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Abstract 

3D reconstruction is a research area that consists in recovering 3D models capable of 

representing precisely interest features of a scene, through the extraction of 3D information 

from 2D images. This information can be related to the structure of a specific scene, camera 

location and trajectory, texture, among others. Since we have such information, we can use it 

in different ways, for example, to automatically model objects, create autonomous navigation 

systems for robots, generate computational models of structures of human body organs, 

position virtual objects into real scenes, among others. 

One of the most common ways of performing 3D reconstruction is to use contiguous 

sequences of images or videos captured using conventional (monocular) cameras. In this type 

of reconstruction, one of the most important challenges is the tracking. Tracking corresponds 

to the ability of matching a set of points in a sequence of images, in other words, given a point 

A with coordinates x and y, the tracking algorithm should be able to identify point A’ with 

coordinates x’ and y’ on the next image in the sequence, in a way that it perfectly corresponds 

to the same position of the structure being tracked. 

In this context, the goal of this master thesis was to evaluate the most used tracking 

algorithms for this purpose, highlighting their unique characteristics and identifying their 

advantages and limitations. The results of this analysis may help developers choosing a 

tracking algorithm for their 3D reconstruction solution, having as basis the problem’s domain 

that will be tackled. 

The three analyzed algorithms were SIFT, KLT and another based on Similarity. In 

addition, a 3D reconstruction tool based on SfM was developed. Such tool was used to gather 

results from the tracking being performed using the three distinct algorithms. An important 

step of this process was defining a set of metrics for the comparative analysis of these 

algorithms. Their unique tracking characteristics showed good results in some of the five 

scenarios demonstrated. However, in general, the tracker that showed the best results was the 

KLT. A detailed analysis about the results obtained with the tested algorithms when applied to 

3D reconstruction is presented. 

Key-words: 3D Reconstruction, Feature Tracking, Structure from Motion, SIFT, KLT, Similarity. 
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Resumo 

A reconstrução 3D é uma área de pesquisa que consiste em recuperar modelos que 

representem com precisão e em 3D características de interesse de uma cena, através da 

extração de informações 3D a partir de imagens 2D. Estas informações podem ser relativas à 

estrutura de uma determinada cena, posicionamento e trajetória de câmeras, textura, dentre 

outras. Uma vez de posse de tais informações, podemos utilizá-las para os mais diversos fins, 

por exemplo, modelagem automática de objetos, sistemas de navegação autônoma de robôs, 

modelos computacionais de estruturas ou órgãos do corpo humano, posicionamento de 

elementos virtuais em cenas reais, dentre outros. 

Uma das formas mais difundidas de se realizar reconstrução 3D é utilizando sequências 

contíguas de imagens ou vídeos capturados por câmeras convencionais (monoculares). Neste 

tipo de reconstrução um dos desafios mais importantes é o rastreamento. Rastreamento é a 

capacidade de conseguir corresponder um conjunto de pontos em uma sequência de imagens, 

ou seja, dado um ponto A com coordenadas x e y, deve-se ser capaz de identificar o ponto A’ 

com coordenadas x’ e y’ na imagem seguinte da sequência, e que corresponde exatamente à 

mesma localidade da estrutura sendo rastreada. 

Neste contexto, o objetivo desta dissertação de mestrado foi avaliar os algoritmos de 

rastreamento mais utilizados para este propósito, ressaltando as características individuais de 

cada um deles e identificando as vantagens e limitações que possuem. Os resultados desta 

análise podem ser uma ferramenta de auxílio na escolha do algoritmo de rastreamento a ser 

utilizado quando do desenvolvimento de uma solução de reconstrução 3D, tendo como base o 

domínio do problema que se deseja atacar. 

Os três algoritmos analisados foram o SIFT, o KLT e outro Baseado em Similaridade. Foi 

desenvolvida uma ferramenta de reconstrução 3D baseada em SfM. Esta ferramenta foi 

utilizada para a coleta de resultados com o rastreamento sendo realizado com SIFT, KLT e 

Similaridade. Uma etapa importante deste processo foi a definição de um conjunto de 

métricas para a análise comparativa dos algoritmos. As características individuais de 

rastreamento de cada um deles trouxeram bons resultados em alguns dos cinco cenários 

utilizados. Porém, no geral, o rastreador que apresentou os melhores resultados foi o KLT. 

Uma análise detalhada sobre os resultados desses algoritmos quando empregados para 

reconstrução 3D é apresentada. 

Palavras-chave: Reconstrução 3D, Feature Tracking, Structure from Motion, SIFT, KLT, 

Similaridade
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1. Introdução 

Algumas técnicas de processamento de imagens permitem a extração de informações 3D a 

partir de imagens capturadas em 2D. Este tipo de técnica tem sido alvo de vários 

estudos [1][2][3]. Diversas tarefas podem ser realizadas a partir do resultado desses estudos, 

tais como sobreposição de elementos virtuais em cenas reais (Realidade Aumentada ou RA) 

[4], reconhecimento de faces [5], estabilização de vídeos [6][7] e modelagem 3D automática 

[8]. Outras áreas de aplicação são a medicina [9], a arqueologia [10], dentre outras. 

Os algoritmos que realizam a extração das informações 3D são genericamente 

chamados de técnicas de reconstrução 3D. Dentre os vários tipos de técnicas existentes, um 

dos mais utilizados é o Structure from Motion (SfM), responsável pela calibração da câmera e 

pela inferência da estrutura da cena, a partir das imagens 2D [3]. As principais etapas do 

pipeline do SfM são: 

o Rastreamento dos pontos correspondentes na sequência de imagens; 

o Determinação de uma estimativa inicial para a estrutura da cena e a movimentação da 

câmera; 

o Extensão e otimização das estimativas; 

o Calibração da câmera; 

o Procura por uma representação densa da cena; 

o Inferência da geometria, sobreposição da textura e definição das propriedades 

reflexivas da cena. 

A primeira etapa, o rastreamento dos pontos, tem um papel crucial na qualidade final 

do processo de reconstrução, pois nela são definidas as correspondências que fornecem a 

base de todos os cálculos efetuados no restante do processo de reconstrução. Nesta fase são 

utilizados algoritmos auxiliares capazes de inferir pontos correspondentes em diferentes 

imagens. As imagens adquiridas da cena a ser reconstruída podem possuir diversas 

características que dificultam este rastreamento, como variações na iluminação, rotação, 

translação e escala. Por isto, existem diversos tipos de algoritmos que utilizam as mais variadas 

estratégias para realizar o rastreamento adequadamente. Trata-se de uma área de pesquisa de 

grande relevância, com diversos trabalhos sendo publicados todos os anos [11][12][13][14]. De 

acordo com [15], de todos os artigos publicados nas principais conferências internacionais das 

áreas de RA e Realidade Mista, o rastreamento (tracking) foi o tema mais abordado, com cerca 

de 20% do total de artigos publicados entre 1998 e 2007. 
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No caso da reconstrução 3D com SfM, os rastreadores mais utilizados são os baseados 

em Similaridade, utilizando extratores de cantos, por exemplo o Harris corner detector [16], 

(visto na Figura 1), o Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) rastreador, baseado em fluxo óptico [17] e o 

Scale Invariant Feature Transformation (SIFT) [18]. 

 

Figura 1. Imagem original (esquerda) e após a detecção dos pontos com o Harris corner detector (direita) [19]. 

Existem algoritmos que fazem o rastreamento dos pontos das imagens baseado em 

características invariantes à escala, à rotação, à translação e à iluminação. Dentre tais 

algoritmos o que se destaca como sendo o mais robusto a mudanças de orientação, translação 

e escala [20] é o SIFT [18]. Com o uso deste algoritmo é possível extrair a correspondência 

entre as imagens mesmo quando elas não tiverem sido adquiridas em sequência, e também é 

possível voltar a identificar um ponto, mesmo que ele já não esteja mais sendo rastreado, 

tendo sido perdido pelo rastreador em função do movimento da câmera nas imagens 

anteriores. 

Para que um determinado tipo de rastreador seja utilizado adequadamente em 

reconstrução 3D, é necessário que ele possua duas características principais: corretude e 

precisão. A corretude está diretamente relacionada à quantidade de falsos casamentos 

(correspondências) entre os pontos extraídos das imagens, pontos esses comumente 

chamados de outliers. Existem diversas técnicas para detectar estes outliers, no entanto os 

rastreadores não funcionam adequadamente se a proporção dos outliers em relação aos 

pontos rastreados corretamente, ou inliers, for maior que um determinado limiar. A outra 

característica importante, a precisão, é requerida para garantir a qualidade da reconstrução. 

Se o rastreamento não for preciso, a localização do ponto nas imagens irá oscilar de uma 

imagem para a outra, introduzindo erro nas coordenadas dos pontos 3D da reconstrução. 

Dada a importância do rastreamento para o resultado final da reconstrução, é 

relevante que seja realizado um estudo mais aprofundado das características individuais dos 

rastreadores, quando empregados com o SfM. Existem trabalhos na literatura que realizam 
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reconstrução 3D com SfM e SIFT, porém eles não trazem uma justificativa aprofundada da 

escolha do rastreador, nem mostram as limitações do rastreamento fornecido pelo SIFT e suas 

implicações para a qualidade final do processo de reconstrução. Também existem trabalhos 

que realizam comparações exaustivas entre os chamados rastreadores, porém nenhum deles 

trás esta abordagem de comparação orientada à reconstrução 3D. 

1.1 Objetivo 

Dessa forma, o objetivo desta dissertação de mestrado é realizar um estudo comparativo entre 

três dos rastreadores mais utilizados em reconstrução 3D, a saber o SIFT, o KLT e o Baseado 

em Similaridade, e evidenciar as vantagens e desvantagens de cada um deles no âmbito do 

processo de reconstrução 3D. 

Para alcançar este objetivo foi realizada uma implementação de um software de 

reconstrução 3D a qual foi utilizada como ferramenta para a realização dos testes 

comparativos. Foram definidas métricas que permitirão a quantificação dos resultados. Os 

valores das métricas foram compilados em tabelas e gráficos com o objetivo de uma análise 

detalhada.  

1.2 Organização do Documento 

O capítulo 2 apresenta um levantamento das técnicas de reconstrução 3D existentes na 

literatura, além de um detalhamento da técnica SfM. O capítulo 3 descreve os rastreadores 

mais utilizados na literatura, que são o SIFT, o KLT e o Baseado em Similaridade e trás um 

levantamento de trabalhos relacionados. O capítulo 4 descreve as ferramentas implementadas 

e utilizadas para a obtenção dos dados do estudo comparativo. O capítulo 5 detalha os 

resultados obtidos na comparação dos rastreadores. No capítulo 6 as principais conclusões do 

trabalho são relatadas, bem como os trabalhos futuros.  
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2. Técnicas de Reconstrução 3D 

A reconstrução 3D é uma área de pesquisa que abrange várias técnicas com o propósito de 

recuperar modelos que representem com precisão e em 3D, características de interesse 

(estrutura, textura, etc.) de um objeto em específico ou um conjunto deles. Diversos tipos de 

técnicas foram desenvolvidos, baseados nas várias formas de perceber a estrutura de uma 

cena a ser reconstruída. 

Uma taxonomia genérica de tais técnicas pode ser vista na Figura 2. A primeira 

categorização ocorre entre as técnicas com contato e sem contato. Nas técnicas com contato, 

o objeto a ser reconstruído pode ser mapeado diretamente, através de algum tipo de contato 

físico. Um exemplo de equipamento que utiliza uma técnica de reconstrução com contato não 

destrutiva é mostrado em [21]. O equipamento funciona com uma sonda que mapeia a forma 

do objeto à medida que desliza sistematicamente pela superfície do mesmo. Já no campo das 

técnicas com contato destrutivas, um dos exemplos mais relevantes é o Visible Human 

Project [22]. Neste projeto o corpo de um homem foi congelado e seccionado em fatias com 

1 milímetro de espessura, constituindo um total de 1.878 secções digitalizadas em fotografias 

obtidas por câmeras digitais de alta resolução. Estas imagens foram utilizadas para construir 

modelos tridimensionais detalhados de toda a anatomia externa e interna humana. 

 

Figura 2. Taxonomia das técnicas de reconstrução 3D. 

A reconstrução sem contato é realizada com dados obtidos de forma transmissiva, que 

tem como exemplo clássico a tomografia computadorizada [23], ou reflexiva, a qual se divide 

em não óticas e óticas. As técnicas não óticas se resumem aos radares de micro-ondas [24] e 

sonares [25], que possuem um alto custo e complexidade. O interesse da presente dissertação 

de mestrado está localizado em técnicas óticas, as quais estão classificadas na Figura 3. Nesse 

contexto, existem técnicas que interferem no ambiente com o objetivo de adquirir formas em 
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3D e com precisão, que são as chamadas técnicas ativas, e outras que não interferem no 

ambiente, conhecidas como técnicas passivas [26]. 

