
Análise do desempenho de técnicas de rastreamento 3D: 
Algoritmos recursivos baseados em aresta e textura 

 

Rodrigo J. B. C. Santos, Bernardo Reis, Márcio Bueno, Judith Kelner 
Centro de Informática (CIn) 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Cidade Universitária S/N, 50670-901, Recife, PE, Brasil 

{rjbcs, bfrs, masb, jk}@cin.ufpe.br 
 

Abstract— Tracking 3D objects is a fundamental step in 
computer vision applications. The tracking procedure can be 
performed with or without the use of a marker. The techniques 
developed for performing markerless tracking can be classified 
into two major categories: model-based and Structure from 
Motion (SfM). This work analyzes time and accuracy of two 
model-based recursive techniques: sampling point and point of 
interest, which use information about object edges and texture, 
respectively. 

Keywords— model-based tracking 3D, point sampling, interest 
point  

Resumo— O rastreamento de objetos 3D é uma etapa 
fundamental em aplicações de visão computacional. Um 
rastreamento pode ser realizado com ou sem o uso de um 
marcador. As técnicas desenvolvidas para a realização de 
rastreamento sem marcadores podem ser classificadas em duas 
categorias principais: baseado em modelo e Structure from 
Motion (SfM). Este trabalho foca em rastreamento 3D sem 
marcadores, baseado em modelo, e realiza uma análise de sobre 
tempo e precisão em duas técnicas: amostragem de pontos e 
baseado em ponto de interesse, as quais utilizam informações de 
arestas e textura do objeto, respectivamente. 

Palavras-chave – rastreamento 3D baseado em modelo, 
amostragem de pontos, pontos de interesse 

I.  INTRODUÇÃO 

Rastrear um objeto significa inferir seu padrão de 
movimento ao longo de uma sequência de imagens [1]. O 
rastreamento de objetos é muito importante para diferentes 
áreas da computação [2]. Em Realidade Aumentada (RA), 
rastreamento é utilizado em diversos tipos de aplicações, 
como, visualização médica, manutenção e entretenimento. Em 
Visão Computacional, é aplicado para reconhecimento de 
movimentos, controle automatizado, interação homem-
máquina e monitoramento de tráfego [3]. 

Existem diversas técnicas de rastreamento, as quais podem 
ser classificadas em dois tipos: rastreamento baseado em 
marcadores e sem marcadores. O primeiro utiliza informações 
oriundas dos marcadores – que são introduzidos no mundo 
real para facilitar rastreamento – para obter sua posição e 
orientação em relação à câmera. Por outro lado, técnicas de 
rastreamento sem marcadores utilizam qualquer parte do 

ambiente real para a mesma inferência, não necessitando da 
introdução de um objeto não pertencente ao ambiente real [4]. 

Técnicas de rastreamento visuais sem marcadores podem 
ser divididas em duas categorias distintas: rastreamento 
baseado em modelo e Structure from Motion (SfM), como 
classificado em [4]. Rastreamento baseado em modelo utiliza 
informações previamente obtidas sobre o objeto na cena, e 
diferenciam-se de acordo com a característica rastreada 
(aresta, textura ou fluxo ótico) e de acordo com a 
implementação do algoritmo (recursivo, onde são utilizadas 
informações passadas sobre o rastreamento, ou por detecção, 
no qual é utilizada apenas a informação atual da imagem). Em 
contrapartida, o SfM estima o deslocamento da câmera sem 
nenhum conhecimento prévio da cena. Em geral, técnicas 
desse tipo demandam mais processamento [4]. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação sobre 
o tempo de processamento e a precisão do rastreamento de 
técnicas baseadas em modelo. Foram utilizadas as técnicas 
recursivas baseadas em arestas (amostragem de pontos) e em 
textura (pontos de interesse). Esses resultados serviram como 
base de estudo para o desenvolvimento de aplicações de RA. 

