebral das 

imagens do modelo anaglifo foram apresentadas nas fundamentações físicas, 

fotogramétricas e biológicas.  

A forma como essas imagens distorcidas e borradas são transformadas em 

representações bem definidas dos objetos tem sido objeto de estudo que por sua 

vez resultou em diversas teorias, como por exemplo, a gestáltica. Nesse caso, 

segundo Bock (2001), as imagens devem ser analisadas como um todo, levando em 

consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. 

Ernst Mach (1838-1916), físico, e Christian von Ehrenfels (1859-1932), filósofo 

e psicólogo, desenvolviam uma psicofísica com estudos sobre as sensações (o dado 

psicológico) de espaço-forma e tempo-forma (o dado físico) e podem ser 

considerados como os mais diretos antecessores da Psicologia da Gestalt (BOCK, 

2001). 

Os psicólogos gestálticos passaram muitos anos dedicando-se ao estudo 

dessas condições, e como resultado, segundo Davidoff (2001), eles conseguiram 

identificar mais de uma centena de leis que governam a percepção de objetos, entre 

elas a chamada figura de fundo.    
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A tendência da nossa percepção em buscar a boa-forma permitirá a relação 

figura-fundo. Quanto mais clara estiver a forma, mais clara será a separação entre a 

figura e o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir o que é figura e o 

que é fundo, como é o caso da Figura 31. Nessa figura ambígua, fundo e figura, 

substituem-se dependendo da percepção de quem os olha (BOCK, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Segundo Dondis (2012), o que vemos é uma parte fundamental do que 

sabemos. O alfabetismo visual pode nos ajudar a ver o que vemos e saber o que 

sabemos. 

Levando-se em conta o modelo anaglifo a luz da teoria gestáltica, conclui-se 

que o mesmo deve ser visto como um todo, e as limitações de algumas pessoas em 

observar esses anaglifos podem estar relacionadas ao aprendizado de toda uma 

vida sobre o mundo e sua percepção. 

Embora vários estudos tenham sido realizados nessa área, Gordon (2004) 

observa que a percepção visual é um campo que ainda não foi esgotado e que 

Fig 31: Figura ambígua  

Fonte: Bock, 2001  
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novas teorias continuam sendo desenvolvidas; no entanto, comparando-se diversas 

teorias, percebe-se que as mesmas não são substitutivas, antes uma pode melhorar 

ou complementar modelo de outra. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Fluxograma  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Este projeto será fundamentado em revisão bibliográfica, que fornecerá 

importantes informações para se ampliar a discussão sobre os anaglifos e propor 

novas de pesquisas e análises de conceitos já existentes.        

 

   

PROCESSAMENTO DE DADOS 

Processamento das imagens levantadas em 

campo no aplicativo Adobe Photoshop CS6 e MATLAB, 

para criação do modelo 3D anaglifo. 

 

DADOS DE SAÍDA 

Estudo do modelo anaglifo a luz das ciências: 

Biologia, Física e Fotogrametria.  

       

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS DE SAÍDA 

Comprovação da reprodução do modelo 3D a 

partir dos anaglifos com ênfase na Biofísica. 

 

 

DADOS DE ENTRADA 

Apresentação dos modelos 3D no globo ocular e 

dos anaglifos com ênfase na Biologia e Óptica 

Geométrica. 

 

 



77 

 

Clayton Guerra Mamede                                                                                                          claytonguerramamede@bol.com.br                                                                                                                                                                                    

 

 

3.1.1 Dados de entrada 

Inicialmente, nos dados de entrada, a fotogrametria foi apresentada como 

importante fundamento da Biofísica no fenômeno esterescópico. Dessa forma é 

possível se perceber que a construção do modelo 3D através do anaglifo não se 

trata de um simples conceito fotogramétrico ou apenas a utilização de um aplicativo, 

antes existe um modelo de referência, apresentado pela Biologia, e que pode ser 

compreendido através dos princípios da Óptica Geométrica. 

Além das fundamentações fotogramétricas, físicas e biológicas, a Percepção 

Visual é um importante tópico para se entender a forma como os objetos são 

percebidos e que as imagens interpretadas pelo cérebro não se resumem apenas a 

conceitos biofísicos, mas envolvem outros aspectos tais como a visão que se tem de 

“mundo”.  

O Processamento de Imagens foi outro tópico importante no 

desenvolvimento deste trabalho para que se entenda como as imagens obtidas para 

a criação do anaglifo podem ser observadas no campo computacional, e se 

necessário modificadas na fase de pré-processamento. Como exemplo tem-se o 

excesso ou a falta de iluminação na tomada dessas fotos.  

3.1.2 Processamento de dados 

Com base nos dados de entrada, foram realizados trabalhos de campo. 