 

Figura 3. Taxonomia das técnicas de reconstrução 3D óticas. 

As técnicas ativas são baseadas no princípio da projeção de padrões de luz na cena, e 

consequente observação de como tais padrões se deformam, para calcular a forma 3D dos 

objetos contidos na cena. Pode-se perceber que, essencialmente, uma textura artificial é 

mapeada no objeto. Essa textura destaca características salientes da superfície do objeto (i.e., 

pontos, retas, curvas, malhas), possibilitando uma reconstrução 3D densa, ou seja, com uma 

nuvem de pontos 3D que cobrem boa parte dos detalhes do objeto. Independentemente de 

qual técnica ativa está sendo usada, a principal vantagem dessa categoria de técnicas é que 

um conjunto denso de pontos pode ser extraído, mesmo para objetos sem textura. Em alguns 

casos, até mesmo o brilho especular da superfície dos objetos pode ser tratado até certo nível 

(objetos totalmente especulares não são tratáveis usando triangulação tradicional). Por outro 

lado, a maioria das técnicas de scanning só produz visões 3D parciais da cena, o que é 

chamado de range data [27][28]. Para construir um modelo 3D completo é necessário fazer a 

fusão dos modelos gerados, segundo [28]. Para a realização dessa etapa não existe uma 

solução totalmente automática e, além disso, está-se sujeito a erros de calibração do sensor 

para cada imagem. Segundo [29], o menor erro introduz diferenças no processo de 

alinhamento das imagens, e [30] diz que mais que 80% do tempo total de modelagem se divide 

entre o registro das imagens e a criação da malha global. 

Por outro lado, as técnicas passivas não interferem na estrutura ou iluminação da 

cena. Neste tipo de técnica são observados determinados pontos da cena em questão que 

possuem características que os diferenciam dos demais pontos ao seu redor. Por isso, uma 

limitação importante das técnicas passivas é a necessidade de texturização dos objetos a 
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serem reconstruídos. Uma solução para resolver esse problema é adicionar fisicamente uma 

textura à cena, inserindo pontos na superfície. Porém, o fato é que nem sempre essa 

abordagem é possível (e.g., não seria possível colar marcadores em todos os prédios de uma 

cidade a qual se desejasse reconstruir em 3D através de imagens aéreas).  

Por muitos anos a visão humana vem sendo estudada, e a maneira como conseguimos 

inferir a forma geométrica dos objetos a partir das imagens captadas por nossos olhos está 

sendo investigada. Sabemos que diversas informações dos objetos, como coloração, foco, 

deformação relativa à perspectiva, contorno de oclusão, brilho e outras [31] são utilizadas por 

nosso cérebro na tentativa de descobrir a sua forma. No entanto, de todas essas informações 

que podem ser extraídas, apenas a disparidade estereoscópica (distância entre duas imagens 

que visualizam a mesma cena a partir de pontos de vista ligeiramente diferentes) tem sido 

utilizada como guia para obter informações 3D. 

A dissertação de mestrado detalhada neste documento trata de técnicas passivas de 

reconstrução 3D, uma vez que o objetivo é reconstruir cenas sem interferir nas mesmas. 

Técnicas passivas utilizam câmeras para a captura de um vídeo da cena a ser reconstruída. A 

captura dessas imagens pode ser feita de duas formas: com um par de câmeras alinhadas 

(calibradas entre si) fornecendo de forma automática a disparidade estereoscópica para a 

reconstrução (categoria Stereo, da Figura 3), ou com apenas uma câmera (categorias Image-

based Rendering, Single View Metrology e Structure from Motion, da Figura 3). No segundo 

caso, a câmera captura duas imagens de pontos de vista diferentes, em diferentes instantes de 

tempo. A partir desse ponto, o processo de reconstrução é idêntico às técnicas com duas 

câmeras. Uma das vantagens dessa abordagem é o custo, já que se opera com apenas uma 

câmera. Outra vantagem é a ergonomia, uma vez que a câmera pode ser movida livremente 

pela cena, sem preocupação com a calibração. A principal desvantagem é a necessidade de 

pareamento entre todas as imagens para a estimativa de movimentação da câmera. Detalhes 

sobre as técnicas passivas que utilizam câmeras descalibradas podem ser vistos em [28].  

Merece destaque a classe de técnicas baseadas em uma única câmera, conhecida por 

recuperar a “Estrutura a Partir do Movimento” da câmera (do inglês, Structure from Motion ou 

SfM), nome que reforça a sua flexibilidade. Maiores detalhes sobre a mesma serão 

apresentados na seção 2.1, a seguir. No entanto, SfM possui basicamente duas limitações 

importantes. Primeiramente, uma vez que a câmera pode ser movimentada livremente, a 

disparidade do movimento deve ser sempre calculada. Esse cálculo é efetuado a partir da 

informação fornecida por um rastreador (maiores detalhes serão apresentados no capítulo 3). 

A segunda limitação ocorre pelo fato de que, já que as imagens são capturadas em instantes 
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diferentes de tempo, é necessário que o mundo permaneça parado no intervalo entre uma 

captura e outra, ou seja, os objetos que estão sendo alvo da reconstrução não podem sofrer 

nenhum tipo de deformação ou mudança de orientação e posição. Existe também a 

dificuldade de contornar o problema das reflexões especulares que alteram a texturização dos 

objetos, quando se modifica o ponto de vista da captura. Apesar de existirem indícios em [32] 

e [33] de que essa hipótese pode ser relaxada, esse ainda é um problema em aberto a ser 

investigado. 

2.1 Structure from Motion 

O SfM é um tipo de técnica muito aplicada na área de visão computacional, e a sua evolução se 

deve principalmente aos avanços nesta área e na de fotogrametria. Atualmente, pesquisas em 

visão computacional utilizam o SfM para resolver problemas relacionados à navegação 

autônoma [34][35], reconstrução 3D [1][3], dentre outros. A fotogrametria adota um conjunto 

de técnicas para medir e processar o comprimento e os ângulos de um terreno com o 

propósito de mapeá-lo [36]. O SfM também é utilizado para estimar a forma de tais terrenos. 

Uma vez que a fotogrametria é uma área mais antiga, ela fornece algumas ferramentas para 

alcançar os objetivos do SfM. Um exemplo clássico é o trabalho de Longuet-Higgins [37] que 

introduz a computação da matriz essencial como uma forma de recuperar a informação de 

movimentação da câmera ou a relação entre duas câmeras, e o seu uso na reconstrução da 

cena. 

O SfM também se relaciona bastante com o conceito de visão estéreo, com a diferença 

que no aparato utilizado para visão estéreo existe uma calibração conhecida e fixa entre o par 

de câmeras utilizado, enquanto o mesmo não acontece no SfM. Essa afirmação significa o 

mesmo que dizer que as observações na visão estéreo são realizadas ao mesmo tempo a partir 

de pontos de vista distintos, enquanto que no SfM as observações são realizadas no decorrer 

do tempo. Basicamente, o SfM requer uma sequência de imagens (ou um vídeo como um 

conjunto discreto de imagens) de uma cena rígida a partir da qual correspondências entre 

algumas características da mesma pode ser bem determinadas, com o objetivo de computar 

um mapa que permita recuperar suas localizações 3D. 

Para entender o SfM é necessário estudar alguns conceitos básicos da área de visão 

computacional e técnicas de refinamento numérico baseadas em estatística. Primeiramente, é 

preciso definir um modelo de câmera, que irá descrever matematicamente o comportamento 

da projeção do mundo real na imagem adquirida através da mesma. O modelo mais simples e 

mais utilizado na área é a câmera pinhole. Os componentes básicos deste modelo são: centro 
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de projeção (OC) e plano de projeção, cuja distância para o centro é denominada distância 

focal. Estes componentes são visualmente expostos na Figura 4. 

 

Figura 4. Componentes do modelo de câmera pinhole. 

A câmera possui um sistema de coordenadas próprio, onde a origem coincide com o 

centro de projeção e o vetor normal do plano de projeção é a direção do eixo coordenado Zc. 

Os eixos Xc e Yc são, portanto, paralelos às bordas da imagem nos sentidos horizontal e 

vertical, respectivamente. A rotação e a translação deste sistema de coordenadas próprio são 

denominadas “pose da câmera”. Esta pose é representada através de uma matriz 3x4 e 

também denominada de “parâmetros extrínsecos”. Os chamados “parâmetros intrínsecos” da 

câmera são formados pelas coordenadas da projeção do centro da câmera no plano focal e 

pela medida da distância focal em unidades de pixel. Os parâmetros intrínsecos são 

representados por uma matriz 3x3 e são responsáveis pela transformação de coordenadas de 

câmera para coordenadas de imagem. Os parâmetros intrínsecos da câmera normalmente são 

conhecidos e extraídos através de alguma técnica de calibração. Dá-se o nome de calibração 

de câmera a toda técnica que identifica o conjunto de parâmetros intrínsecos e/ou extrínsecos 

da câmera [38]. 

Um conceito essencial para a reconstrução de uma cena utilizando SfM é a geometria 

epipolar [39]. Ela consiste na relação de um par de câmeras, onde é visualizado um conjunto 

de pontos 3D. Para cada ponto 3D podemos ressaltar a estrutura principal da geometria 

epipolar: o plano epipolar. O plano epipolar é definido por 3 pontos: os dois centros das 

câmeras e o ponto 3D visualizado em questão. Este plano é ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5. Definição do plano epipolar. 

Na figura, o plano epipolar Π corta os planos de imagens em dois pontos. Um dos 

pontos é chamado epipolo, que é a projeção do centro da outra câmera no plano de imagem. 

O outro ponto é a projeção do ponto 3D P no plano de imagem. Estes dois pontos projetados 

formam uma linha denominada linha epipolar. As linhas epipolares estão representas na 

imagem por Ll e Lr. 

Sendo assim, para cada ponto P existirá uma linha epipolar em cada plano de imagem 

e existe uma matriz F, tal que: 

         . (1) 

Esta matriz é chamada matriz fundamental [27]. A partir de oito correspondências de 

pontos na imagem já podemos determinar uma matriz fundamental que relaciona todas as 

possíveis correspondências da imagem, ignorando a existência de falsas correspondências. 

Existem também métodos capazes de recuperar a matriz fundamental com sete pontos [27], e 

até mesmo com cinco pontos [40]. Estes métodos fornecem como resultado um conjunto de 

possíveis respostas para a matriz fundamental, que devemos testar para escolher a correta. 

A escolha de uma matriz fundamental correta depende da confiabilidade das 

correspondências entre duas imagens. Este é o trabalho realizado pelo rastreador 2D. Como 

não podemos garantir a corretude das correspondências, é necessário um método robusto 

para a escolha da matriz fundamental. Existem vários métodos robustos de testes de 

hipóteses, dentre eles RANSAC [41] e LMEDS [40]. Estes métodos acharão a hipótese, no caso 

a matriz fundamental, que melhor se ajustar ao conjunto de correspondências fornecido, 

atribuindo à hipótese um erro e um conjunto de pontos que aderem à mesma (inliers). O 

conjunto de pontos que não adere à hipótese é chamado de outliers. A hipótese vencedora é 

aquela que ao mesmo tempo terá o menor erro associado e o maior número de inliers. 

Após a extração da matriz fundamental, podemos indicar a partir dela a pose das 

câmeras envolvidas, como visto em [27]. 
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Os pontos 3D podem ser encontrados através da resolução do sistema: 

       , (2) 

onde K é a matriz de parâmetros intrínsecos, P é a pose da câmera, X é o ponto 3D e x é o 

ponto em coordenadas de imagem. Na equação 3, podemos visualizar a expansão dos termos 

da equação 2, contendo os fatores que compõem a projeção. Na primeira matriz (matriz de 

calibração K) f  representa a distância focal em pixels. Analogamente, xc e y c representam as 

coordenadas do centro da imagem em pixels. Na matriz de projeção (matriz P), R3x3 e T3x1 

representam respectivamente as matrizes de rotação e translação da câmera. Em seguida a 

projeção é multiplicada pela representação do ponto 3D em coordenadas homogêneas. O 

resultado é um ponto 2D em coordenadas homogêneas que representa a projeção do ponto 

3D em questão na imagem e seus valores são dados em pixels. 

 

(3) 

O sistema é um sistema linear do tipo AX=b e pode ser facilmente resolvido através de 

métodos como Single Value Decomposition (SVD) [42] e mínimos quadrados. O processo de 

re6cuperação dos pontos 3D a partir da pose da câmera e dos pontos 2D é chamado de 

triangulação. Algumas vezes o ponto 3D estimado é gerado atrás do plano de reprojeção. 