Este artigo está organizado de acordo com a estrutura a 
seguir. Nas Seções 2 e 3 os algoritmos analisados são 
descritos, bem como uma análise de trabalhos que os usam. A 
Seção 4 apresenta as particularidades das técnicas utilizadas e 
a metodologia adotada para a realização das comparações. 
Estudos comparativos entre as técnicas em dois diferentes 
cenários são realizados na Seção 5. Por fim, a Seção 6 realiza 
um fechamento do trabalho e fornece alguns direcionamentos 
para atividades futuras na área. 

II. AMOSTRAGEM DE PONTOS 

A técnica de amostragem de pontos foi uma das primeiras 
técnicas de rastreamento baseado em modelo a obter 
resultados em tempo real devido a sua baixa complexidade 
computacional. Por se tratar de uma técnica recursiva, é 
necessária uma estimativa inicial da posição e orientação do 
objeto em relação à câmera (pose). O algoritmo de 
amostragem de pontos divide-se nas cinco etapas seguintes: 

Teste de visibilidade: uma rotina, utilizando a pose 
anterior, descarta arestas do modelo 3D que não estão visíveis 
na imagem atual. Isso é feito para reduzir o número de pontos 
amostrados, diminuindo a quantidade de processamento 



computacional realizado e evitando correspondências erradas 
entre pontos 2D e 3D; 

Amostragem de pontos de controle: pontos são 
amostrados ao longo das arestas visíveis; 

Detecção das arestas: os pontos de controles são 
detectados na imagem atual; 

Casamento dos pontos de controle: os pontos detectados 
são relacionados com os pontos do modelo; 

Estimativa de pose: utiliza-se um processo de otimização 
para minimizar o erro presente na reprojeção. 

Drummond e Cipolla [5] apresentam o uso da técnica de 
amostragem de pontos para rastreamento de objetos 
complexos e sua utilização em um sistema de Visão 
Computacional. Na primeira etapa do rastreamento, a 
renderização é realizada dinamicamente utilizando uma árvore 
de partição binária do espaço. Na segunda etapa é feita uma 
amostragem de aproximadamente 400 pontos. A terceira e 
quarta etapas são realizadas através de uma busca ao longo da 
normal da aresta para encontrar o ponto correspondente na 
imagem. A última etapa é estimada utilizando o método dos 
mínimos quadrados iterativos com redistribuição de pesos [6] 
(IRLS - Iteratively Reweighted Least Squares). O IRLS possui 
resultados melhores que o método padrão de mínimos 
quadrados, uma vez que são atribuídos pesos menores para as 
correspondências incorretas (outliers). 

Wuest et al. [7] realizaram simplificações e otimizações no 
trabalho de Drummond. Na primeira etapa a renderização é 
realizada utilizando-se da placa gráfica, através de OpenGL. 
Na etapa 2, calcula-se a quantidade de pontos necessários por 
aresta, proporcionalmente ao tamanho da mesma. Em seguida, 
realiza-se uma busca por candidatos a correspondência de 
cada ponto de controle amostrado identificando pontos de 
forte gradiente próximos. Por fim, a etapa 5 é realizada através 
do algoritmo de minimização não-linear de Levemberg-
Marquardt, utilizando as múltiplas hipóteses de 
correspondências encontradas na etapa anterior. 

Roth et al. [8] implementam as duas primeiras etapas, teste 
de visibilidade e de amostragem de pontos, na unidade de 
processamento gráfico (GPU). Essa modificação do algoritmo 
diminui o tempo de execução necessário para o rastreamento e 
torna factível o uso de múltiplas câmeras para a sua realização, 
mantendo o resultado em tempo real. 

Park et al. [9] propõem um método de detecção de aresta 
adaptativo que ajusta os parâmetros de um detector de bordas 
para seletivamente eliminar falsas hipóteses geradas. A etapa 3 
é realizada detectando arestas fortes da imagem através do 
operador de Canny [10]. Na etapa 4 são adicionados dois 
procedimentos: treinamento do gradiente da aresta e cálculo 
do limite adaptativo. A última etapa é realizada através da 
minimização da distância euclidiana ponderada das arestas 
projetadas para as suas respectivas combinações. 