Nessa fase as fotografias foram levantadas observando-se os fundamentos desses 

dados de entrada (fundamentos fotogramétricos, físicos e biológicos). 

Observando-se que este trabalho faz referências aos softwares 

PhotoModeler, e E-foto, destaca-se que pelas diferentes propriedades que cada um 

possui, eles foram usados em diferentes situações com o interesse de se valorizar 

melhor suas respectivas propriedades, assim como a valorização da qualidade do 

produto final (anaglifo). Através Adobe Photoshop CS6 se valorizou a Óptica 

Geométrica pela necessidade de se trabalhar com canais de cores específicas. 

Através do PhotoModeler se valorizou o processamento de imagens por se tratar de 
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um aplicativo com alto investimento de tempo; nesse caso se discute, quando 

necessário, a opção de se modificar a imagem prejudicada, por exemplo, pelo 

excesso de iluminação, ou retomar todo o trabalho de levantamento. Nesse 

abordagem a visão computacional foi importante para uma ampla discussão de 

processamento e visualização dessas imagens. 

Dessa forma pretende-se que a observação desses modelos não se resuma 

a um simples procedimento mecânico e de repetição, sem que haja uma análise de 

tais procedimentos.   

3.1.3 Dados de saída 

O resultado do processamento das fotografias, levantadas em campo, 

permitiu a análise dos fundamentos apresentados na fase inicial (dados de entrada) 

e sua confirmação na construção do modelo anaglifo. 

3.1.4 Análise dos dados de saída 

Finalmente, nessa fase foi discutida a comprovação da reprodução do 

modelo 3D, a luz da Biofísica. Com o interesse de se verificar a qualidade desses 

anglifos, tais modelos foram submetidos a avaliação de diferentes pessoas 

(diferentes em idade, classe social, uso de óculos, etc). Também foi avaliado a 

capacidade de visualização do modelo e o tempo para que tal modelo seja 

identificado. 

Deseja-se com essa análise que outras áreas de estudo possam ampliar a 

discussão sobre o modelo anaglifo. Nessa fase será questionada a importância da 

abordagem interdisciplinar, com ênfase na Biofísica, e sua contribuição para futuras 

pesquisas. 
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3.2 Recursos tecnológicos 

Laboratórios de pesquisa: As pesquisas serão realizadas no laboratório de 

Fotogrametria Básica do Departamento de Engenharia Cartográfica, e em campo, 

quando se fizerem necessários os levantamentos dos dados. 

Equipamentos: Câmara fotográfica, óculos especiais para visualização dos 

anaglifos e computador. 

Softwares: Adobe Photoshop CS6, PhotoModeler, Matlab e E-foto. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o interesse de se avaliar as dificuldades de visualização das imagens 

tridimensionais, foi realizada uma pesquisa de campo com trinta e quatro pessoas 

de diferentes faixas etárias, idades e grau de escolaridade. Tal pesquisa foi 

realizada através de um questionário contendo nove questões que abordavam: 

 faixa etária; 

 escolaridade; 

 problema de visão; 

 identificação do modelo anaglifo; 

 tempo de visualização do modelo anaglifo; 

 dificuldade para identificar diferentes planos; 

 óculos anaglifo de diferentes tamanhos; 

 efeito da variação da temperatura ambiente sobre os óculos anaglifo; 

 importância do modelo tridimensional. 

Com o questionário em mãos, os entrevistados observaram os anaglifos 

indicados nas figuras 24 (altar), 29 (leôa) e 30 (aérea), que foram gerados, 

respectivamente, pelos programas Adobe Photoshop CS6, PhotoModeler e Efoto.  

Cada um desses modelos foi apresentado em três diferentes mídias: papel 

impresso, tela do computador e projeção em tela; ocasião em que foi registrado o 

tempo de observação em cada um dos casos, assim como as dificuldades de 

observação.  

Segundo as fundamentações físicas e biológicas, os raios refletidos a partir 

de um objeto são refratados através do sistema ocular para formar a imagem na 

região córtex visual. Além disso, cada olho possui milhões de células nervosas 

responsáveis pelas visões fotóptica e escotópica. Por inferência observa-se que 

quanto maior o número de informações que chegam ao cérebro pelos raios refletidos 
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nos objetos observados, refratados no sistema ocular e identificados pelas células 

nervosas (cones e bastonetes), melhor será a definição da imagem na região do 

córtex visual pela abundância dos pontos definidos.  

Uma superfície compacta como aquela da Figura 24 pode ter suas diferentes 

carcterísticas (cor, forma, etc) facilmente identificadas. Diferente de uma superfície 

definida por pontos espaçados como aquela apresentada na Figura 38 onde, 

segundo Bock (2001), na seção de Percepção Visual, a interpretação da figura 

depende de quem a olha. 