Nestes casos, devido a restrições da propriedade de quiralidade (que determina se o ponto foi 

estimado em um posicionamento incoerente em relação à abertura focal da câmera) [27], este 

ponto deve ser descartado. 

Dado que estimamos tanto as poses das câmeras quanto os pontos 3D, a assim 

chamada etapa do SfM é concluída. 

Após a reconstrução dos pontos 3D temos dados suficientes para estimar as poses dos 

frames subsequentes, a partir das correspondências entre eles e os pontos 3D reconstruídos. 

Esta etapa é conhecida como correspondência 2D3D. 

Para melhorar as estimativas de pose e dos pontos adicionados a partir de novas 

correspondências 2D3D, podemos minimizar o erro de reprojeção (distância entre as 

coordenadas do ponto 2D fornecido pelo rastreador e a reprojeção 3D2D fornecida pelo ponto 

3D do frame) dos pontos 3D com as poses estimadas. O erro de reprojeção é dado em pixels 

pela seguinte equação: 

         . (4) 
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Para minimizar este erro, utilizamos uma técnica chamada de Bundle Adjustment [43], 

utilizada na área de fotogrametria, que resolve a minimização e acha novas poses e posições 

de pontos 3D. O algoritmo do Bundle Adjustment executa em tempo O(n³), sendo n o número 

de pontos, e portanto não executa em tempo real. 

É importante ressaltar algumas características derivadas de erros numéricos presentes 

no SfM e na triangulação. Dentre elas, limiares para aceitação de pontos baseados em erro de 

reprojeção e ângulo mínimo para triangulação de pontos. O limiar de erro de reprojeção 

utilizado neste trabalho foi de 2 pixels, assim como o ângulo mínimo para reconstrução 

(conhecido como bad angle) do ponto foi de 15°. O ângulo mínimo para reconstrução está 

ilustrado na Figura 6 e é representado pelo símbolo α. Estes limiares foram escolhidos a partir 

da experimentação. 

 

Figura 6. Representação do ângulo mínimo para reconstrução α. 

  

α 
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3. Rastreadores 

Como já foi dito anteriormente, o rastreador de pontos característicos é responsável por 

realizar o pareamento entre diversas imagens de uma determinada sequência a ser 

reconstruída. Porém, existe uma série de fatores que podem contribuir de forma negativa na 

execução desta tarefa. Transformações afins (translação, rotação, escala e deformação), 

distorção de perspectiva, mudanças de iluminação, ruídos (ruído do sensor de captura, 

distorções da lente, sombras, oclusões), compressão das imagens e motion blur 

(embaçamento por movimentação) podem ser citados como as principais dificuldades do 

rastreamento. Na Figura 7 temos exemplos de alguns destes fenômenos. 

Pode-se também acrescentar à lista de dificuldades o custo computacional. A 

aplicabilidade do rastreador está diretamente ligada ao tempo de execução do mesmo. Para 

aplicações em tempo real, este tempo de execução precisa ser de no máximo dezenas de 

milissegundos.  

Os algoritmos de rastreamento utilizam diversas estratégias para contornar cada um 

destes problemas. A estratégia está centrada na definição da unidade básica de 

reconhecimento da imagem, as local features (características locais). Estas features são 

definidas de acordo com a conveniência de cada rastreador, dependendo do tipo de 

rastreamento que está sendo realizado. Em geral, a quantidade destas features é 

substancialmente menor que a quantidade de pontos da imagem, pelas razões de corretude e 

custo computacional. Os rastreadores escolhem pedaços da imagem que possuam forte 

texturização e evitam o fundo (background) da cena que não possui nenhum tipo de estrutura 

facilmente reconhecível. Dessa forma, escolhem os pontos que são mais convenientes de 

serem rastreados, contribuindo para a corretude do rastreamento e diminuindo o custo 

computacional, pois caso fosse necessário rastrear cada um dos pontos da imagem teríamos 

um custo quadrático em relação à resolução da imagem. Os tipos de rastreadores e os seus 

campos de interesse são descritos na seção seguinte. 

3.1 Local Feature 

Uma local feature é um padrão da imagem que difere de seus vizinhos imediatos [44]. Ela é 

geralmente associada a uma mudança de uma propriedade da imagem ou várias 

simultaneamente, porém a feature não está necessariamente localizada nesta mudança. As 

propriedades da imagem geralmente consideradas são intensidade, cor e textura. 
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Figura 7. Exemplos de dificuldades encontradas no rastreamento de sequências de imagens: (a) cena original; (b) 
distorção por rotação; (c) borramento por movimentação; (d) distorção por escala; (e) oclusão parcial; (f) e (g) 

distorção por mudança da iluminação. 
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A Figura 8 mostra alguns exemplos de local features no contorno de uma imagem. 

Local features podem ser pontos, bordas ou pequenos pedaços da imagem. Tipicamente, 

alguns cálculos são realizados sobre uma região centrada na local feature e o resultado é 

convertido em descritores. Um descritor é um vetor n-dimensional que representa as 

características locais da feature. O número de dimensões do descritor influencia diretamente 

na complexidade do algoritmo de casamento, onde este relacionamento depende diretamente 

da estratégia de casamento utilizada. 

 

Figura 8. Exemplos de detecção de cantos e juntas utilizando o harris corner detector [44]. 

Em [44] os feature detectors (detectores de características) são classificados em três 

grandes grupos, de acordo com o seu tipo de aplicação. O primeiro grupo é relativo aos 

rastreadores que estão fortemente ligados à forma das features que estão sendo detectadas, e 

que analisam uma semântica específica de acordo com a aplicação que está fazendo uso do 

rastreador. Podem-se citar como exemplos os algoritmos de detecção de borda quando 

empregados para a detecção de rodovias em imagens aéreas [45]. Vale ressaltar que este foi o 

primeiro tipo de aplicação para o qual os feature detectors foram propostos.  

O segundo grupo inclui os detectores que estão interessados em rastrear um pequeno 

grupo de pontos específicos da imagem. Neste tipo de rastreador não se tem uma 

preocupação direta com a estrutura que está sendo detectada e sim com a sua localização 

robusta e estável ao longo da sequência de imagens. Este é o tipo de preocupação mais 

presente na maioria das aplicações dependentes de rastreamento, como calibração de câmera 

e a própria reconstrução 3D. Os exemplos clássicos desta categoria são o SIFT e o KLT, 

descritos em detalhe nas Seções 3.2 e 3.3.  

Por fim, um conjunto de local features pode ser utilizado para a representação de um 

determinado tipo de imagem, com o objetivo de realizar o reconhecimento de objetos e cenas, 
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sem a necessidade de segmentação. Neste tipo de rastreador também não interessa o que 

cada feature em si representa, nem é necessária a determinação da localização precisa da 

feature na imagem analisada. O seu domínio inclui aplicações de classificação, análise de 

textura, recuperação de imagens e mineração de vídeo. Esta tendência de rastreamento foi 

inicialmente utilizada em [46] e [47]. 

Claramente, cada uma das categorias listadas impõe as suas restrições, e features 

interessantes para uma aplicação podem ser totalmente inúteis em um problema de contexto 

diferente. Estas categorias podem ser consideradas quando se estiver procurando por um 

rastreador adequado para uma aplicação a ser desenvolvida. 

3.2 SIFT 

O SIFT (do inglês, Scale Invariant Feature Transformation) propõe o uso de um descritor local 

para a identificação e o rastreamento de pontos em imagens [18]. Ele sugere ser invariante a 

mudanças na iluminação, escala, rotação, presença de ruído na imagem e pequenas mudanças 

de perspectiva. 

O funcionamento do SIFT se divide em três etapas: a identificação das features, a 

descrição das features e o casamento. Para que seja realizada a identificação das features, a 

imagem é convoluída com um filtro Gaussiano com sigma igual a    [18]. A Imagem 

convoluída é então subamostrada em um fator de 1,5 vezes, compondo um novo nível da 

pirâmide. A seguir o filtro gaussiano é aplicado ao novo nível da pirâmide. É feita uma 

subtração entre o resultado do filtro e a entrada inicial do nível da pirâmide. O processo é 

ilustrado pela Figura 9. O algoritmo determina a correspondência das coordenadas dos pontos 

das imagens nas diferentes resoluções e, posteriormente, são determinados quais pontos são 

extremos na janela 3x3x3 (x, y e nível da pirâmide). Os que forem extremos (máximos ou 

mínimos) são então inseridos em um vetor com os seus respectivos valores de coordenadas e 

escala, para que sejam posteriormente descritos na próxima fase do pipeline do SIFT. 
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Figura 9. Imagem convoluída com o filtro Gaussiano e posteriormente sub-amostrada [18]. 

Para descrever as features, o SIFT utiliza um descritor de 128 valores. A região da 

feature é dividida em quatro quadrantes, sendo que cada um destes quadrantes é novamente 

dividido em mais quatro pedaços. Em seguida, é determinado, para cada uma destas regiões, 

um histograma do gradiente em oito direções, montando um vetor que contém os valores dos 

gradientes em todas as orientações. Logo, o descritor de cada ponto contém 4x4x8, ou seja, 

128 valores. 

Este descritor é utilizado na fase posterior de casamento. Na fase do casamento é feita 

uma busca exaustiva entre as features da base (uma ou mais imagens) e as features da 

imagem sendo rastreada. Para determinar o casamento de uma feature, são encontradas as 

duas features que possuem a menor distância euclidiana, considerando o vetor de 128 

dimensões. Se essa distância for menor que um certo limiar, então o casamento é considerado 

verdadeiro, escolhendo-se o casamento com a feature mais próxima. 

3.3 KLT 

O KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) é um rastreador baseado em fluxo óptico [17]. O seu 

funcionamento é dividido em duas partes: a escolha das features que serão rastreadas e o 

rastreamento em si. A escolha das features é feita utilizando o algoritmo Good Features To 

Track (GFTT) [17]. Ele é baseado no Harris corner detector [48], modificando apenas a função 

de avaliação de Harris, que define o coeficiente de interesse de rastreabilidade. Coeficientes 

de interesse altos definem, pontos com fortes características de rastreabilidade. Seu cálculo é 

baseado na extração dos autovalores da matriz de gradientes de Harris. Esta matriz é quadrada 

de dimensão 2x2, possuindo assim 2 autovalores que determinam a característica da feature. 

Caso os dois autovalores se aproximem de zero, a feature não é considerada um ponto de 
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interesse; se um dos autovalores for próximo de zero, a feature se encontra em uma borda na 

imagem; Caso os dois autovalores sejam valores positivos grandes, a feature está localizada 

em um corner. Como a extração dos autovalores é uma operação custosa para ser realizada 

por pixel, Harris introduziu uma função Mc que não necessita extrair os autovalores, porém se 

utiliza de sua semântica, como podemos ver na equação X. Nesta equação, λ1 e λ2 representam 

os autovalores da matriz A (denominada matriz de gradientes de Harris) e κ representa o 

coeficiente de sensibilidade. 

 (5) 

A modificação feita no KLT para melhor representar os pontos de interesse foi a troca 

da função Mc pela equação a seguir, discutida em [17]. 

 (6) 

A fase de rastreamento do KLT usa uma abordagem piramidal. Nesta abordagem são 

calculadas subamostragens da imagem original em diversos níveis, sendo a quantidade 

regulada como parâmetro. Além das subamostragens são calculados também os gradientes da 

imagem nas direções x e y. Estes dados são utilizados para buscar a nova posição do ponto 

usando uma janela de tamanho fixo, onde a característica a ser procurada é o ponto que tem o 

menor autovalor no espaço de busca. Este cálculo é similar ao estágio de seleção das features, 

utilizando a mesma abordagem e resolvendo equações lineares para obter o deslocamento de 

x e y a cada frame. 

3.4 Similaridade 

Uma outra técnica de rastreamento utilizada para reconstrução é o rastreamento por 

similaridade [49]. Este rastreador depende diretamente da utilização de um extrator de 

features. Normalmente utiliza-se o FAST (Features from Accelerated Segment Test) [50], o 

extrator de Harris [48] ou o extrator derivado do KLT, denominado GFTT [17] Dos três 

extratores o FAST é o mais rápido, porem os melhores resultados foram obtidos com o GFTT. 

Nesta técnica, uma pequena área (o tamanho da janela é definida pelo usuário) ao 

redor das features reconhecidas (patches) é extraída e utilizada para comparação entre as 

imagens. O par que obtiver o melhor resultado de similaridade e estiver acima de um limiar de 

similaridade é dado como um possível casamento. 

O tamanho dos patches pode variar a partir de janelas de 5x5 pixels até o tamanho que 

melhor se adaptar às proporções da imagem ou à capacidade computacional do ambiente 

utilizado. Estes patches são normalizados com relação à sua média e variância para que 
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interferências de iluminação sejam minimizadas. Para isto, todas as imagens devem estar em 

tons de cinza, com apenas um canal de luminância, utilizando 8 bits por pixel. 