III. PONTOS DE INTERESSE 

A técnica de pontos de interesse baseia-se na textura do 
objeto, utilizando as características locais do alvo rastreado e 
com isso possibilitando resolver problemas de oclusão e 
iluminação de maneira mais eficaz do que quando se utiliza 

características globais do objeto. Por realizar o casamento de 
apenas parte dos pontos do objeto, possui uma baixa 
complexidade computacional e resulta em um melhor 
desempenho da aplicação, quando comparado com técnicas 
que utilizam as características globais do objeto. 

Essa técnica executa uma etapa de treinamento antes da 
realização do rastreamento do alvo. O algoritmo para o 
rastreamento baseado em pontos de interesse pode ser 
simplificado em cinco etapas: 

Treinamento: antes de iniciar o rastreamento é necessário 
gerar algumas informações extraídas de diferentes imagens do 
objeto em posições diferentes. Utilizando o modelo, são 
geradas imagens sintéticas (quadro-chave) do objeto com 
diferentes pontos de vista e em cada uma dessas imagens são 
extraídos pontos de interesse 2D utilizando o extrator 
escolhido. Estes pontos são reprojetados com a matriz de 
projeção da imagem, a fim de obter os pontos 3D e suas 
normais correspondentes ao modelo; 

Escolha do quadro-chave: a última pose encontrada pelo 
rastreamento é comparada com as poses de todos os quadros-
chave. O quadro-chave que obtiver maior proximidade da pose 
do objeto estimada na imagem anterior é o escolhido; 

Geração de um quadro intermediário: evita-se que o 
quadro escolhido como o mais próximo não seja uma boa 
aproximação. Um novo quadro é criado retirando retalhos de 
10x10 pixels da imagem e transferido para a nova imagem 
aplicando-se uma transformação de homografia; 

Detecção e casamento de pontos de interesse: são 
detectados e relacionados os pontos da imagem atual e do 
quadro intermediário que possuem as seguintes características: 
robustez a diferentes pontos de vista e à mudança de 
iluminação, diferentes de seus vizinhos e continuamente 
encontrados ao longo de uma sequência de imagem; 

Estimativa de pose: baseado no resultado do casamento 
entre os pontos de interesse, pode-se estimar a pose utilizando 
um processo de otimização para minimizar o erro causado pela 
reprojeção. Em seguida, reinicia-se o processo a partir da 
segunda etapa descrita. 

Em [11], Lepetit et al. realizam uma investigação 
preliminar de um método para inicialização automática do 
rastreamento baseado em ponto de interesse. Vacchetti et al. 
[12] propõem um rastreamento que realiza a etapa de 
treinamento utilizando a aproximação Facet-ID para 
possibilitar a reprojeção. A escolha do quadro-chave é 
determinada pela melhor correspondência entre as áreas das 
faces do objeto com a imagem de entrada. A detecção de 
pontos de interesse é realizada através do algoritmo de Harris 
[13], que detecta cantos da imagem, e o casamento é feito 
através de uma janela de correlação quadrada bidimensional. 
Para a estimativa da pose é utilizado o algoritmo POSIT [14] e 
o estimador robusto RANSAC [15] é responsável por 
descartar os outliers. 

Dehais et al. [16] realizam uma simplificação no algoritmo 
de Vacchetti. Eles modificam o modelo representativo do 
objeto, definindo-o como um conjunto de pontos 3D ao invés 
de faces. Essa simplificação torna o algoritmo menos 



complexo, e seu funcionamento é demonstrado através de 
testes envolvendo cenas sintéticas e reais. 