A Figura 32 mostra que nas três mídias (papel impresso, tela do computador 

e projeção) o modelo gerado pelo aplicativo PhotoModeler (formado por pontos 

espaçados) teve o maior tempo de observação necessário a sua respectiva 

interpretação. 
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Fig 32: Tempo de observação necessário à identificação do anaglifo 

 Papel impresso 
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Fonte: O autor 
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Também levou-se em consideração que 62% dos entrevistados tinham 

alguma deficiência visual. Na fundamentação física Halliday (2009), Ramalho et al 

(1999) e Calçada & Sampaio (1998) observam que quando a imagem se forma 

numa região fora da retina, ocorrem os defeitos da visão e a consequente limitação 

da visão em profundidade descrita por Carlson et al (1994) na fundamentação 

biológica. 

Embora todos os observadores com algum tipo de limitação visual 

estivessem usando óculos corretivos no momento da pesquisa, a Figura 33 mostra 

uma variação no tempo de observação necessário a interpretação do anaglifo deste 

grupo em relação ao número total de entrevistados; e apenas na projeção em tela o 

anaglifo da leoa (com pontos dispersos) teve um maior tempo de observação 

necessário a sua interpretação, enquanto nos outros dois esse tempo passou a ser 

do altar.  
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Fig 33: Tempo de observação necessário à identificação do 

anaglifo em pessoas com problema de visão 

Fonte: O autor 
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Ainda segundo o tempo de observação em relação às três mídias, as 

Figuras 34, 35 e 36 apresentam uma comparação simultânea entre os tempos de 

observação necessário a interpretação dos três anaglifos 
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20%

40%
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Fig 34: Tempo de observação necessário à identificação do anaglifo impresso 

Fonte: O autor 

 

Fig 35: Tempo de observação necessário à identificação do anaglifo na tela 

do computador 

Fonte: O autor 

 

tempo em segundos 

tempo em segundos 
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Nesse caso percebe-se que o tempo necessário para a identificação dos 

modelos tridimensionais apresentados não dependem do tipo de mídia, e para a 

maioria dos observadores este tempo está variando entre 0,58s e 18,028s. 

Observando-se as Tabelas 1, 2 e 3, utilizadas na construção dos gráficos 

das Figuras 34, 35 e 36, é possível perceber grandes variações de tempo entre 

diferentes observadores e diferentes mídias e em alguns casos (tempo de números 

10 e 23 na mídia projeção) esses anaglifos não são identificados, caracterizando a 

dificuldade do observador em visualizar os diferentes planos do anaglifo. 

 

 

                Imagem 

Tempo(s)                  
Altar Leoa Aérea 

1 18,67 11,25 4,08 

2 9,17 4,34 2,27 

3 17,43 5,92 14,24 

4 11,77 5,42 15,81 

5 0,93 1,51 0,58 

6 10,35 13,09 3,11 

7 1,99 3,80 1,15 

8 5,85 2,20 4,15 

Fig 36: Tempo de observação necessário à identificação do anaglifo em 

projeção 

Fonte: O autor 

 

Tab. 1: Tempo de observação necessário a interpretação do anaglifo impresso 

tempo em segundos 
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9 4,67 1,67 0,82 

10 5,0 7,0 1,3 

11 7,26 3,52 3,08 

12 4,72 18,37 6,25 

13 4,83 87,82 2,03 

14 3,54 7,87 1,64 

15 15,15 1,30 3,79 

16 15,53 15,22 11,14 

17 5,02 13,33 2,13 

18 11,49 6,74 4,75 

19 3,79 18,13 2,82 

20 4,48 7,46 8,16 

21 12,50 10,87 7,84 

22 2,13 16,22 1,17 

23 30,08 14,74 1,96 

24 2,56 8,67 1,30 

25 5,94 17,10 26,67 

26 29,66 86,65 8,44 

27 2,61 7,29 3,99 

28 8,1 13,54 5,67 

29 12,21 15,22 6,19 

30 14,38 18,34 9,15 

31 17,18 12,57 4,28 

32 25,13 21,11 9,17 

33 15,43 22,41 1,25 

34 31,42 38,26 20,18 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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                Imagem 

Tempo(s)                  

