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Resumo—Estimativa de poses de câmera é uma área ampla-
mente estudada em visão computacional e fotogrametria pela
comunidade cientı́fica, possuindo diversas aplicações, princi-
palmente em reconstrução 3D e realidade aumentada. Devido
à grande quantidade de algoritmos existentes na literatura
e à ausência de estudos comparativos destes algoritmos em
reconstrução 3D, a proposta deste artigo é avaliar os algoritmos
de estimativa de pose de câmera (DLT, PNP, POSIT e EPnP) no
contexto de reconstrução 3D offline por vı́deo. Dentro deste con-
texto, este trabalho fará uma análise standalone para algoritmos
robustos utilizando algumas métricas propostas pelos autores.
Resultados preliminares e as conclusões obtidas nesta pesquisa
também serão apresentadas.
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I. INTRODUÇÃO

O cálculo de estimativas de pose é um problema de visão
computacional que consiste em descobrir uma transformação
P que projeta um conjunto de pontos tridimensionais Xi

em suas respectivas coordenadas bidimensionais xi. A matriz
P é uma transformação composta de parâmetros intrı́nsecos
(distância focal, skew, ponto principal, etc.) e extrı́nsecos (a
pose) da câmera. A pose, por sua vez, é composta por uma
rotação e uma translação. Esse problema também é conhecido
por PnP [3] (Perspective-n-Point).

Este problema é recorrente na área de visão computacional,
fotogrametria e reconstrução 3D. Ele é utilizado em diversas
aplicações no campo da robótica e do rastreamento de objetos.
Uma instância direta da aplicação em rastreamento de objetos
e reconstrução 3D é a subárea de realidade aumentada sem
marcadores, uma vez que essa estimativa permite saber de qual
ponto de vista está sendo capturado o mundo real, permitindo
a adição de novos objetos à cena.

Reconstrução 3D a partir de imagens (conjunto de fotos
ou um vı́deo) demanda um conhecimento multidisciplinar
que engloba diversas áreas como: processamento de imagem,
visão computacional, geometria, álgebra linear, otimização de
sistemas não lineares, entre outras. O pipeline de reconstrução
3D por vı́deo pode ser dividido em três fases: a primeira
fase consiste no processamento do vı́deo para a detecção de
pontos de interesse (features) no rastreamento destes pontos
nos frames subsequentes. O conjunto das features rastreadas
em todos os frames será utilizado como entrada para a próxima
etapa do pipeline.

Na etapa seguinte, as features são processadas e a partir
deste processamento são selecionados dois frames, chamados

keyframes. Estes keyframes são utilizados como base para a
reconstrução 3D inicial, composta de um conjunto de pontos
3D e duas poses, dentre as quais a primeira é tida como identi-
dade - nenhuma rotação em nenhum dos eixos e translação na
origem. Essas poses são obtidas através do cálculo da matriz
fundamental e não são produzidas por algoritmos de estimativa
de pose.

Na terceira e última etapa, são avaliados os frames restantes
para se obter a pose da câmera em cada instante do vı́deo
utilizando um algoritmo de estimativa de pose. O cálculo de
pose desta etapa, através de um algoritmo de estimativa de
pose especı́fico, recebe como entrada a correlação entre as
features (pontos 2D) e seus pontos 3D respectivos calculados
na segunda fase. Dessa forma é possı́vel reconstruir toda a
cena ao longo do vı́deo. Isto faz a estimativa de pose um dos
principais subprodutos da reconstrução 3D.

No pipelilne de reconstrução 3D, ao se utilizar dados de
cenas reais, ocorre normalmente uma introdução acumulativa
de erros a cada etapa executada, principalmente na aquisição
das features, em que pode haver muito ruı́do causado por
condições de iluminação e pelo sensor da câmera. Tais fatores
podem gerar imprecisão e falso casamento das features, sendo
necessário que as estimativas de poses sejam robustas a erros
como os comentados previamente, e que assim possam evitar
seu acúmulo à medida que os frames são reconstruı́dos.

Existe na literatura uma gama de algoritmos que se propõem
a resolver esse problema através de diversas abordagens.
Algumas buscam a solução algébrica através de um sis-
tema linear, como o DLT[5], outros utilizam um argumento
geométrico para descobrir a pose, como o POSIT[2], PNP[16]
e EPNP[10].

Diante dos desafios expostos e da grande variedade de
algoritmos, constatou-se que as avaliações existentes não são
adequadas para reconstrução 3D, como também não exploram
a maioria dos algoritmos existentes, além de não realizarem
análises estatı́sticas robustas.

Uma prática comum, bastante adotada em reconstrução 3D
através de vı́deo para lidar com o problema do acúmulo de
erros é a utilização de um técnica conhecida como SBA
(Sparse Bundle Adjustment). Portanto, foi adicionada uma
quarta etapa ao final do pipeline de reconstrução com o
objetivo de realizar uma minimização do erro global. O SBA
recebe como entrada pontos 2D, pontos 3D e poses geradas
na reconstrução e realizará a minimização iterativamente. Essa
técnica produz resultados muito bons e consegue geralmente