IV. METODOLOGIA DO ESTUDO COMPARATIVO 

Foram criados dois cenários sintéticos utilizando a 
ferramenta 3DS Max 2010, da Autodesk [17]. Junto com cada 
um desses cenários, foram exportadas as poses para as 
imagens geradas, assim como os pontos 3D iniciais, suas 
normais e quais pontos formam cada face triangular do objeto. 
As poses exportadas foram utilizadas para a realização de uma 
análise de ground truth [18], ou seja, obter a distância 
euclidiana da pose gerada pelos algoritmos com a pose 
verdadeira para cada imagem da sequência exportada na cena 
sintética. Quanto mais próximo de zero for a distância, melhor 
a precisão da pose estimada. A distância deixa de exibida no 
gráfico quando o objeto rastreado pelo algoritmo foi perdido 

A técnica de amostragem de pontos utilizada foi baseada no 
trabalho de Wuest [7]. Esta técnica recebe de entrada o valor 
dos parâmetros intrínsecos da câmera, a estimativa da pose 
inicial do objeto e a representação do modelo contendo os 
pontos 3D que formam suas arestas. O algoritmo Moving 
Edges [19] é utilizado no casamento dos pontos amostrados e 
o Levenberg-Marquardt (LM) [20] na estimativa de pose. 

A técnica de pontos de interesse utilizada baseia-se no 
trabalho de Vacchetti [12]. O algoritmo, por também ser 
recursivo, necessita receber de entrada a pose inicial do objeto, 
além dos parâmetros intrínsecos da câmera, o modelo 3D e os 
dados gerados na etapa de treinamento. Para a realização do 
treinamento, além dos parâmetros passados ao rastreamento, é 
necessária uma sequência de imagens com diferentes visões 
do objeto. Aplicou-se o algoritmo de Harris para detecção de 
pontos de interesse, o método de Zhang [21] para relacionar os 
pontos e a minimização não linear de LM para estimar a pose. 
Para a seleção de quadro-chave foram utilizadas duas 
abordagens: distância de Mahalanobis e diferenciação de 
histograma. O quadro-chave selecionado é aquele com a 
menor distância de Mahalanobis, ou maior semelhança de 
histograma, em relação à pose do rastreamento. 

Esses algoritmos foram escolhidos por terem baixa 
complexidade de implementação e pouco custo 
computacional. Essas características facilitam a utilização em 
aplicações de RA. 

V. ESTUDO DE CASO 

A implementação dos algoritmos utilizou as bibliotecas 
VXL [22], ViSP [23] e OpenGL [24]. A VXL forneceu 
suporte matemático e alguns algoritmos de visão 
computacional, através dos seus módulos vnl e vil, 
respectivamente. A ViSP forneceu a implementação do 
algoritmo Moving Edges, utilizado pela técnica baseada em 
amostragem de pontos. O OpenGL foi responsável pelas 
operações de projeções requeridas pelo teste de visibilidade e 
do algoritmo Facit-ID, além das visualizações dos resultados. 
A configuração da plataforma de teste utilizada na execução 
dos algoritmos consistia de um processador Intel Core i7-
3770, 16GB de memória RAM e uma placa gráfica NVIDIA 
GeForce GTX 560 Ti com 1GB de memória dedicada. 
Utilizado o Windows 7 Profissional 64 bits. 

A. Cenário 1 

O primeiro cenário é representado por um cubo, criado na 
ferramenta 3DS Max, onde cada uma de suas faces possui uma 
textura diferente e suas arestas são realçadas, conforme 
mostrado na Figura 1 (a). As imagens desse cenário possuem 
uma resolução de 320 x 240 pixels, formando uma sequência 
de 1000 quadros. Foram executados os algoritmos de 
amostragem de pontos com uma (AP 1), cinco (AP 5) e dez 
hipóteses (AP 10), além do baseado em ponto de interesse 
usando histograma (PI H) e distância de Mahalanobis (PI M). 