A medida de similaridade pode ser obtida a partir de vários conceitos. Entre eles, os 

mais utilizados são SSD (Sum of Squared Differences) [51], o NCC (Normalized Cross 

Correlation) [51] e o ZNCC (Zero Normalized Cross Correlation) [52]. 

Os valores calculados com o NCC e com o ZNCC pertencem ao intervalo entre -1 e 1, 

sendo mais similares os valores mais próximos de 1. No caso do SSD, os valores são sempre 

maiores ou iguais a zero; a similaridade total se dá quando os valores se aproximam muito de 

zero. 

Algumas variações desta técnica utilizam invariâncias à rotação, através do cálculo do 

ângulo predominante de borramento do patch. Este cálculo é feito com os valores extraídos do 

gradiente do patch nos sentidos horizontal e vertical [53]. A adição desta invariância é 

bastante útil quando a distância das poses das câmeras das imagens é muito grande (não são 

frames consecutivos de um mesmo vídeo, por exemplo), pois a mudança brusca de perspectiva 

gera rotação na imagem. 

3.5 Trabalhos Relacionados 

Em [54] os autores descrevem o que eles chamam de um framework para avaliação de 

performance de extração e casamento de features, direcionado para o contexto de Visual 

Simultaneous Localization And Mapping (SLAM). No trabalho são comparados três dos 

extratores, que segundo os autores, são os mais utilizados para SLAM: o SIFT, o KLT e o Harris 

Corner Detector. Na fase de casamento os autores utilizaram três tipos de algoritmos: o 

Nearest-Neighbor with Distance Ratio (NNDR), o Normalized Cross Correlation (NCC) e o KLT 

Tracker.  

Para verificar a corretude dos casamentos, os autores utilizam a estimativa da matriz 

fundamental. Foram definidas duas métricas para a comparação entre os trackers. O “recall”, 

que mede a relação entre os casamentos corretos e o total de casamentos possíveis e a 

métrica “precision”, que mede a relação entre os casamentos corretos e o total de casamentos 

que realmente ocorreram. Os resultados mostraram que os três rastreadores analisados, 

quando corretamente parametrizados, tiveram resultados satisfatórios, desde que as 

mudanças de translação e rotação não excedam 750 mm e 25°, respectivamente. Também foi 

verificado que em condições onde as mudanças de ponto de vista sejam pequenas, o KLT 

obtém uma melhor performance, dada a maior taxa de recall. Dado que as mudanças de ponto 
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de vista aumentam entre as imagens da sequência, o Harris e o SIFT passam a apresentar uma 

melhor performance.  

O artigo propõe as seguintes diretrizes para a escolha do algoritmo de rastreamento 

no contexto de SLAM: KLT apresenta resultados muito bons, quando se tem pequenas 

distâncias entre as imagens da sequência; adicionalmente, o KLT apresenta a melhor robustez 

em relação às mudanças nos parâmetros individuais de cada tracker; Harris e SIFT podem ser 

utilizados quando a distância entre as imagens aumenta; o Harris é mais rápido que o SIFT e 

pode ser utilizado quando a invariância à rotação não for requerida; com relação ao algoritmo 

de casamento empregado para o Harris e o SIFT, NNDR apresentou melhores resultados em 

relação ao NCC.  

Em [44] é apresentada uma descrição detalhada de diversos tipos de rastreadores 

baseados em local features, indicando quais os fatores que devem ser considerados na escolha 

do rastreador considerando-se o tipo de problema de rastreamento que se deseja atacar. A 

abordagem de categorizar os diversos tipos de rastreadores disponíveis na literatura é 

interessante porque se torna um bom ponto de partida para os leitores que estão iniciando 

seu estudo sobre rastreamento e desejam obter conhecimentos que serão úteis na resolução 

dos seus problemas. Porém, o trabalho não apresenta nenhuma indicação clara de quais 

rastreadores podem ser melhor aplicados em reconstrução. 

Em [20] é descrito um trabalho de avaliação das qualidades de uma série de 

rastreadores. Os rastreadores analisados foram o SIFT, Gradient Location and Orientation 

Histogram (GLOH) [20], que é uma extensão do SIFT desenvolvida pelos autores do trabalho, 

shape context [55], PCA-SIFT [56], spin images [57], steerable filters [58], differential invariants 

[59], complex filters [60], moment invariants [61] e Similaridade. 

As métricas definidas pelos autores no trabalho de comparação foram: suporte a 

transformações afins, mudança de escala, rotação da imagem, embaçamento, compressão 

JPEG e mudanças de iluminação. Os resultados são exibidos, para cada métrica definida, em 

gráficos. De acordo com os resultados obtidos pelos autores, o GLOH foi o que obteve os 

melhores resultados, seguido de perto pelo SIFT. O trabalho apresenta um estudo comparativo 

bem elaborado, porém mais uma vez o estudo tem um propósito genérico, de comparação do 

rastreamento em si, não trazendo nenhuma abordagem específica para a reconstrução 3D. 

Os trabalhos analisados trazem uma boa contribuição, no sentido de apresentar uma 

idéia genérica sobre o funcionamento dos rastreadores, e suas características. Porém, não 

trazem uma contribuição específica para a área de reconstrução 3D, uma vez que as 

comparações não foram direcionadas para este propósito. Neste momento cabe ressaltar que 
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o autor não encontrou nenhum trabalho que fizesse essa análise comparativa voltada para a 

área de reconstrução 3D.  
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4. Ferramenta de Reconstrução 3D 

O presente capítulo descreve a ferramenta de reconstrução 3D definida e implementada nesta 

dissertação de mestrado. Apesar desta ferramenta permitir efetivamente a reconstrução 3D 

de objetos a partir de imagens 2D, o objetivo principal da mesma, no contexto deste trabalho, 

é efetuar medições durante a execução do pipeline de reconstrução 3D, para uma análise 

comparativa de rastreadores aplicados para reconstrução 3D. A ferramenta flexibiliza a 

realização dos testes, pois permite facilmente intercalar entre técnicas de rastreamento 2D, 

reconstrução 3D, refinamento de outliers e geração de relatórios.  

As técnicas de rastreamento suportadas pela ferramenta foram: 

 SIFT, utilizando a biblioteca disponibilizada por [18] em [62]; 

 SIFT GPU [63], que é uma implementação do SIFT que utiliza a placa gráfica como 

coprocessador de imagens, o que acelera a extração dos descritores; 

 KLT, com a biblioteca disponibilizada por [64]; 

 KLT GPU, que é uma implementação do KLT utilizando o mesmo conceito do SIFT GPU, 

ou seja, implementando as operações de imagem no processador gráfico [65]; 

 Similaridade, utilizando o SSD com normalização de média e variância: 

o Utilização de extração de corners com FAST [50]; 

o Utilização de extração de corners com GFTT [17]; 

o Utilização de extração de corners com Harris, baseado na implementação do 

OpenCV [48]; 

 “Rastreamento externo”: este caso é utilizado como ground truth (verdade absoluta), 

para testar o rastreamento com exemplos sintéticos, gerados a partir de modelos 3D 

com e sem ruído, e também para testar softwares de rastreamento comerciais e/ou de 

código fechado, e desta forma atestar a qualidade da reconstrução da ferramenta 

desenvolvida neste trabalho. 

Para realização da etapa do SfM, foram implementados os algoritmos LMEDS [66] e 

RANSAC [41] para teste de hipótese. Os geradores de hipóteses implementados foram o 8-

point, 7-point e 5-point detalhados em [40]. Dentre os testes de hipótese implementados, foi 

escolhido o LMEDS pois este realiza uma regressão não linear achando automaticamente a 

solução do sistema que engloba no mínimo 50% dos dados fornecidos [67]. Já o RANSAC pode 

alcançar resultados semelhantes, porém deve-se modificar os seus parâmetros a cada 

mudança de cenário. Da mesma forma, como gerador de hipóteses foi utilizado o 8-point por 

gerar uma estimativa única e com uma distribuição de erro mais diluída, pois dado o conjunto 
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de pontos maior a influência de possíveis outliers dentre estes será menos impactante, dado 

que a hipótese em questão é gerada a partir da solução de um sistema linear determinado ou 

super determinado. Os outros geradores de hipóteses são úteis quando se quer minimizar a 

quantidade total de interações dos algoritmos de avaliação de hipóteses (LMEDS e RANSAC), 

pois várias hipóteses diferentes são geradas de uma única vez por algoritmos como 5-point 

que, por exemplo, pode gerar até 11 hipóteses por iteração. No nosso caso esta característica 

não é importante pois nosso sistema não apresenta restrição de tempo real. 

A etapa da correspondência 2D3D foi implementada utilizando o LMEDS juntamente 

com um algoritmo linear que utiliza seis pontos para descoberta da pose. O resultado dos 

inliers da melhor hipótese é utilizado para gerar de forma linear uma pose mais refinada. Em 

seguida, novamente é realizada uma contagem de inliers e o cálculo do erro de reprojeção. 

Caso o erro total tenha sido maior que a hipótese anterior, ela será automaticamente 

descartada. Finalmente, a hipótese vencedora passa por um refinamento não linear baseado 

num algoritmo iterativo chamado Levenberg-Marquardt [68]. Dada a natureza do problema de 

minimização, o Levenberg-Marquardt foi utilizado por ser a solução padrão para minimização 

de erro de mínimos quadrados, tendo resultados superiores de Gauss-Newton [69]. 

A etapa da triangulação implementa três filtros em cascata para a aceitação de pontos 

e adição no modelo final. Estes filtros são referentes ao limiar de ângulo mínimo para 

triangulação, que neste trabalho foi tomado como 15°, ao erro de reprojeção (baseado no 

ponto 3D triangulado utilizando todas as poses das imagens onde ele aparece), escolhido 

empiricamente como 2 pixels, e por último o filtro de quiralidade, que verifica a simetria do 

ponto de acordo com a câmera. É importante ressaltar que os filtros são aplicados na ordem 

que foram descritos, portanto só serão triangulados pontos que oferecem ângulo suficiente 

para isto. Ao serem triangulados, os pontos são refinados utilizando novamente a técnica de 

Levenberg-Marquardt. 

Também foi implementada uma política de keyframes, que são os frames que serão 

utilizados para realizar a etapa do SfM, para serem refinados e para comparação e 

rastreamento de features. A cada keyframe escolhido é realizado um refinamento local com 

bundle adjustment, utilizando todos os pontos reconstruídos e somente as poses dos 

keyframes. Isto melhora a posição dos pontos e diminui o erro das poses estimadas a 

posteriori. Ao fim dos frames do vídeo dado como entrada é preenchido o vazio entre os dois 

primeiros keyframes, onde não havia reconstrução por não ter ocorrido ainda o SfM. São 

estimadas todas as câmeras deste intervalo utilizando o método robusto de correspondência 

2D3D mencionado acima. Como refinamento final, um bundle adjustment global (utilizando 
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todos os pontos e todas as poses calculadas) é realizado com a intenção de obter o modelo 

final e o caminho das câmeras. A técnica utilizada para o bundle adjustment é a descrita por 

Lourakis [70] e implementada baseando-se na técnica conhecida como SBA (Sparse Bundle 

Adjustment). 

A Figura 10 apresenta uma generalização da arquitetura da ferramenta de 

reconstrução 3D. O primeiro módulo, “Entrada”, é responsável pela leitura da sequência de 

imagens ou vídeo que irá alimentar o processo de reconstrução 3D. Os frames são repassados, 

um a um para o módulo “Rastreador 2D” (seta 1) a não ser que seja alcançado o fim da 

sequência; neste caso, os frames entre o par inicial de keyframes são repassados para o 

módulo “Pós processamento do intervalo entre os frames do SfM”, onde é realizada a 

triangulação dos mesmos (seta 2). O “Rastreador 2D” pode invocar os módulos “Preparação”, 

que é chamado até que se obtenha o primeiro par de keyframes (seta 1.1), “Inicialização” que 

é chamado para o primeiro par de keyframes (seta 1.2) o qual é responsável por inicializar o 

processo de reconstrução 3D, executando o SfM e a triangulação, e por fim o módulo “Pronto” 

o qual será invocado para todos os frames até o fim da sequência (seta 1.3), para que sejam 

definidas as poses e pontos 3D através do processo de 2D3D, seguido da triangulação. No 

2D3D, sempre que é encontrado um novo keyframe, é executado o “SBA Local”, responsável 

por melhorar a precisão das poses e pontos 3D reconstruídos. O SBA volta a ser executado em 

“SBA Global”, no fim do processo, para todos os pontos e poses obtidos pela reconstrução. A 

“Saída” é então liberada, contendo a nuvem de pontos 3D e as coordenadas das poses das 

câmeras. 

