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Abstract— This paper introduces a measure of pre-

processing that aims to achieve a set of images (keyframes), 

carefully selected, initially captured from a real-world 

camera, to be later used in the reconstruction of 3D models. 

More precisely, it is a technique that evaluates the quality of 

the captured frames, allowing that blurring as Motion Blur 

could be identified before the 3D modeling processes starts, 

and those which have the best sharpness levels will be used 

as representatives of the sequence images. So, using this 

simple and effective metric the computational cost in the 3D 

reconstruction can be reduced. It is important to consider 

that this metric is robust enough to identify in a particular 

sequence of images, different scenarios, i.e., apply new 

standards to calculate the presence or absence of Motion 

Blur according to the level of contrast of each scenario. The 

results will be compared to other metrics and will be applied 

in the reconstruction of 3D models for better visual analysis 

of the final result. 
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Resumo— Este trabalho introduz uma métrica de pré-

processamento destinada a obter um conjunto de imagens 

(keyframes), criteriosamente selecionadas, inicialmente 

capturadas do mundo real por uma câmera, para posteriormente 

serem utilizadas na reconstrução de modelos 3D. Mais 

precisamente, é uma técnica que avalia a qualidade dos frames 

(imagens) capturados, permitindo que borramentos, como 

Motion Blur, sejam identificados antes que os processos de 

modelagem 3D iniciem e os frames que obtiverem os melhores 

níveis de nitidez sejam utilizados como representantes da 

sequência de imagens.  Deste modo, usando essa métrica 

simplificada e eficaz o custo computacional na reconstrução 3D 

pode ser reduzido. Os resultados serão comparados a outras 

métricas e serão aplicados na reconstrução de modelos 3D 

permitindo uma análise visual do resultado final.   
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I. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a computação gráfica tem alcançado 

grandes progressos na reconstrução de modelos 3D 

(tridimensional)[1][2][3]. A consolidação dessas técnicas 

e o fato do enfoque das aplicações estarem voltados para 

realidade virtual e internet têm provocado uma demanda 

importante por modelos mais complexos, realistas e 

também com maior qualidade visual [4]. 

As técnicas utilizadas para permitir a reconstrução de 

imagens 3D, envolvem a análise das imagens capturadas 

do mundo real por câmeras e o processamento das 

informações obtidas, selecionando dados relevantes que 

tornem viável a criação realista dos cenários de interesse. 

A seleção de dados relevantes é o foco deste artigo e 

será descrito ao longo das seções. Na seção II é feita a 

contextualização da proposta, na III estão apresentados os 

trabalhos relacionados, a metodologia utilizada está 

descrita na seção IV, as métricas estudadas e os resultados 

obtidos estão respectivamente nas seções V e VI. Por fim, 

as dificuldades encontradas foram relatadas na seção VII e 

a conclusão e os trabalhos futuros na seção VIII. 

II. CONTEXTUALIZAÇÃO 

De forma geral, a reconstrução 3D é obtida a partir de 

uma sequência de imagens 2D geradas por um vídeo do 

cenário em estudo, utilizando o mesmo conceito adotado  

pelo olho humano para dar profundidade ao ambiente [5]. 

Dentre as várias técnicas para realizar a reconstrução 3D, 

destaca-se a Structure from Motion (SfM) [6][3], que 

utiliza a geometria epipolar para relacionar as várias 

imagens capturadas e obter assim tanto as poses das 

câmeras, quanto uma nuvem de pontos 3D esparsa da 

cena. 

As etapas do pipeline para reconstruções 3D utilizadas 

neste trabalho são:  

 Aquisição de imagens da cena a partir de uma 

câmera de vídeo;  

 Extração de features, fase em que pontos de 

referência, baseado em critérios como ter um 

contraste maior que seus vizinhos, são 

extraídos e passam a ter a denominação de 

feature, [3];  

 Rastreamento de features, momento em que se 

rastreiam as features detectadas nos frames 

subsequentes; 

 Determinação da matriz essencial através da 

utilização das correspondências entre as 

features de duas imagens utilizando o 

algoritmo normalized 8-point [3];  

 Recuperação da pose relativa entre as câmeras 

que capturaram estas duas imagens a partir da 

matriz essencial;  

 Recuperação dos pontos 3D da cena através da 

triangulação utilizando as features 2D e as 

poses das câmeras destas duas imagens.  

Este processo utilizado caracteriza a reconstrução 

esparsa, e como apenas os pontos 3D originados de  

features foram recuperados, a nuvem de pontos gerada 

não é densa. 

Um passo importantíssimo para que a reconstrução, 

seja ela esparsa ou densa, é a realização da escolha de 

alguns frames para utilizar o algoritmo normalized 8-

point. É necessário que as câmeras que capturaram estes 
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