A técnica AP1 (Figura 1 (b)) apresenta falhas no início da 
sequência devido à textura aplicada ao cubo, que prejudica o 
rastreamento que usa apenas uma hipótese para encontrar o 
gradiente mais forte. Na abordagem AP5 (Figura 1 (c)), 
percebe-se que na metade da sequência houve uma perda na 
informação do rastreamento e o modelo sobreposto passa a ser 
renderizado com distorções que não condizem com o objeto, 
mas através das estimativas utilizando as múltiplas hipóteses, 
houve uma recuperação e no final do rastreamento o modelo é 
renderizado de forma adequada sobre o objeto. A técnica 
AP10 (Figura 1 (d)), utilizando dez hipóteses para a estimativa 
de pose, possui um resultado mais estável ao longo do 
rastreamento. As sequências da Figura 1 (e) e (f) foram 
obtidas utilizando 42 quadros-chave. Em ambos, o objeto foi 
localizado até certo momento, sendo completamente perdido 
nos quadros 523 e 588 para as abordagens com Mahalanobis e 
histograma, respectivamente. 

A Tabela 1 apresenta o tempo médio, por etapa, obtido por 
cada uma das sequências de rastreamentos desse cenário. A 
etapa de extração de características engloba as fases de 
amostragem proporcional de pontos e o teste de visibilidade, e 
as fases de escolha do quadro-chave e da geração do quadro 
intermediário, respectivamente, do algoritmo de amostragem 
de pontos e de pontos de interesse. Os quadros que 
influenciaram o cálculo da média do tempo e do número de 
correspondências foram apenas os que ainda estavam 
localizando o objeto na cena, pois esses realizam todas as 
etapas do algoritmo. 
Tabela 1. Comparações entre os tempos médios das etapas e o número total de 

correspondências encontradas no cenário 1 

 AP 1 AP 5 AP 10 PI H PI M 

Tempo 
(ms) 

Extração de 
características 

3,071 2,762 2,021 5,577 3,579 

Casamento de 
características 

1,069 1,6 1,7 44,5 43,8 

Estimativa de 
pose 

3,308 3,7 5,7 0,6 0,7 

Total 7,448 8,062 9,421 50,677 48,079 

Número de 
correspondências 

79,4 782,8 1592,8 171,2 162,3 

Analisando a Tabela 1 para o algoritmo de amostragem de 
pontos, percebe-se que quanto maior a quantidade de 
hipóteses, maior o número de correspondências encontradas. 
A quantidade de correspondências obtidas ajuda na estimativa 
de pose utilizando a minimização de LM, porém aumenta o 
tempo necessário para realização dos cálculos. O tempo 
necessário para se executar a técnica de amostragem de pontos 



para uma, cinco e dez hipóteses, é de 7,448 ms, 8,111 ms e 
9,474 ms, respectivamente. A técnica de amostragem de 
pontos apresentou tempos de execução muito elevados para as 
três configurações. 

Sobre o algoritmo de pontos de interesse, pode-se observar 
que o resultado obtido na extração de características é mais 
rápido quando a distância de Mahalanobis é utilizada para 
determinar o quadro-chave a ser escolhido. Outro ponto 
importante é o fato de o casamento de características, usando o 

método de Zhang, representar o gargalo dessa técnica, 
chegando a demorar mais de oito vezes o tempo de extração, 
enquanto na amostragem de pontos o tempo é praticamente 
igual. Nesse cenário os testes realizados baseados em pontos 
de interesse apresentaram resultados de tempo piores que os 
de amostragem de pontos. A técnica de ponto de interesse 
utilizando histograma apresentou um tempo médio necessário 
para o rastreamento de 50,667 ms, enquanto a que utilizou a 
distância de Mahalanobis apresentou 48,06 ms. 