O “SBA Local” atua apenas sobre os pontos reconstruídos até o keyframe atual e só 

refina as poses dos keyframes, o que torna a sua execução bem mais rápida que o “SBA 

Global”. O “SBA Global” atua sobre todos os pontos e poses obtidos pelo processo de 

reconstrução, tendo dessa forma um tempo de execução maior que o “SBA Local”. 
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Figura 10. Arquitetura da ferramenta de reconstrução 3D. 

Além da ferramenta de reconstrução 3D, foi implementada uma aplicação para 

analisar visualmente o resultado do processo de reconstrução 3D, chamada Triangulation. Ela 

permite a visualização dos pontos 3D, assim como do caminho reconstruído pelas poses das 

câmeras. A ferramenta de visualização recebe como entrada os pontos 3D reconstruídos pela 

ferramenta de reconstrução, juntamente com as poses estimadas. Como saída ela apresenta 

uma representação tridimensional interativa onde o usuário pode navegar pela cena e 

visualizar por completo cada detalhe da reconstrução. 

Os elementos exibidos no Triangulation são: os pontos 3D (em azul), o caminho da 

câmera (linha vermelha), a primeira e a última câmera (prismas localizados no início e no final 

da linha que representa o caminho), os eixos coordenados de orientação do mundo (x, y, z). A 

câmera inicial sempre começa apontando na direção do eixo z (eixo azul). Um exemplo de 

visualização com esta ferramenta pode ser encontrado na Figura 11. 
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Figura 11. Exemplo de visualização de pontos 3D e trajetória de poses de câmera utilizando a ferramenta 
Triangulation. 

4.1 Características da Implementação 

A implementação foi realizada utilizando-se a plataforma Windows© XP SP3. O ambiente de 

desenvolvimento utilizado foi o Microsoft Visual Studio 2008 e a linguagem de programação 

adotada foi o C++. O ambiente de desenvolvimento foi escolhido por facilitar a depuração e os 

testes e a linguagem C++ foi adotada por possuir um desempenho superior comparado a 

outras linguagens orientadas a objeto, além de fornecer muitas bibliotecas que foram 

amplamente utilizadas para o desenvolvimento da ferramenta de reconstrução 3D. 

Como biblioteca principal, foi utilizada a VXL [71], que oferece um pacote numérico 

(VNL), e outro para tratamento de imagens (VIL), além de diversos outros algoritmos de 

suporte. Foi também utilizada de forma complementar a biblioteca OpenCV [72] para captura 

de vídeo e conversão de tipos de imagens. 

4.2 Estruturas de Dados 

Foram definidas estruturas de dados que permitem um melhor gerenciamento de todas as 

informações necessárias durante as fases do processo de reconstrução 3D. As principais delas 

estão descritas na sequência. 

As estruturas de dados mais importantes desta ferramenta são o TrackInfo e o 

ImageInfo. Um conjunto de dados destas duas estruturas é utilizado para realizar a 

reconstrução da cena. A classe TrackInfo representa uma track, que é uma 

correspondência entre uma mesma feature visualizada ao longo de vários frames. Uma track 
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possui informação sobre a posição de uma determinada feature em todos os frames que ela 

aparece, sobre quais frames ela aparece e se num determinado frame ela foi classificada como 

outlier. 

Ao longo do rastreamento são criadas muitas tracks que são armazenadas em um 

array de estruturas do tipo TrackInfo. A partir destas tracks serão reconstruídos todos os 

pontos da cena e recuperadas todas as poses referentes aos frames do vídeo de entrada. 

Outra estrutura importante é o ImageInfo. Ela guarda informações importantes sobre cada 

frame do vídeo. Nela são armazenadas a calibração da câmera no frame (parâmetros 

intrínsecos), a imagem do frame, a pose estimada da câmera no frame (parâmetros 

extrínsecos), se a pose já foi estimada ou não, assim como um mapa associando cada feature 

identificada na imagem com uma track existente no sistema. O diagrama de classe destes dois 

elementos pode ser visto na Figura 20, no Apêndice. 

4.3 Arquitetura 

Os objetos principais do programa são o Tracker, o TrackerData, o SBAInterface e o 

VideoSource.  

O Tracker é uma política de rastreamento, portanto não possui classe abstrata, 

definindo uma interface que é seguida pelas classes CPUKLTTracker, KLTTracker, 

ZhangTracker e FakeTracker. Cada uma delas implementa o mesmo conjunto de 

métodos públicos, como visto na Figura 21, no Apêndice. 

O CPUKLTTracker implementa o KLT em sua versão com processamento somente 

em CPU. Já o KLTTracker utiliza processamento em GPU para efetuar o rastreamento. O 

ZhangTracker é o responsável por implementar o rastreamento por similaridade. O 

rastreamento com o SIFT é realizado externamente e salvo num arquivo texto, que é 

carregado com o FakeTracker. Optou-se por este procedimento, pois há uma 

implementação adequada do SIFT disponível na literatura, evitando, assim, que este 

rastreador precisasse ser reimplementado para a realização do estudo comparativo proposto 

neste trabalho. Esta classe também é utilizada para verificar resultados de rastreamento 

gerados por outras ferramentas de reconstrução 3D disponíveis na literatura. 

O VideoSource é o responsável pela captura do vídeo. Ele deriva de 

CameraAdapter, que é uma classe abstrata que generaliza a captura do vídeo diretamente 

a partir de uma câmera ou de um vídeo salvo em arquivo. Seu diagrama de classes pode ser 

visto na Figura 22, no Apêndice. 
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O TrackerData é o objeto que controla toda a reconstrução. Ele é alimentado pelos 

dados provenientes do Tracker (um array de features) e atualizado a cada frame através do 

método update. Ele funciona como uma máquina de estados que alterna entre 

WARMING_UP, INITIALIZING, READY e REFINING. A cada atualização o 

TrackerData chama o método reportState, e a partir do estado dispara um evento 

cujo tratamento está na classe R3DStateReporter. Esta classe segue o padrão de projeto 

Observer e permite que elementos que sejam subtipos de ReportEventConsumer possam 

tratar os eventos originalmente criados pelo TrackerData. Os consumidores diretos dos 

eventos gerados são SFMPoseGenerator, Triangulator e PoseGenerator2D3D. 

Outros foram criados para debug, refinamento de erros e substituição de métodos de 

triangulação e geração de pose. Uma breve descrição de suas classes é vista na Figura 23, no 

Apêndice. 

Ao fim do tratamento de um determinado evento, a estrutura base, chamada de 

VolatileStructure (que no caso é o TrackerData) é refinada com os resultados 

calculados por todos os consumidores do evento através do método refineStruct. Uma 

ilustração deste conjunto de métodos e da classe TrackerData pode ser vista na Figura 24, 

no Apêndice. 

A classe TrackerData também interage com a SBAInterface, que é responsável 

pelo refinamento do bundle adjustment, tanto a cada ocorrência de keyframe quanto no final 

da execução do programa. A cada keyframe é chamado o método 

generateKeyframeEvent, que por sua vez chama o createSBALocalSnapShot e 

redireciona para o callSBAMotStruct do SBAInterface. Ao final, a função main 

chama o createSBASnapShot e realiza um bundle adjustment global. O diagrama da classe 

SBAInterface pode ser visto na Figura 25, no Apêndice. 

4.4 Validação da Ferramenta 

A ferramenta de reconstrução 3D desenvolvida neste trabalho foi testada em conformidade 

com resultados obtidos em outras ferramentas similares, inclusive comerciais e amplamente 

difundidas na comunidade. Exemplos de tais ferramentas são o Bundler [73] e o Boujou [74]. 

Para efeito de testes, as tracks 2D processadas nestas ferramentas foram importadas 

pelo nosso programa através do FakeTracker, podendo assim serem processadas como se 

fossem provenientes de um rastreador 2D genérico. O resultado obtido é compatível, tanto na 

quantidade de pontos reconstruídos quanto na geometria do caminho e das poses das 
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câmeras. Um exemplo comparativo, utilizando uma das cenas usadas para a análise 

comparativa apresentada no Capítulo 5, é ilustrado na Figura 12. 

Esta figura mostra (em fundo preto) o resultado obtido pela ferramenta Boujou após 

processar a cena “CPUs” (ver descrição na Seção 5.1.1). Logo em seguida, podemos verificar 

(em fundo branco) a ferramenta de visualização proposta neste trabalho mostrando o mesmo 

resultado. Para gerar o resultado visualizado foi utilizada a implementação do rastreador KLT, 

processando os frames 0 a 100 da cena. 

 

Figura 12. Interfaces das ferramentas Boujou (acima) e desenvolvida no presente trabalho (abaixo).  
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5. Análise Comparativa dos Rastreadores 

Com o intuito de verificar as características dos rastreadores que os tornam adequados para 

uso em um pipeline de reconstrução 3D, foi realizada uma análise comparativa dos principais 

rastreadores atualmente aplicados na literatura. Como o foco do trabalho está em realizar 

comparações entre os rastreadores mais difundidos na literatura, além de propor métricas que 

possam ser utilizadas em comparações entre quaisquer outros rastreadores, foram utilizados 

apenas rastreadores que possuíam implementações de referência disponíveis para a 

comunidade. Os rastreadores analisados foram o KLT, o SIFT e o Baseado em Similaridade por 

atenderem aos requisitos de ampla utilização e código fonte disponível. No caso da 

Similaridade o extrator de corners utilizado foi o GFTT, pois dentre os extratores utilizados na 

literatura (Harris, FAST e GFTT), é o que melhor se adéqua aos ao cenário desta dissertação. 

Sua adequabilidade deve-se à maior precisão (a técnica não perdeu robustez para adequar-se 

à execução em tempo real, como foi feito com o FAST) e à vantagem de descrever melhor 

pontos de interesse facilmente rastreáveis como visto em [17]. Este capítulo apresenta a 

metodologia adotada para a realização desta análise, incluindo a descrição dos conjuntos de 

teste e das métricas adotadas, bem como a apresentação e análise dos resultados obtidos. 

5.1 Metodologia 

Os experimentos foram executados no ambiente Windows em uma máquina com as seguintes 

configurações: processador Intel Core 2 Duo T5670 com clock de 1.6GHz por core, memória 

principal de 4G, placa de vídeo GeForce 8400M GS. Foram inseridos trechos de código na 

ferramenta de testes, descrita no capítulo anterior, para colher os resultados das métricas 

utilizadas na análise comparativa e descritas na Seção 5.1.2.  

5.1.1 Conjuntos de Teste 

Para colher os dados que foram utilizados na comparação, foi definido um conjunto de vídeos 

com cenas diversas, os quais serviram de entrada para a ferramenta de reconstrução 3D 

descrita no Capítulo 4. Os cenários de teste foram idealizados para atender à demanda das 

seguintes características da cena: texturização, padrões repetitivos, iluminação, tamanho da 

cena, oclusão dos objetos e reflexão. Um screenshot de cada cena utilizada pode ser visto na 

Figura 13. Foram utilizadas 5 sequências, denominadas “CPUs”, “NTI”, “mesa”, “heman” e 

“invitation”. A ocorrência das características da cena é relacionada através da Tabela 1 com os 

cenários escolhidos. 
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Características CPUs NTI Mesa Heman Invitation 

P. Repetitivos Sim Sim Não Não Não 

Texturização Não Não Sim Sim Sim 

F. Geométricas Simples Simples Complexas Complexas Simples 

Indoor Sim Não Sim Sim Não 

Dimensões Pequena Grande Pequena Pequena Grande 

Dist. Câm. e Objetos 1m 30m 1m 1m 10m 

Captura 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1024 x 1024 512 x 341 

Reflexão Não Sim Não Não Sim 

Tabela 1. Resumo das características das cenas. 

A cena “CPUs” exibe vários computadores e equipamentos dispostos em um plano. É 

importante ressaltar que este cenário foi propositalmente montado com padrões repetitivos, 

no caso, teclados, mouses, gabinetes e monitores que são exatamente iguais ou apresentam 

poucas variações na forma, cor, tamanho, etc. Essa é uma característica importante de ser 

observada quando está sendo avaliada a robustez dos rastreadores: a tolerância a cenas com 

regiões similares. Os objetos são pouco texturizados, porém possuem formas geométricas 

simples, como retângulos. Como explicado no Capítulo 3, alguns rastreadores têm seu 

funcionamento diretamente associado à presença de texturas nos objetos da cena, enquanto 

outros dependem das formas dos objetos. Espera-se que este exemplo seja favorável aos 

rastreadores baseados em características geométricas. Este exemplo foi capturado em um 

ambiente indoor com iluminação controlada e não sujeita a variações de intensidade. Dessa 

forma a invariância à iluminação não é um ponto crítico para os rastreadores a serem 

utilizados nesta cena. Por se tratar de uma cena de pequenas dimensões (aproximadamente 

3m2), a distância entre os objetos e a câmera foi de aproximadamente 1 metro, o que implica 

que pequenas variações na trajetória do sensor de captura implicarão em um significativo 

descolamento (distância relativa entre as coordenadas das entidades representadas em uma 

sequência de imagens) dos objetos observados na cena. Dessa forma, movimentações bruscas 

do sensor podem ser prejudiciais aos rastreadores que são dependentes de small baseline. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 13. Screenshots das cenas utilizadas para os testes: (a) “CPUs”, (b) NTI, (c) “Mesa”, (d) “heman” e (e) 
“invitation”. 