Altar Leoa Aérea 

1 3,75 1,90 3,78 

2 0,90 8,26 3,11 

3 17,65 28,06 22,02 

4 2,49 6,51 2,95 

5 1,69 0,58 0,84 

6 0,58 2,53 0,78 

7 1,42 1,20 1,22 

8 3,19 6,87 8,76 

9 10,85 2,90 19,20 

10 5,41 9,06 2,62 

11 3,84 1,80 2,06 

12 3,01 6,20 0,58 

13 3,46 1,37 3,21 

14 6,54 32,85 5,66 

15 6,41 3,25 1,66 

16 1,05 1,22 0,86 

17 6,76 1,43 17,69 

18 6,20 6,94 2,54 

19 3,43 2,00 2,07 

20 2,73 5,08 1,58 

21 2,68 1,06 2,48 

22 2,80 2,15 0,98 

23 10,17 5,95 20,59 

24 1,91 3,26 0,98 

25 10,87 4,53 4,60 

26 31,74 13,07 7,80 

27 3,42 0,85 1,45 

28 8,36 19,77 4,15 

29 21,41 18,13 1,27 

Tab. 2: Tempo de observação necessário a interpretação do anaglifo na tela 

do computador 
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30 18,03 4,05 13,24 

31 17,23 6,54 14,07 

32 9,43 14,13 10,16 

33 7,47 15,04 9,17 

34 2,45 20,12 23,04 

 

  

 

 

                Imagem 

Tempo(s)                  

Altar Leoa Aérea 

1 6,61 22,50 1,2 

2 13,21 11,87 6,76 

3 25,97 15,20 28,99 

4 13,63 37,67 6,13 

5 3,62 1,32 3,49 

6 7,11 50,47 3,38 

7 2,35 2,48 2,95 

8 21,96 20,70 45,02 

9 5,41 2,74 7,91 

10 13,08 XXX 3,18 

11 39,58 10,82 5,64 

12 5,82 19,18 5,56 

13 9,20 10,63 6,68 

14 28,06 59,01 17,51 

15 16,93 5,25 2,70 

16 23,97 25,08 13,18 

17 48,89 16,90 13,38 

18 38,26 12,68 15,08 

19 6,00 14,00 2,5 

Fonte: O autor 

 

Tab. 3: Tempo de observação necessário a interpretação do anaglifo em 

projeção 
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20 27,37 15,85 5,27 

21 3,71 2,80 4,65 

22 3,15 2,27 1,54 

23 XXX XXX 43,17 

24 9,41 32,46 2,51 

25 3,40 2,38 5,00 

26 13,75 26,32 14,24 

27 32,81 5,18 15,56 

28 50,22 30,18 2,13 

29 15,17 12,43 7,28 

30 21,14 14,31 18,06 

31 1,14 2,14 0,59 

32 1,25 4,43 3,32 

33 6,48 7,21 4,27 

34 2,52 5,43 3,15 

XXX = não houve identificação do anaglifo 

 

Essas variações acentuadas nos intervalos de identificação do modelo 

apontam para a ausência de um modelo Biofísico padrão nos observadores, 

ratificando a ideia apresentada na seção de Percepção Visual onde cada pessoa 

tem sua realidade de “mundo” que por sua vez influencia no senso de observação. 

Segundo a fundamentação biológica, é possível que algumas pessoas não 

consigam enxergar em profundidade. A Figura 37 indica que 6% dos entrevistados 

apresentaram essa dificuldade quando não conseguiram identificar diferentes planos 

na figura (não identificaram o anaglifo). 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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Identificou 

anaglifo

94%

Não 

identificou 

anaglifo

6% Identificou anaglifo

Não identificou
anaglifo

 

 

Destaca-se que na fundamentação física foram observados problemas de 

visão que por sua vez alteram o posicionamento da imagem formada na região da 

retina e consequentemente comprometendo sua interpretação. Mesmo que os 

óculos de grau possam minimizar esse problema, a Figura 38 mostra que 50% das 

pessoas que apresentaram algum tipo de problema de visão,  mesmo com o uso dos 

óculos de grau, não conseguiram enxergar o modelo, indicando que esse problema, 

segundo fundamentação biológica, pode ser de natureza patológica 

 

Tem 

problema de 

visão

50%

Não tem 

problema de 

visão

50%

Tem problema de
visão

Não tem problema
de visão

 

A Figura 39 indica o percentual da faixa etária dos entrevistados e entre 

estes percebeu-se que a dificuldade em identificar os anaglifos estava associada 

tanto ao tipo de mídia como a faixa etária, conforma indicam as Figuras 40, 41, 42, 

43, 44, e 45. 