 
Figura 1. Sequência correspondente às imagens 1, 250, 500, 750 e 1000, (a) original, amostragem de pontos: (b) uma única hipótese, (c) cinco hipóteses e 

(d) dez hipóteses, e pontos de interesse: (e) diferenciação de histograma e (f) distância de Mahalanobis. 

 
Figura 2. Análise do ground truth para o cenário 1. 

Analisando a Figura 2, observa-se que os rastreamentos 
utilizando a técnica de pontos de interesse, com as abordagens 
de Mahalanobis e histograma, perdem a informação sobre a 
posição do alvo aproximadamente nos quadros 525 e 600, 
respectivamente. Enquanto as técnicas de pontos de interesse 
não perdem completamente a informação sobre o 
posicionamento do objeto, elas obtêm resultados melhores que 
as de amostragem de pontos, principalmente quando se utiliza 
a abordagem de similaridade de histograma. Outro ponto a ser 
destacado é o fato de as técnicas de amostragem de pontos 
oscilarem bastante na precisão sobre o rastreamento. 

B. Cenário 2 

O segundo cenário é composto por um laptop, modelado 
de forma complexa, tendo aproximadamente 14 mil arestas 
[25]. A resolução das imagens utilizadas é de 320 x 240 



pixels. Foram executados os mesmos algoritmos do primeiro 
cenário, dessa vez, ao longo de 500 quadros. 

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos nesse cenário. 
Como pode ser visto, apenas a técnica de pontos de interesse 
(Figura 4 (e)) não realizou o rastreamento durante todos os 
500 quadros, falhando no quadro 418. Para o treinamento 
offline da técnica baseada em pontos de interesse foram usados 
21 quadros-chave. Nesse cenário, por não apresentar faces 
muito texturizadas e possuir mais arestas, a amostragem de 
pontos com hipótese única (Figura 4 (b)) realizou um 
rastreamento parecido com os de múltiplas hipóteses (Figura 4 
(c) e (d)) e num tempo inferior a ambos, como apresentado na 
Tabela 2. 

Analisando os tempos médios apresentados na Tabela 2, 
tem-se que os resultados obtidos por múltiplas hipóteses são 
muitos lentos e inapropriados para o uso do rastreamento 
nessa cena. Quando cinco hipóteses são utilizadas, o tempo 
médio obtido foi de 355,125 ms e o tempo médio para dez 
hipóteses foi de 634,241 ms. Esses resultados devem-se ao 
grande número de correspondências encontradas para esse 
modelo, tornando o tempo necessário para a estimativa de 
pose muito alto. Para hipótese única o tempo médio necessário 
foi de 137,146 ms. 

A técnica baseada em pontos de interesse, ao contrário das 
de amostragem de pontos, necessita pouco tempo de 
processamento para a estimativa de pose. Porém, assim como 
no cenário anterior, para realizar o casamento das 
características extraídas com as do modelo é necessário um 
grande esforço computacional. Nesse cenário, essa técnica foi 
a que necessitou menos tempo para ser processada, 113,73 ms. 

A Figura 3 ilustra os resultados da precisão dos 
rastreamentos utilizados no cenário 2, realizando a mesma 
comparação do ground truth apresentado no primeiro cenário. 
Sem levar em consideração o algoritmo de pontos de interesse 
com distância de Mahalanobis, pois esse obteve falha no início 
do rastreamento, as precisões obtidas durante a execução dos 
algoritmos foram semelhantes, até o momento em que a 
técnica de pontos de interesse com histograma, resulta em uma 
falha de rastreamento próximo ao quadro 420. 

Tabela 2. Comparações entre os tempos médios e o número de 
correspondências do cenário 2. 