O “NTI” exibe o exterior de um prédio, ocludido parcialmente por objetos posicionados 

entre a câmera e o mesmo. Sua estrutura também possui padrões repetitivos, com fraca 

texturização, porém possui formas geométricas simples (retas, triângulos, etc.). Parte de sua 

superfície (os vidros) está fortemente sujeita a reflexos do ambiente. Objetos refletivos 

implicam em texturas variáveis, prejudicando a rigidez da cena, que é uma característica 

requerida para o funcionamento da etapa do SfM. A captura foi realizada em um ambiente 

outdoor onde a iluminação está sujeita a variações, tanto da luz externa, quanto da adaptação 

automática do sensor de captura. Invariância à iluminação é um requisito de rastreamento 

para esta cena. Por se tratar de uma cena ampla foi necessária uma movimentação igualmente 
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mais ampla, imprimindo uma velocidade de deslocamento na captura maior, já que a 

proporção da cena e a distância da câmera para o alvo (neste caso o prédio) aumentaram em 

relação às demais sequências utilizadas. Assim, com poucos frames o baseline necessário à 

reconstrução é obtido. 

A cena chamada “mesa” é composta por objetos texturizados, de formas arbitrárias, 

sem a presença de padrões repetitivos. Apenas um dos objetos, a caixa, foi propositalmente 

adicionada à cena para servir de referência para a verificação da corretude do resultado da 

reconstrução em comparação com o cenário real. Esta verificação é possível através da análise 

dos ângulos formados por suas arestas e da verificação da superfície planar originada de suas 

faces texturizadas. Novamente, temos um ambiente indoor com iluminação controlada, e uma 

cena de pequenas dimensões (aproximadamente 1m²). 

O “heman” é composto de objetos também dispostos em uma mesa, com formas 

variadas. Apesar de ser uma cena com boa texturização, a baixa qualidade do sensor utilizado 

na captura introduz ruídos na cena que podem ser prejudiciais aos rastreadores dependentes 

de texturização. O diferencial deste exemplo para os anteriores está relacionado ao sensor de 

captura, cujas características serão detalhadas na sequência do texto, e que por ser de baixo 

custo gerou um conjunto de teste de qualidade inferior (ruído, distorções). Da mesma forma 

que no exemplo anterior, o ambiente é indoor com iluminação controlada. As dimensões da 

cena são semelhantes às do exemplo anterior. 

O “invitation” é uma sequência de imagens classicamente utilizadas em trabalhos na 

área de reconstrução [75]. Trata-se de uma edificação composta por pedras aparentes, o que 

dá à cena uma característica de forte texturização. O ambiente é outdoor, sujeito a mudanças 

de iluminação, reflexão nos vidros das janelas e efeitos cromáticos de refração na lente da 

câmera em questão. 

A captura das cenas foi realizada a partir de três modelos de câmera distintos, sendo 

uma desconhecida. A cena “invitation”, também referenciada como “Old House” na literatura, 

está disponível em [76], não havendo informações específicas sobre o sensor utilizado para a 

captura. As cenas “CPUs”, “NTI” e “mesa” foram capturadas com uma câmera Sony modelo 

HDR-XR520V. A resolução de captura utilizada foi de 1920 x 1080 pixels a uma taxa de 29 

frames por segundo, estando em conformidade com o padrão Full HD 1080i [77]. Na filmagem 

foi utilizado o foco manual fixo durante todo o processo, para que a calibração inicial pudesse 

ser utilizada em todos os frames capturados. Para realizar a calibração foi utilizado o software 

comercial Boujou [74], com versão de testes gratuita em [74]. Este modelo de câmera faz a 

captura de forma entrelaçada, onde cada frame é na realidade a composição de duas tomadas 
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obtidas em tempos ligeiramente diferentes. Por isso, movimentos bruscos podem causar 

distorções na imagem. Para contornar este problema, foi utilizado o software de edição de 

vídeos megui [78], que possui uma rotina de desentrelaçamento baseada no algoritmo yadif 

(para mais detalhes do seu funcionamento, consultar[79]). O yadif foi escolhido baseado na 

sugestão de uma ferramenta do software megui, que faz uma análise do vídeo a ser 

desentrelaçado e recomenda qual algoritmo deve ser utilizado.  

Na captura da cena “heman” foi utilizada uma câmera Microsoft VX-6000. Por se tratar 

de uma câmera de baixo custo, a captura da cena ficou sujeita a ruídos, e a baixa velocidade 

do obturador acrescenta distorções nos objetos registrados. A captura foi realizada com uma 

resolução de 1024 x 1024 pixels, a uma taxa de 10 frames por segundo. Durante toda a captura 

o foco foi mantido fixo, com o objetivo de manter fixa a calibração para todos os frames. 

Todos os vídeos foram capturados à mão livre, com movimentação de câmera sem a utilização 

de estruturas de apoio, como tripés. 

De acordo com a característica da captura é feita a escolha manual dos keyframes, 

individualmente para cada cena. O primeiro keyframe foi fixado como sendo o primeiro frame 

da sequência. O vídeo é então analisado para se determinar qual frame após o inicial será 

adequado para a estimativa de matriz fundamental. Esta adequação se dá quando a distância 

entre as correspondências entre os pontos do keyframe inicial e o candidato a segundo 

keyframe é grande o suficiente para que essa estimativa possa ser realizada com certo grau de 

precisão. Este segundo keyframe escolhido deve estar o mais próximo possível do keyframe 

inicial para que a quantidade de correspondências seja a maior possível. A Figura 14 mostra o 

primeiro par de keyframes de cada exemplo. A cada 10 frames, a partir do primeiro par, tem-

se um novo keyframe, até que seja atingido o fim do vídeo. Esta definição foi tomada 

empiricamente, com base na experiência do autor. 
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Figura 14. Par inicial de keyframes para cada cena. 
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5.1.2 Métricas 

Para a realização da avaliação comparativa foram definidas métricas levando em consideração 

uma série de características dos rastreadores utilizados no processo de reconstrução 3D. De 

um modo geral, desejou-se medir a taxa de acerto e a repetibilidade das features. A taxa de 

acerto está diretamente relacionada à quantidade de outliers em relação ao total das features 

rastreadas. Ela é importante, pois caso a proporção dos outliers seja maior que um certo 

limiar, será difícil para os algoritmos que extraem estes outliers do total de pontos identificar 

quem está dentro ou fora do conjunto de pontos rastreados corretamente. Dessa forma, é 

bem provável que sejam utilizados pontos rastreados incorretamente, na estimativa das 

coordenadas dos pontos 3D e dos parâmetros de câmera, produzindo um modelo reconstruído 

parcialmente ou totalmente incorreto. 

A repetibilidade das features diz respeito à capacidade do rastreador de manter a 

consistência dos pontos rastreados em relação ao posicionamento físico do ponto, ou seja, a 

coordenada 2D do primeiro ponto de uma track representa exatamente a mesma porção do 

objeto apontado pela coordenada do último ponto existente nesta mesma track. Ela é de 

extrema importância para a densidade final dos pontos reconstruídos, pois quanto mais 

pontos forem rastreados do início ao fim da sequência, mais preciso e denso será o modelo 3D 

obtido. A quantidade de pontos no modelo final reconstruído também é crucial para o 

funcionamento dos algoritmos de refinamento de estimativas de estrutura e pose, como o 

SBA.  

Dito isto, as métricas definidas para esta análise comparativa são: “Outliers do SfM”, 

“Aceitação da Triangulação”, “Erro na Triangulação”, “Outliers do 2D3D”, “Histograma de 

Tracks”, “Pontos Reconstruídos” e “Estatísticas do SBA”. As quatro primeiras métricas são 

resultados de razões entre parte e todo, e dessa forma os valores obtidos estão numa escala 

de 0 a 1. 

A primeira métrica definida foi chamada de “Outliers do SfM”, e é apresentada na 

equação (7). Ela mede a quantidade de pontos identificados como outliers em relação ao 

universo de pontos rastreados, pela etapa do SfM. Para cada um dos exemplos avaliados esta 

proporção foi obtida, com base na identificação de pontos outliers fornecida pela estimativa 

da matriz fundamental baseada no conjunto de casamentos do par inicial de keyframes.  

                
         

           
 (7) 

A segunda métrica definida foi chamada de “Aceitação da Triangulação”. Uma vez que 

as estimativas de pontos 3D são obtidas do processo de triangulação, os mesmos passam por 
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um processo de filtragem para evitar a adição de pontos reconstruídos incorretamente à 

malha de pontos 3D. Esta filtragem possui três parâmetros: o bad angle, o erro de reprojeção 

e a quiralidade. O bad angle mede o ângulo de deslocamento entre os pontos do keyframe 

utilizado para a estimativa e o frame para o qual se deseja obter a pose da câmera. Se este 

ângulo for menor que um certo limiar o ponto é descartado, pois sua inclusão poderia induzir 

erros na estimativa. O erro de reprojeção mede a distância entre as coordenadas do ponto 2D 

fornecido pelo rastreador e a reprojeção 3D2D fornecida pelo ponto 3D do keyframe. Se a 

distância entre este ponto reprojetado e o ponto rastreado for maior que um certo limiar, este 

ponto também será descartado. O último parâmetro é conhecido como “quiralidade”, e é 

utilizado para descartar os pontos que foram estimados com localização oposta a da direção 

da focalização da câmera. Esta métrica foi calculada como sendo a razão de todos os pontos 

aceitos para a triangulação pelo total de pontos submetidos, como visto na equação (8). 

                          
               

                  
 (8) 

A terceira métrica definida mede o “Erro na Triangulação”, como visto na equação (9). 

Para o cálculo desta métrica (chamada de τ) foi utilizada a média da soma de todos os pontos 

utilizados na triangulação. Foram desconsiderados os pontos rejeitados por bad angle, e dessa 

forma foram mensurados apenas os pontos que sofreram rejeição por erro de rastreamento, 

seja por erro de reprojeção ou por quiralidade. Para a melhor interpretação dos dados obtidos, 

as linhas das tabelas que apresentam os valores desta métrica, na seção 6.2, trazem os erros 

médios de reprojeção, quiralidade e bad angle. 

  
                                                          

                                          
 (9) 

A quarta métrica definida foi chamada de “Outliers do 2D3D”, de acordo com a 

equação (10). Nesta métrica são medidos os outliers dentre os pontos utilizados para a 

estimativa de pose e estrutura do 2D3D. Como o 2D3D é realizado para vários frames da 

sequência, foi calculada a média da soma de todos os frames para os quais o 2D3D foi 

realizado. 

                 
         

      
 (10) 

A quinta métrica, definida como “Histograma de Tracks”, informa a distribuição dos 

tamanhos das tracks fornecidas pelo rastreador. Para cada cena foi definido um tamanho de 

bin para que cada barra do gráfico de histogramas represente a quantidade de tracks que 

possuem pontos dentro do intervalo do bin. Por exemplo, a última barra do gráfico representa 

a quantidade de tracks que possuem pontos que aparecem em quase todos os frames da 
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sequência de vídeo (a última barra representa um intervalo entre a totalidade e a totalidade 

menos o intervalo entre os bins). Neste caso os dados coletados foram compilados em um 

gráfico de histogramas. 

A sexta métrica, chamada “Pontos Reconstruídos”, mede a quantidade de pontos 

obtidos ao final da reconstrução, de acordo com a equação (11). 

                                           (11) 

A sétima métrica foi nomeada “Estatísticas do SBA”. Nela são apresentados os 

resultados de algumas das estatísticas fornecidas pelo algoritmo SBA. Três estatísticas foram 

utilizadas: o erro inicial de reprojeção, o erro final de reprojeção e a quantidade de iterações 

executadas pelo SBA. Como foi dito no capítulo 2, o SBA realiza uma série de iterações nos 

dados da reconstrução de forma a diminuir o erro inicial de reprojeção para valores 

significativamente menores. De acordo com o grau de corretude dos dados fornecidos pelo 

rastreador o número de iterações será menor ou maior, pois com um rastreamento mais 

preciso são necessários menos refinamentos nos dados. A quantidade de iterações do SBA está 

diretamente ligada ao tempo de execução do algoritmo.  