Fig 37: Identificação do  anaglifo 

Fonte: O autor 

 

Fig 38: Pessoas que não identificaram o anaglifo 

Fonte: O autor 
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Fig 40: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de até 18 anos 

Fig 39: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de até 18 anos 

tipo de mídia 
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Fig 41: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de 19 a 25 anos 

Fig 42: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de 26 a 30 anos 

tipo de mídia 

tipo de mídia 
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Fig 43: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de 31 a 40 anos 

Fig 44: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas de 41 a 50 anos 

tipo de mídia 

tipo de mídia 
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A observação cuidadosa dessas informações, organizadas na Figura 46, não 

permite a identificação de uma distribuição normal e impossibilita a relação entre 

idade e capacidade de observação do modelo anaglifo. 
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Fig 46: Relação entre a idade e dificuldade de observação dos anaglifos 

Fonte: O autor 

 

Fig 45: Dificuldade de observação dos anaglifos com pessoas acima de 50 anos 

tipo de mídia 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

As fundamentações fotogramétricas, físicas e biológicas permitiram a 

construção de conceitos que abalizaram a construção dos modelos anaglifos a partir 

dos aplicativos Adobe Photoshop CS6, PhotoModeler, e Efoto; lembrando que no 

caso dos dois últimos os fundamentos matemáticos foram importantes para que se 

entendesse a obtenção de medidas a partir do processo de orientação de seus 

modelos.  

Os fundamentos biológicos permitiram uma abordagem do modelo 

tridimensional ideal que ocorre na visão humana. Esses conceitos são importantes 

para a reconstrução do modelo 3D através da Fotogrametria, e nesse sentido os 

princípios da Óptica Geométrica norteiam o comportamento dos raios luminosos. 

Como opção de melhoria na qualidade dos anaglifos, sem que seja necessária a 

retomada de todo o processo, a Visão computacional pode ser uma alternativa para 

a solução no alto custo de tempo e suas respectivas implicações (trabalho, dinheiro, 

etc).  

O domínio desses fundamentos por parte do operador permite ao mesmo 

uma visão ampla do processo de construção do anaglifo, e a possibilidade de propor 

novas estratégias para o desenvolvimento e aplicação de antigos conceitos, porém 

com uma abordagem valorizada pela interdisciplinaridade. 

Para validar as informações levantadas na fundamentação teórica, realizou-

se uma pesquisa de campo com o cuidado de se obter um espaço amostral 

diversificado em sua faixa etária, idade e grau de instrução, o que permitiu o 

levantamento de informações importantes para o confronto com as informações 

bibliográficas e dados de campo processados em diferentes aplicativos.  

Com a utilização de três mídias diferentes para a observação do tempo 

necessário a identificação dos anaglifos, observou-se que a percepção das imagens 

tridimensionais não estava associada às faixas etárias dos entrevistados.  
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A ausência de uma distribuição normal na Figura 54 também pode ser 

ratificada nos gráficos das Figuras 34, 35 e 36 onde o intervalo de tempo associado 

a percepção desses anaglifos, nas três mídias, foi distribuído em classes; o que 

mais uma vez confirma a citação de Bock (2001) onde a interpretação da figura 

depende da percepção de quem a observa. 

Embora as tabelas 1, 2 e 3 indiquem uma grande variação no intervalo de 

tempo necessário a identificação dos modelos apresentados, observa-se na Figura 

52 que apenas 6% dos entrevistados tiveram dificuldade para observar os modelos 

apresentados. Nesse sentido os modelos físico e biológico apresentados nas 

respectivas fundamentações foram eficientes, observando que segundo Halliday 

(2009), pessoas com problemas de visão podem ter dificuldade para enxergar em 

3D porque a imagem é deslocada em relação a retina. Para sublimar essa 

dificuldade Ramalho (1999) sugere o uso de óculos de grau que possibilita o 

reposicionamento da imagem na posição correta da retina. 

Entre as pessoas que não identificaram o anaglifo, 6% do total de 

entrevistados, verificou-se que metade tinham algum problema de visão e a outra 

metade não, conforme indica o gráfico da Figura 37, o que não permite estabelecer 

uma influência no uso dos óculos de grau nas observações dos anaglifos. Destaca-

se que todos que usavam óculos de grau posicionaram os óculos anaglifo sobre os 

de grau. Dessa forma, os modelos físicos apresentados por Ramalho (1999) para a 

correção de alguns problemas de visão se mostraram eficientes na observação dos 

anaglifos sob diferentes mídias. 

Ainda considerando que 94% dos entrevistados tiveram sucesso na 

identificação de diferentes planos dos anaglifos apresentados, também é possível se 

confirmar a eficiência dos princípios fotogramétricos utilizados na produção dos 

anaglifos aplicados na pesquisa, e que também serviram como fundamentos dos 

modelos biofísicos. 

Quanto à dilatação, foi solicitado ao observador que identificasse um modelo 

anaglifo, com o mesmo tipo de óculos, em duas situações: num ambiente 
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climatizado e outro não climatizado. Levando-se em consideração que o coeficiente 

de dilatação na equação (13) é da ordem de grandeza de 10 – 6 e esse valor 

multiplicado pela área inicial (dada em centímetros) também é um resultado muito 

pequeno, seria necessária uma elevação de temperatura muito alta para que se 

percebesse a diferença no modelo anaglifo, o que na prática não seria possível. 