 AP 1 AP 5 AP 10 PI H 

Tempo 
(ms) 

Extração de 
características 

23,698 23,810 24,039 7,476 

Casamento de 
características 

8,856 9,900 11,294 105,071 

Estimativa de 
pose 

104,592 321,415 598,953 1,184 

Total 137,146 355,125 634,286 113,731 

Número de 
correspondências 

1562,62 7118,72 14407,68 207,21 

Conforme ilustrado na Figura 3, o aumento de hipóteses 
para um cenário mais complexo não obtém uma melhora 
significativa na precisão do rastreamento. Em contrapartida, 
essa mudança aumenta significativamente o tempo de 
execução do algoritmo. Por isso, a configuração que se 
mostrou mais eficiente dentre as usadas para a técnica de 
amostragem de pontos, para esse cenário, foi a de hipótese 

única, por obter um resultado semelhante às demais, 
necessitando aproximadamente três vezes menos tempo que a 
de cinco hipóteses e seis vezes que a de dez hipóteses. 

 
Figura 3. Análise do ground truth para o cenário 2. 

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foi realizado um levantamento sobre os 
trabalhos relacionados e um experimento comparativo sobre as 
técnicas de rastreamento baseado em modelo de amostragem 
de pontos e pontos de interesse. Percebeu-se os seguintes 
pontos a partir da análise realizada: 

 O rastreamento baseado em amostragem de pontos 
com uma única hipótese não obtém resultados válidos para 
objetos texturizados devido à influência da textura na detecção 
de pontos de fortes gradientes. O uso de múltiplas hipóteses 
obtém melhores resultados, porém é necessário mais tempo 
para estimar a pose, tornando seu rastreamento mais lento. 

 A etapa da técnica de pontos de interesse que realiza o 
casamento dos pontos, utilizando o algoritmo de Zhang, 
consiste no gargalo de seu rastreamento. Necessitando de 
aproximadamente dez vezes mais tempo que a etapa de 
extração de características em ambos cenários. 
 Pretende-se, como trabalhos futuros, pesquisar um novo 
algoritmo para combinação de características equivalente ao 
método de Zhang, para substituí-lo, a fim de diminuir o 
gargalo da técnica de pontos de interesse. Além disso, 
pretende-se implementar outras técnicas de rastreamento 
baseado em modelo e testá-las junto com as técnicas 
comparadas nesse trabalho. As técnicas serão utilizadas em 
diferentes aplicações de Realidade Aumentada sem 
marcadores e Visão Computacional, como forma de avaliar o 
desempenho obtido por cada uma delas em aplicações reais. 
Também pretende-se realizar uma análise de complexidade 
nos algoritmos para obter resultados mais confiáveis. 

REFERÊNCIAS 
[1] David A. Forsyth,Jean Ponce, “Computer Vision: A Modern Approach” 

2nd ed. Pearson, 2011 

[2] Lepetit, V., and Fua, P., “Monocular Model-Based 3D Tracking of Rigid 
Objects: A Survey,”  Foundations and Trends in Computer Graphics and 
Vision, vol. 1, pp. 1-89. 2005. 

[3] Yilmaz, A.; Javed, O.; Shah, M, “Object Tracking: A Survey,” ACM 
Computing Surveys, v. 38, n. 1, Dec. 2006. 

[4] Teichrieb, V.; Lima, J.P.; Apolinário, E.; Farias, T.; Bueno, M .; Kelner, 
J.; Santos, I. “A Survey of Online Monocular Markerless Augmented 



Reality,” International Journal of Modeling and Simulation for the 
Petroleum Industry, vol. 1, n. 1, pp. 1-7. 2007. 

[5] Drummond, T.; Cipolla, R. “Real-Time Visual Tracking of Complex 
Structures,” IEEE Transactions on Patterns Analisys and Machine 
Intelligence, v.24, n.27, p. 932-926, Jun 2002. 

[6] Bjorck, Ake. "Numerical Methods for Least Squares Problems". 1ed. 
SIAM, 1996 

[7] Wuest, H.; Vial, F.; Stricker, D. “Adaptive Line Tracking with Multiple 
Hypotheses for Augmented Reality,” Proc. International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality, p. 62-69. 2005. 