Ao final da apresentação dos resultados também são mostrados alguns screenshots 

dos resultados finais da reconstrução. Como todas as cenas reconstruídas foram baseadas em 

exemplos reais, não é possível afirmar com certeza a corretude de cada um dos pontos 

reconstruídos. Neste caso, a reconstrução é apresentada para que seja executada uma 

inspeção visual dos pontos da cena. 

5.2 Resultados 

Os resultados dos experimentos são apresentados de acordo com a seguinte organização. Para 

cada cena são apresentados os resultados de todas as métricas, e para cada métrica são 

agrupados os resultados obtidos pelos três rastreadores. 

No caso do rastreador Similaridade existe a possibilidade de utilizar três extratores de corners 

diferentes, como foi dito no Capítulo 3. No entanto, para todas as cenas avaliadas são 

apresentados os dados obtidos com o GFTT, que apresentou os melhores resultados em todos 

os cenários. 

5.2.1 Cena “CPUs” 

A primeira cena avaliada foi a “CPUs”. Os resultados apresentados na Tabela 2 deixam claro 

que o KLT conseguiu obter uma taxa de outliers significativamente menor que os outros 
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rastreadores, tanto os outliers do SfM como os do 2D3D. Como explicado na Seção 5.1.1, esta 

cena apresenta baixa texturização e muitos padrões repetitivos. No caso do SIFT a presença de 

padrões repetitivos tem uma grande influência na quantidade de outliers, pois como o 

pareamento é realizado com uma busca exaustiva entre todas as features o algoritmo de 

casamento empregado fica sujeito a erros de interpretação da imagem, incorrendo em falsos 

casamentos. A baixa texturização também teve forte influência no resultado ruim do SIFT, pois 

a robustez dos descritores está diretamente ligada à presença de texturas. No caso do 

rastreador Similaridade, a forte presença de padrões repetitivos também teve influência na 

alta taxa de pontos outliers. Como foi dito no capítulo 3, a sua estratégia de funcionamento 

também depende da comparação exaustiva das features, ocorrendo facilmente falsos 

casamentos. 

A métrica “Aceitação da Triangulação” mostra que o KLT também obteve uma maior 

quantidade de pontos 3D aceitos após o processo de triangulação. Esta é uma consequência 

natural da menor quantidade de outliers presente nos dados do KLT. Dessa forma, o KLT 

também obteve uma maior quantidade de pontos reconstruídos, dada a maior aceitação dos 

pontos da triangulação. 

No caso da métrica “Erro na Triangulação” pode-se observar que a média dos pontos 

considerados com erro de triangulação foi maior para o KLT que para o SIFT. Este fato pode ser 

explicado com uma análise dos fatores que foram levados em consideração no cálculo desta 

métrica. No caso do SIFT e da Similaridade, existe uma grande quantidade de tracks que foram 

rejeitadas logo na fase de filtragem do bad angle. Desta forma, a quantidade de pontos que 

foram submetidos ao teste do erro de reprojeção foi bem maior no rastreador KLT que para os 

demais. Por isso, pode-se observar que a média do erro de reprojeção foi maior para o KLT, 

mesmo que o rastreamento deste tenha sido o mais eficiente para este exemplo. 

Tabela 2. Resultados para a cena “CPUs”. 

Métricas KLT SIFT Similaridade 

Outliers do SfM 0.051335 0.080000 0.107639 

Aceitação da Triangulação 0.053191 0.045250 0.024796 

Erro na Triangulação 0.916107 0.891259 0.935447 

Bad Angle 0.365957 0.583879 0.615875 

Erro de Reprojeção 0.580851 0.370872 0.359329 

Quiralidade 0.000000 0.000000 0.000000 

Outliers do 2D3D 0.001009 0.001602 0.002687 

#Pontos Reconstruídos 941 781 757 
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As estatísticas do SBA mostram o grande erro de reprojeção existente no conjunto de 

pontos inicialmente submetidos ao processo de bundle adjustment, para todos os 

rastreadores. No entanto, após o refinamento, tivemos um erro final muito menor para o KLT 

que para os outros rastreadores. Isto mostra que, apesar do erro inicial alto para os pontos do 

KLT, não havia grandes disparidades nos dados, tanto que com um número de iterações 

também significativamente menor que para os outros rastreadores, o SBA conseguiu 

minimizar o erro de reprojeção deste rastreador. 

Tabela 3. Resultado da métrica “Estatísticas do SBA” para a cena “CPUs”. 

Métrica KLT SIFT Similaridade 

Erro Inicial 1.44826e+008 9.66676e+007 3.27365e+007 

Erro Final 43 905802 79338 

#Iterações 39 147 58 

 

O KLT utiliza uma filosofia de rastreamento diferente dos outros dois rastreadores 

utilizados nos testes desta dissertação. No caso, ele define um conjunto inicial de pontos que 

vão sendo rastreados até o fim da sequência, e eventualmente um algoritmo de “reseleção” 

(reselect) faz a seleção de novos pontos para o rastreamento. No caso do SIFT e da 

Similaridade é como se o “reselect” fosse realizado a cada frame de forma que a quantidade de 

tracks aumenta a cada frame. Desta forma, pode-se observar no Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 

3 que a distribuição das tracks se dá de forma bem mais uniforme para o KLT que para os 

demais rastreadores. 

A quantidade de tracks que chegaram até o final da sequência de imagens foi de 813, 

57 e 154, respectivamente para o KLT, SIFT e Similaridade. Este número é um indicativo da 

qualidade do rastreamento em si. Se muitas tracks conseguiram ser rastreadas até o fim da 

sequência, significa que o rastreador foi bem sucedido na tarefa de identificar pontos que são 

favoráveis ao rastreamento. Poucas tracks rastreadas até o fim da sequência indicam que o 

rastreador teve dificuldades para manter a coerência dos pontos rastreados. Neste conjunto 

de dados o KLT mostrou uma imensa superioridade, quando se analisa o “Histograma de 

Tracks”, para ambos os rastreadores. 
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Gráfico 1. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “CPUs” e o rastreador KLT. 

 

Gráfico 2. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “CPUs” e o rastreador SIFT. 

 

Gráfico 3. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “CPUs” e o rastreador Similaridade. 

O resultado visual da reconstrução 3D obtido para a cena “CPUs” é apresentado na 

Figura 15, ilustrando os pontos 3D reconstruídos (à esquerda) e a trajetória da câmera (à 

direita). A lista de pontos 3D obtida pelo processo de reconstrução foi repassada para o 
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software de visualização chamado Triangulation. Este software realiza a plotagem dos pontos 

em uma janela do OpenGL, onde o usuário pode navegar livremente pela cena. Os eixos de 

orientação X, Y e Z estão representados nas cores vermelho, verde e azul, respectivamente. A 

primeira pose da câmera está sempre orientada na mesma direção do eixo Z. As demais 

câmeras seguem a trajetória definida pela reconstrução. Claramente o KLT obteve uma malha 

de pontos mais representativa, e um caminho de câmera (linha vermelha) mais suave, que é 

um resultado compatível com a coerência dos pontos rastreados mostrada acima. O SIFT não 

teve um bom desempenho nem do ponto de vista de pontos reconstruídos nem das poses da 

câmera. Já a Similaridade conseguiu obter um caminho de câmeras comparável ao do KLT, 

porém a malha de pontos teve uma quantidade de ruído muito elevada, fato que gerou uma 

visualização confusa dos pontos. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 15. Resultado visual da reconstrução para a cena “CPUs”: (a) e (b) KLT; (c) e (d) SIFT; (e) e (f) Similaridade. 
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5.2.2 Cena “NTI” 

Para a cena “NTI” os rastreadores SIFT e Similaridade não conseguiram realizar o 

rastreamento, como visto na Tabela 4. Trata-se de uma cena de difícil rastreamento, pois o 

ambiente é outdoor e os objetos capturados possuem baixa texturização. A quantidade e a 

qualidade dos casamentos fornecidos pelos rastreadores SIFT e Similaridade foram 

insuficientes para que os algoritmos de estimativa de pose e triangulação conseguissem fazer 

o rastreamento de forma satisfatória. Os resultados deste rastreamento não foram 

apresentados porque dada a grande quantidade de pontos rastreados de forma incorreta, não 

seria representativo realizar qualquer comparação com os dados do rastreador que funcionou 

de forma adequada. A quantidade de pontos outliers foi tão grande que a estratégia de 

identificação dos pontos incorretamente rastreados não conseguiria apontar de forma 

confiável os pontos corretos e incorretos. 

Tabela 4. Resultados para a cena “NTI”. 

Métricas KLT SIFT Similaridade 

Outliers do SfM 0.055724 

Não reconstruiu Não reconstruiu 

Aceitação da Triangulação 0.026408 

Erro na Triangulação 0.951782 

Bad Angle 0.365957 

Erro de Reprojeção 0.580851 

Quiralidade 0.000000 

Outliers do 2D3D 0.002320 

#Pontos Reconstruídos 700 

 

As estatísticas do SBA apresentadas na Tabela 5 mostram que o algoritmo de 

refinamento obteve êxito na tarefa de melhorar a precisão dos pontos reconstruídos. O erro 

final foi quatro ordens de grandeza menor que o erro inicial. O número de iterações utilizadas 

no refinamento foi de 33. 

Tabela 5. Resultado da métrica ”Estatísticas do SBA” para a cena “NTI”. 

Métrica KLT SIFT Similaridade 

Erro Inicial 1.12776e+008 

Não reconstruiu Não reconstruiu Erro Final 93077 

#Iterações 33 

 

O “Histograma de Tracks” visto no Gráfico 4 mostra que a quantidade de pontos 

rastreados até o fim da sequência foi de 711 tracks. Esse número foi suficiente para obter uma 

nuvem de pontos representativa da cena. 
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Gráfico 4. Métrica ”Histograma de Tracks” para a cena “NTI” e o rastreador KLT. 

Apesar de não termos os resultados de outros rastreadores para comparação, uma 

análise visual da reconstrução ilustrada na Figura 16 e sua comparação com a cena real (vista 

na Figura 13 (b)) deixa claro que a reconstrução foi realizada com sucesso. Apesar de uma 

pequena quantidade de pontos, a coerência visual para com a cena capturada pode ser 

verificada pelas “linhas paralelas” formadas pelos pontos da reconstrução. A suavidade do 

caminho das câmeras também mostra os bons resultados obtidos pelo KLT. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 16. Resultado visual da reconstrução para a cena “NTI”: (a) e (b) KLT. 

5.2.3 Cena “mesa” 

A última das cenas HD foi reconstruída com os três rastreadores. As taxas de outliers do SfM e 

do 2D3D também foram menores no KLT, como visto na Tabela 6. Da mesma forma que nos 

exemplos anteriores a grande quantidade de pontos rejeitados por bad angle fez com que o 

erro de reprojeção fosse maior para o KLT. Com isso, a quantidade de pontos reconstruídos foi 

maior para o KLT, seguido pelo SIFT e Similaridade. Mesmo tendo uma quantidade de pontos 
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rejeitados na triangulação maior que os outros rastreadores, o KLT apresentou uma coerência 

visual mais representativa no que diz respeito à cena original, como pode ser visto na Figura 

17.  

Tabela 6. Resultados para a cena “mesa”. 

Métricas KLT SIFT Similaridade 

Outliers do SfM 0.078603 0.186335 0.116788 

Aceitação da Triangulação 0.008876 0.029084 0.022127 

Erro na Triangulação 0.990425 0.944200 0.947227 

Bad Angle 0.072975 0.478782 0.580705 

Erro de Reprojeção 0.915553 0.492134 0.397168 

Quiralidade 0.002596 0.000000 0.000000 

Outliers do 2D3D 0.000680 0.004974 0.001444 

#Pontos Reconstruídos 509 432 358 

 

Tabela 7. Resultado da métrica ”Estatísticas do SBA” para a cena “mesa”. 

Métrica KLT SIFT Similaridade 

Erro Inicial 2.63034e+009 1.09031e+008 3.08457e+007 

Erro Final 186931 9104 55795 

#Iterações 30 62 93 

 

O Gráfico 5, Gráfico 6 e Gráfico 7 mostram os tamanhos das tracks obtidos para os três 

rastreadores. Apesar da distribuição de tracks mais uniforme no KLT, os três gráficos mostram 

que a quantidade de tracks rastreadas do início ao fim da sequência foi praticamente a mesma 

para todos. 

 

Gráfico 5. Métrica ”Histograma de Tracks” para a cena “mesa” e o rastreador KLT. 
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Gráfico 6. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “mesa” e o rastreador SIFT. 