Segundo a pesquisa não se verificou mudança significativa na observação em 

diferentes temperaturas. 

Quanto à mudança no tamanho das lentes dos óculos anaglifo, a equação 

(8) indica que a distância dessa lente ao plano de observação é diretamente 

proporcional ao raio da mesma. Tomando o centímetro como unidade padrão, uma 

grande mudança no raio da lente ainda assim provocaria uma alteração muito 

pequena na distância entre essa lente e o respectivo plano de observação. Por 

exemplo, uma variação de 2cm num raio de 4cm é uma mudança significativa para 

uma lente de óculos anaglifo, mas uma variação de 2cm numa distância de 5,37m 

durante a observação de um anaglifo projetado em tela talvez não represente uma 

alteração significativa para o campo visual. Durante a pesquisa não se observou 

alterações na visualização do anaglifos com lentes de diferentes tamanhos. 

Quando se questionou sobre a importância da construção de um modelo 

tridimensional na observação de imagens, 100% dos entrevistados se mostraram 

simpáticos à importância desse modelo. Como a pesquisa foi realizada com pessoas 

de diferentes idades, classes sociais e culturais, se observou diferentes razões para 

sua importância, mas todos destacaram o interesse na observação de diferentes 

planos na figura. Com essa diversidade de respostas entende-se que a 

interdisciplinaridade nos modelos anaglifos pode contribuir de forma grandiosa para 

a pesquisa em diversas áreas, inclusive a Cartografia. 

Com o presente projeto espera-se ampliar a discussão dos anaglifos para 

outras ciências, como Física e Biologia; além de discutir e analisar alguns conceitos 

já existentes sobre anaglifos a luz da interdisciplinaridade. 
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Com base nas informações de entrada e seus respectivos processamentos, 

conclui-se que os objetivos acordados foram alcançados ao confronta-los com a 

análise dos resultados da pesquisa de campo. A diversidade das ciências envolvidas 

corrobora a possibilidade de se enriquecer o estudo dos anaglifos no contexto 

interdisciplinar. 
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6 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para ilustrar a importância do processamento das imagens obtidas em campo 

na construção dos anaglifos, e como sugestão de futuros trabalhos com ênfase 

nesse tipo de processamento, tem-se a Figura 47 que mostra a imagem de um 

monumento do Instituto Ricardo Brennand (Recife – PE). Na ocasião foi realizado 

uma trabalho sob orientação dos professores Dr. Carlos A. Borba Schuler (UFPE) e 

Dr. Marcelo Nero (UFPE) com interesse de se obter um modelo 3D através do 

aplicativo PhotoModeler. Esse programa foi sugerido pela possibilidade de se obter 

medidas de comprimento no próprio modelo 3D. Conforme observado no 

desenvolvimento dos aplicativos, esse programa primeiro reconhece os alvos 

posicionados sobre o monumento, para depois realizar as orientações (relativa e 

absoluta), em seguida determinar o fator de escala que vai permitir as medidas 

sobre o modelo 3D, e por fim gerar o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig 47: Monumento do Instituto Ricardo Brennand (Recife – PE) 

Fonte: O autor 
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A parte destacada na Figura 47 indica problemas na tomada dessa imagem. 

O excesso de luminosidade não permite a identificação de alguns alvos e 

consequentemente o seu reconhecimento será comprometido na fase de 

processamento. Mesmo que o modelo seja gerado, sua qualidade poderá ser 

comprometida. 

A Figura 48 mostra o resultado do anaglifo gerado no PhotoModeler com os 

problemas de iluminação da Figura 47. Observa-se que nessa região o modelo 

apresentou algumas deficiências de pontos anaglifos, ficando visível um buraco na 

parte posterior direita do modelo, conforme destacado na Figura 48. Ainda 

comparando as Figuras 47 e 48, é possível se perceber que na região do pescoço 

houve uma abundância de pontos no modelo anaglifo (Fig. 48) uma vez que na 

fotografia (Fig. 47), essa região não apresentou problemas de luminosidade e os 

alvos foram reconhecidos sem dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Fig 48: Modelo anaglifo gerado pelo PhotoModeler 
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Segundo Pedrini (2008), a aplicação das técnicas de processamento digital 

permite extrair e identificar informações das imagens e melhorar a qualidade visual 

de certos aspectos estruturais, facilitando a percepção humana e a interpretação 

automática por meio de máquinas. 

Ainda segundo Pedrini (2008), a análise de imagens digitais é baseada na 

forma, textura, níveis de cinza ou nas cores dos objetos presentes nas imagens. 