[8] Roth, E; Panin, G; Knoll, A. “Sampling feature points for contour 
tracking with graphics hardware,” In International Workshop on Vision, 
Modeling and Visualization (VMV), Konstanz, Germany, October 2008. 

[9] Park, H.; Mitsumine, H.; Fujii, M. “Adaptive Edge Detection for Robust 
Model-Based Camera Tracking,” IEEE Trans. Consumer Electronics, 
vol. 57, pp. 1465-1470, 2011 

[10] Canny, J. "A Computational Approach To Edge Detection," IEEE Trans. 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 8, pp. 679–698. 1986. 

[11] Lepetit, V.; Vacchetti, L.; Thalmann, D; Fua, P. “Fully Automated and 
Stable Registration for Augmented Reality Applications,” Proc. IEEE 
and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 
pp. 93-102. 2003. 

[12] Vacchetti, L.; Lepetit, V.; Fua, P. “Stable Real-Time 3D Tracking Using 
Online and Offline Information,” IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence, vol. 26, n. 10, pp. 1385-1391. 2004. 

[13] Harris, C.; Stephens, M. “A Combined Corner and Edge Detector,” 
Proc. Alvey Vision Conference, p. 147-151. 1988. 

[14] D. DeMenthon and L. S. Davis, “Model-based object pose in 25 lines of 
code,” in European Conference on Computer Vision, pp. 335–343, 1992. 

[15] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple View Geometry in Computer 
Vision, Cambridge University Press, 2000. 

[16] Dehais, C.; Charvillat, V.; Morin, G. “3D Visual Tracking Using a 
Point-based Model,” In Vision, Modeling and Visualization, pp. 41-49, 
Nov 2006. 

[17] AUTODESK. Disponivel em: http://usa.autodesk.com/3ds-max/. Acesso 
em 14 março 2013. 

[18] SIMÕES, F. P. M. Realidade Aumentada sem Marcadores a partir de 
Rastreamento Baseado em Textura: Uma abordagem Baseada em Pontos 
de Interesse e Filtro de Partículas. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado) – 
Centro de Informática, UFPE, Recife, 2011. 

[19] Bouthemy, P. “A maximum likelihood framework for determining 
moving edges,” IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 11, no. 
5, pp. 499–511, May 1989. 

[20] Lourakis, M.; Argyros, A. “Is Levenberg-Marquardt the Most Efficient 
Optimization Algorithm for Implementing Bundle Adjustment?,” In 
Proceedings of the Tenth IEEE International Conference on Computer 
Vision, Vol. 2., Washington, DC, USA, pp. 1526-1531. 2005. 

[21] Zhang, Z.; Deriche, R.; Faugeras, O; Luong, Q. “A Robust Technique 
for Matching Two Uncalibrated Images through the Recovery of the 
Unknown Epipolar Geometry,” Artificial Intelligence, vol. 78, no. 1, pp. 
87-119. 1995. 

[22] VXL. C++ libraries for computer vision, disponível em: 
http://vxl.sourceforge.net. Acessado em 15 março 2013. 

[23] F. Spindler, A. Saunier. “Getting started with ViSP-2.4.0”. 2007, 
Disponível em: http://www.irisa.fr/lagadic/visp/publication.html. Acesso 
em 15 março 2013. 

[24] D. Shreiner, M. Woo, J. Neider, T. Davis, “OpenGL(R) Programming 
Guide: The Official Guide to Learning OpenGL”, 2005, 5th Edition. 

[25] MESHES. Modelo 3D de um laptop para 3DS MAX. Disponivel em: 
http://www.planit3d.com/source/meshes_files/laptop1.html. Acesso em 
25 nov 2012. 

 

 
Figura 4. Sequência correspondente as imagens 1, 170, 340 e 500, (a) original, amostragem de pontos: (b) uma única hipótese, (c) cinco hipóteses e (d) dez 

hipóteses, e pontos de interesse: (e) diferenciação de histograma.

 