 

Gráfico 7. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “mesa” e o rastreador Similaridade. 
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das câmeras ficou indiscutivelmente melhor no caso do KLT. Pode-se afirmar que este foi a 

cena que apresentou resultados mais homogêneos entre os três rastreadores testados. Trata-

se de uma cena que apresenta poucas dificuldades no rastreamento, pois possui iluminação 

controlada, forte texturização e foi capturada em HD. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 17. Resultado visual da reconstrução para a cena “mesa”: (a) e (b) KLT; (c) e (d) SIFT; (e) e (f) Similaridade. 
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5.2.4 Cena “heman” 

A cena “heman” só obteve resultado de reconstrução com os rastreadores KLT e Similaridade, 

como pode ser visto na Tabela 8. A principal dificuldade desta cena é a baixa qualidade do 

sensor de captura, que introduz muitas distorções nos quadros da sequência do vídeo. Os 

pontos rastreados como outliers foram mais presentes no rastreador Similaridade, tanto para 

o SfM quanto para o 2D3D. A aceitação da triangulação também obteve melhores números 

para o KLT, nesse caso o baixo número de pontos com bad angle, para ambos os rastreadores, 

fez com que as métricas “Aceitação da Triangulação” e “Erro na Triangulação” refletissem 

melhor a qualidade do rastreamento. A quantidade de pontos reconstruídos no caso do KLT foi 

superior à quantidade da Similaridade. 

Tabela 8. Resultados para a cena “heman”. 

Métricas KLT SIFT Similaridade 

Outliers do SfM 0.097006 

Não reconstruiu 

0.155462 

Aceitação da Triangulação 0.052780 0.012263 

Erro na Triangulação 0.931675 0.984972 

Bad Angle 0.227524 0.183950 

Erro de Reprojeção 0.719696 0.803787 

Quiralidade 0.000000 0.000000 

Outliers do 2D3D 0.001256 0.002122 

#Pontos Reconstruídos 758 132 

 

As estatísticas do SBA (na Tabela 9) mostram um erro inicial similar para os dois 

rastreadores, porém um erro final menor para a Similaridade, apesar do resultado visual visto 

na Figura 18 mostrar um resultado visual mais coerente para o KLT. Este fato pode ser 

explicado pelo baixo número de pontos existentes na malha de pontos reconstruídos. 

Tabela 9. Resultado da métrica “Estatísticas do SBA” para a cena “heman”. 

Métrica KLT SIFT Similaridade 

Erro Inicial 4.81626e+007 

Não reconstruiu 

4.36539e+007 

Erro Final 290996 42609 

#Iterações 22 150 

 

Os tamanhos das tracks mostrados no Gráfico 8 e Gráfico 9 explicam porque o porque 

do baixo número de pontos reconstruídos para a Similaridade, pois apenas 65 foram 

rastreadas até os últimos frames da sequência. 
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Gráfico 8. Métrica ”Histograma de Tracks” para a cena “heman” e o rastreador KLT. 

 

Gráfico 9. Métrica “Histograma de Tracks” para a cena “heman” e o rastreador Similaridade. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 18. Resultado visual da reconstrução para a cena “heman” (a) e (b) KLT; (c) e (d) Similaridade. 

5.2.5 Cena “invitation” 

A última das cenas utilizadas foi o “invitation”. Ao contrário das demais cenas, essa não 

apresentou melhores resultados para o KLT, e sim para o SIFT. Trata-se de uma cena com forte 

texturização e com estruturas (textura da parede) que favorecem a detecção do algoritmo 

utilizado pelo SIFT. Podemos observar na Tabela 10 que os outliers do SfM foram menores 

para o SIFT, apesar de quando considerando os outliers do 2D3D o KLT obteve números 

melhores. Mesmo tendo o KLT apresentado mais pontos que o SIFT os pontos obtidos pelo 

SIFT tiveram uma grande acuidade visual. 
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Tabela 10. Resultados para a cena “invitation”. 

Métricas KLT SIFT Similaridade 

Outliers do SfM 0.079948 0.060811 

Não reconstruiu 

Aceitação da Triangulação 0.094343 0.025320 

Erro na Triangulação 0.528285 0.739180 

Bad Angle 0.800000 0.902922 

Erro de Reprojeção 0.105657 0.071758 

Quiralidade 0.000000 0.000000 

Outliers do 2D3D 0.000365 0.000440 

#Pontos Reconstruídos 1165 854 

 

As estatísticas do SBA apresentadas na Tabela 11 mostram a qualidade superior da 

reconstrução obtida pelo SIFT. O erro final ficou menos da metade para o SIFT em relação ao 

KLT. O número de iterações também foi bem menor para o SIFT. 

Tabela 11. Resultado da métrica “Estatísticas do SBA” para a cena “invitation”. 

Métrica KLT SIFT Similaridade 

Erro Inicial 9.88041e+006 292255 

Não reconstruiu Erro Final 111483 3633 

#Iterações 68 26 

 

O Gráfico 10 e Gráfico 11 mostram um maior número de tracks rastreadas do início ao 

fim para o KLT que para o SIFT. Por isso, o número de pontos reconstruídos para o KLT foi 

maior que para o SIFT, porém a qualidade dos pontos rastreados pelo SIFT foi decisiva para 

obter o melhor resultado. 

 

Gráfico 10. Métrica ”Histograma de Tracks” para a cena “invitation” e o rastreador KLT. 
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Gráfico 11. Métrica ”Histograma de Tracks” para a cena “invitation” e o rastreador SIFT. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 19. Resultado visual da reconstrução para a cena “invitation”: (a) e (b) KLT; (c) e (d) SIFT. 
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para esta cena. Nas duas imagens inferiores da Figura 19 pode-se ver a exatidão dos pontos 

reconstruídos com os ângulos entre as paredes bem definidos. O caminho das câmeras ficou 

bem preciso para ambos os rastreadores. 
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6. Conclusão 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar as técnicas de rastreamento KLT, SIFT e Baseada 

em Similaridade, amplamente utilizadas pela comunidade, quando empregadas para 

reconstrução 3D. A análise foi realizada com foco em reconstrução 3D, e não apenas olhando 

para os resultados do rastreamento em si. Foi implementada uma ferramenta de reconstrução 

3D, baseada em SfM, para avaliar a qualidade do rastreamento em si e a aplicabilidade para a 

reconstrução 3D. Adicionalmente, foram definidas métricas com o objetivo de quantificar a 

qualidade do rastreamento, (suporte a cenas genéricas, com características tais como padrões 

repetitivos, diferentes níveis de texturização, formas bem definidas ou heterogêneas, texturas 

variáveis (objetos refletivos, como vidro), diferentes dimensões, mudanças de iluminação, 

ruídos (ruído do sensor de captura, distorções da lente, sombras, oclusão), motion blur, 

transformações afins (translação, rotação, escala, deformação), distorção de perspectiva, 

compressão (compressão das imagens) e diferentes resoluções, com custo computacional 

baixo), baseando-se em características que possuem correlação direta com a qualidade dos 

resultados da reconstrução 3D (corretude final dos pontos reconstruídos para gerar modelos 

mais corretos e densidade final dos pontos reconstruídos para gerar modelos mais 

detalhados). 

Para evitar que os resultados ficassem tendenciosos, devido às características das 

cenas, utilizou-se um conjunto de testes com variados tipos de cenários. Cenas muito 

texturizadas, pouco texturizadas, com baixa e alta resolução de captura, diferentes condições 

de iluminação, presença e ausência de padrões repetitivos e ambientes outdoor e indoor. 

Dessa forma, procurou-se não privilegiar as características de rastreamento de nenhum dos 

rastreadores utilizados na comparação. 

Analisando os resultados compilados através das métricas definidas, o rastreador que 

apresentou os melhores resultados quando empregado para reconstrução 3D, foi o KLT. Este 

rastreador foi o único que conseguiu reconstruir todos os cinco conjuntos de teste adotados. 

Analisando os resultados obtidos referente os três primeiros conjuntos, fica claro que para os 

vídeos capturados em HD o KLT mostrou uma qualidade de rastreamento bem superior aos 

demais. Os vídeos capturados em alta definição são favoráveis ao rastreamento do KLT pela 

alta densidade dos pontos, uma vez que o mesmo é baseado em fluxo ótico. Os detalhes dos 

cantos das cenas ficam ricamente destacados pela maior quantidade de pontos, quando se 

realiza a captura. Como o funcionamento do KLT é baseado em fluxo óptico, os vídeos em alta 

definição diminuem a probabilidade de que uma determinada feature fique representada em 
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uma região entre pixels da imagem, ou seja, um ponto da imagem que perdeu informação por 

está representado na “borda” entre dois pixels. Para todas as cenas o caminho das poses de 

câmera obtido com o KLT mostrou uma maior suavidade, e melhor coerência visual com a 

trajetória definida pelo sensor de captura. Este fato pode ser explicado com a observação das 

métricas que medem a quantidade de outliers. A baixa quantidade de outliers obtida pelo KLT 

diminui a probabilidade de que a estimativa de pose seja realizada com um conjunto de pontos 

no qual haja a presença de erro de rastreamento. Finalmente, os pontos 3D mostraram uma 

melhor coerência visual para quatro dos cinco conjuntos de teste analisados, também pela 

menor quantidade de outliers presentes no rastreamento. 

Os resultados obtidos utilizando o SIFT evidenciam suas limitações quando se trata do 

rastreamento de sequências com small baseline. Outro fator que influenciou de forma 

negativa os resultados do SIFT foi a baixa texturização dos objetos de algumas das cenas. 

Devido à estratégia de funcionamento adotada pelo SIFT, ele está sujeito a um forte acúmulo 

de erro quando do decorrer da sequência do rastreamento. Apesar da adoção de algumas das 

estratégias propostas em [80] e [81] para a minimização do acúmulo de erro, ainda não foi 

possível eliminá-lo. Durante a coleta dos resultados, para o SIFT, a reconstrução foi gerada a 

partir de tamanhos variados da sequência total do vídeo. Foi verificado que quanto maior a 

sequência, mais erro a reconstrução acumula, chegando a um ponto onde o acúmulo de erro 

distorce totalmente o resultado final da reconstrução. 

Em relação ao rastreador Similaridade a principal dificuldade encontrada foi a 

incapacidade do rastreador de manter uma boa quantidade de features rastreadas desde o 

primeiro frame até os keyframes utilizados na reconstrução. Se não houver uma quantidade 

mínima de pontos correspondidos entre os frames do primeiro par de keyframes (oito pontos) 

não é possível a realização do SfM e portanto a execução do processo de reconstrução 3D é 

interrompida. Foram testados três tipos diferentes de detectores de cantos, na tentativa de 

melhorar a capacidade do rastreador de manter uma boa quantidade de tracks até o fim da 

sequência. Para todos os conjuntos de dados, o que apresentou os melhores resultados foi o 

GFTT, o mesmo extrator utilizado pelo KLT. Dos três rastreadores analisados a Similaridade foi 

o que apresentou os piores resultados. 

6.1 Trabalhos Futuros 

As comparações contempladas neste trabalho foram realizadas entre três dos rastreadores 

mais utilizados para reconstrução 3D. Seria interessante estender este trabalho para outros 

rastreadores disponíveis na literatura [44], incluindo o GLOH. Também podem ser integradas 
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neste estudo outras técnicas de reconstrução 3D (listadas no capítulo 2). Futuramente 

também será interessante a proposição de um rastreador especificamente desenvolvido com o 

propósito de rastreamento direcionado para reconstrução 3D. 
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Apêndice 

A seguir, são apresentados os diagramas das principais classes da ferramenta de reconstrução 

3D implementada nesta dissertação de mestrado. 

A Figura 20 apresenta os diagramas das classes TrackInfo e ImageInfo, que são 

as principais estruturas de dados da ferramenta. 

 

Figura 20. Diagramas das classes TrackInfo e ImageInfo. 

A Figura 21 apresenta os diagramas das classes CPUKLTTracker, KLTTracker, 

ZhangTracker e FakeTracker, que representam os rastreadores suportados pela 

ferramenta de reconstrução 3D. 
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Figura 21. Diagramas das classes CPUKLTTracker, KLTTracker, ZhangTracker e FakeTracker. 

A Figura 22 apresenta o diagrama da classe VideoSource, que é responsável pela 

captura do vídeo da cena a ser reconstruída. CameraAdapter permite a generalização da 

captura do vídeo, que pode ser diretamente da câmera ou fornecida por um arquivo pré-

gravado. 

 

Figura 22. Diagrama da classe VideoSource. 

A Figura 23 apresenta os diagramas das classes que representam os consumidores 

diretos dos eventos gerados pelo TrackerData, que controla o processo de reconstrução 

(ver Figura 24). 
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Figura 23. Diagramas das classes R3DStateReporter, ReportEventConsumer, SFMPoseGenerator, Triangulator e 
PoseGenerator2D3D. 

 

Figura 24. Diagrama da classe TrackerData. 
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A Figura 25 apresenta o diagrama da classe SBAInterface, que é responsável pelo 

refinamento do bundle adjustment. 

 

Figura 25. Diagrama da classe SBAInterface. 