Os níveis de cinza ou as cores do objeto exige um conhecimento físico e 

fotogramétrico que, conforme visto nessas fundamentações, procuram abalizar o 

modelo estereoscópico natural (a visão humana), e que por sua vez está 

fundamentada na Biologia. Esses fundamentos matemáticos, físicos, fotogramétricos 

e biológicos são trabalhados concomitantemente numa linguagem de programação, 

objetivando a melhoria da imagem em questão. Dessa forma percebe-se que, sob o 

ponto de vista da Biofísica, a Visão Computacional é fundamental para a construção 

do um modelo estereoscópico. 

Segundo Meneses (2012), O processamento das imagens digitais pode ser 

feito através de técnicas de processamento que visam realçar as imagens a partir de 

procedimentos que transformam os dados em função do valor individual de cada 

pixel, sendo por isso consideradas como técnicas de transformações radiométricas 

no domínio espectral da imagem. Outra alternativa de transformação é enfatizar ou 

reduzir as informações contidas numa imagem por meio de operações que envolvam 

os pixels de uma vizinhança, portanto, considerando um certo espaço geométrico da 

imagem. São as técnicas que atuam no domínio espacial da imagem. Ou seja, as 

imagens tanto podem ser processadas realçando-se os pixels, quando por exemplo 

se deseja destacar certos elementos dessa imagem; como também através de 

operações que levem em consideração a vizinhança de cada pixel considerado, 

quando por exemplo se deseja definir as bordas de um certo elemento da imagem. 

Em qualquer imagem sempre, continua Meneses (2012), é observado uma 

forte interdependência da vizinhança espacial dos valores dos pixels, porque os 

alvos tendem a mostrar uma homogeneidade dentro de certos espaços. Essa 
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interdependência pode ser utilizada para realçar de forma seletiva detalhes 

geométricos da imagem, como as bruscas mudanças ou bordas entre áreas 

aparentemente homogêneas, que na realidade se configuram como limites. Mas 

também observa-se nas imagens a presença de feições que marcam o rompimento 

desta interdependência, e que não parecem estar associadas a limites ou bordas de 

áreas, e que neste caso são identificadas como ruídos. As técnicas de 

processamento que atuam no sentido de realçar as bordas ou limites e de reduzir a 

presença dos ruídos são denominadas de filtragens. Os filtros são os métodos de 

transformação da imagem no domínio espacial. 

A Figura 49 apresenta uma foto de um monumento recoberto por alvos 

gerados pelo aplicativo PhotoModeler, também dois alvos em destaque com 

problemas de iluminação, e os mesmos alvos em seu formato original (quando foi 

gerado no PhotoModeler). Observa-se que nos alvos originais existe um círculo com 

seu centroide destacado (em branco) e tarjas pretas de contornos circulares 

rodeando esses círculos. As tarjas podem ser de tamanhos e quantidades variadas, 

e esse diferencial permite ao observador identificar os diferentes alvos sobre o 

monumento durante a fase de processamento. Porém o círculo será sempre único, 

sempre posicionado entre as tarjas circulares e com o centroide sempre de mesmo 

raio. O raio desse centroide é calculado automaticamente pelo PhotoModeler 

quando se entre com a distância em que as tomadas serão feitas. Esses centroides 

serão reconhecidos pelo programa e marcados automaticamente como mostra o 

alvo em destaque superior da Figura 49. 

Com base nessas marcas será feita a orientação relativa e definido o fator de 

escala que vai permitir a obtenção de medidas sobre o monumento. 
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Ocorre que o alvo superior em destaque da Figura 49 tem duas marcas. Uma 

no centroide onde era esperado, e outra na tarja inferior onde não era esperado. Já 

no alvo inferior em destaque não se observa qualquer alvo marcado, o que também 

caracteriza um resultado indesejado. Essas ocorrências inesperadas (marcação fora 

do centroide ou ausência de marcação no centroide) são resultados de problemas 

de iluminação na fase inicial do processo de geração do anaglifo. 

Nesse caso específico refazer as fotos pode significar um grande investimento 

de tempo porque normalmente se identifica esses problemas na fase de 

processamento, ocasião em que os alvos normalmente não estão mais posicionados 

no monumento por razões diversas como chuva, umidade, etc, ou seja, todo o 

processo tem que ser reiniciado. 

Nesse sentido a Visão Computacional pode ser a melhor solução. No caso da 

marca fora do centroide na Figura 49 (alvo superior em destaque) ocorreu um 

problema de ruído que o programa entendeu que, a exemplo do centroide, era um 

ponto a ser marcado. A dificuldade é encontrar esse mesmo ponto nas outras fotos 

para completar a orientação relativa. 

Fig 49: Alvos com problemas de iluminação 

Fonte: O autor 
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No caso do Alvo inferior destacado na Figura 49 tem-se a ausência de 

qualquer marca. Nesse caso o excesso de luminosidade comprometeu esse alvo de 

forma que não foi possível ao aplicativo reconhecer o centroide do círculo. 

Para solucionar problemas semelhantes ao da Figura 49, Meneses (2012) 

sugere algumas atividades de processamento tais como transformar o valor dos 

pixels. Transformar o valor de um pixel significa determinar um novo valor para o 

mesmo. Nesse sentido Meneses (2012) sugere a configuração de vários filtros. 

A necessidade de se transformar o valor de um pixel de uma imagem é o fato 

de ter seu valor contaminado por diversos tipos de ruídos, ou seja, o valor do pixel é 

constituído de parcelas que chamamos de sinal e de ruído. O sinal é a parcela do 

valor do pixel que queremos determinar e realçar e o ruído a parcela que queremos 

minimizar (MENESES, 2012). Dessa forma intenta-se reconstruir os alvos 

prejudicados pelo excesso de luminosidade. 

Como os alvos gerados pelo aplicativo PhotoModeler são em tons de cinza, a 

binarização desses alvos pode resolver seu problema de contraste nas áreas 

prejudicas pela iluminação, mas além de não corrigir os ruídos (em alguns casos 

esses ruídos podem até ser destacados), o ponto de corte dessa binarização 

(Thresholding) pode implicar na sublimação de áreas de interesse. Ou seja, essa 

ação isolada comprometerá a imagem como um todo, conforme mostra a Figura 50. 
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No caso dos filtros, a Figura 51 mostra que sua aplicação de forma isolada, a 

exemplo da binarização, também pode representar em minimização de áreas de 

interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 50: Binarização da imagem 

Fonte: O autor 

 



107 

 

Clayton Guerra Mamede                                                                                                          claytonguerramamede@bol.com.br                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em consideração que segundo Bock (2001), na seção de Percepção 

Visual, as imagens devem ser analisadas como um todo, a Figura 51 traz um 

exemplo simples sobre a necessidade de tomar cuidados na busca pela melhoria da 

visualização dos alvos prejudicados com o excesso de luminosidade e não 

prejudicar a imagem em sua totalidade. Na prática várias ações são tomadas ao 

mesmo tempo com o objetivo de se realçar a área de interesse, detectar contornos e 

bordas desejadas, mas sem prejudicar a visualização dos outros elementos da 

imagem. Nesse sentido Gonzalez (2010) chama a atenção para as diversas 

possibilidades de realces, filtros e transformadas, aplicadas nas respectivas bandas 

(read, gree, e blue) e pixels de interesse; e posteriormente realiza-se a junção 

dessas bandas. 

Nesse contexto, e buscando minimizar o excesso de iluminação da primeira 

imagem da Figura 52, trabalhou-se separadamente com cada banda (r, g, b), e em 

cada uma delas criou-se os componentes da imagem de forma circular, eliminou-se 

da respectiva banda esses componentes e reduziu-se o excesso de luminozidade. 

Por fim melhorou-se o contraste e se fez a composição das bandas. A seguir tem-se 

o algoritmo desenvolvido no MATLAB e seu resultado final na Figura 37. 

Fig 51: Filtragem da imagem 

Fonte: O autor 
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Fig 52: Processamento da imagem 

Fonte: O autor 
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Observa-se que na primeira fotografia da Figura 52 alguns alvos foram 

prejudicados pelo excesso de iluminação, porém na segunda imagem é possível se 

identificar alguns desses alvos (em destaque). Embora o problema não tenha sido 

solucionado em sua totalidade, é possível se perceber que os pixels podem ser 

manipulados conforme a habilidade do operador e o interesse da pesquisa. Nesse 

caso relembra-se que o interesse desta seção não é desenvolver um algoritmo para 

solucionar o problema da iluminação não uniforme, mas apenas mostrar a visão 

computacional como valiosa ferramenta na manipulação dessas imagens.  

 Também é importante salientar que todos os aplicativos utilizados no 

processamento de imagens, como por exemplo, o Photoshop, trazem a opção de se 

manipular o histograma. Outros, como por exemplo o Spring, além de permitir a 

intervenção no histograma ainda traz a opção de se aplicar de alguns filtros já 

implementados no próprio aplicativo.  

De qualquer forma, segundo Facon (2002), a aplicação do modelo 

computacional permite manipular a imagem a partir das características psicofísicas 

do sistema de referência que é a visão humana, e por inferência tem-se a aplicação 

dos princípios da Biofísica no desenvolvimento dos modelos 3D, inclusive o anaglifo. 

Nesse sentido, o processamento de imagens pode ser uma opção para a melhoria 

na qualidade dos modelos anaglifos, e por consequência, uma ferramenta para 

futuros trabalhos de pesquisa nessa área. 
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