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Resumo � A área de reconstrução 3D tem recebido muita 

atenção nos últimos anos, seja por ser uma área com muitas 

aplicações potenciais, seja por apresentar ainda muitos 
problemas em aberto a serem resolvidos. O objetivo desse 
trabalho é apresentar e descrever a técnica ativa de 

reconstrução 3D proposta por Jean-Yves Bouguet, e sua 
implementação, ressaltando os resultados obtidos bem como 
as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento.  
 
Palavras-Chave � Visão computacional, reconstrução 3D 
 
Abstract � The area of 3D reconstruction has been receiving 
a lot of attention these years, whether due to its lots of 
potential applications or open problems. The objective of this 
paper is to present and describe the active technique 
proposed by Jean-Yves Bouguet, and an implementation, 
showing results and difficulties during the development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das funções mais valiosas do sistema visual humano 

é a de capturar a forma dos objetos numa determinada cena. 

Manipulação, reconhecimento e navegação estão entre as 

tarefas que podem ser realizadas uma vez que se conheça a 
forma de um objeto. 

Computadores cada vez mais rápidos, avanços intensos 

em computação gráfica e a expansão da Internet têm gerado 

muito interesse em sistemas que possam ser usados para 
captura, tanto da geometria quanto da textura, da superfície 

de objetos. As aplicações são inúmeras, entre elas podendo-
se citar animação, entretenimento, design industrial, 
arquivamento, visitas virtuais a museus e catálogos online. 
Percebe-se que a quase totalidade dessas aplicações está 
inserida no contexto de realidade virtual, o que faz com que o 
conhecimento e a aplicação de técnicas de reconstrução 3D 

seja de vital importância para a atuação nesta área. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar e implementar 

uma técnica de reconstrução 3D, denominada técnica ativa 

de Bouguet. 
Na Seção 2 a área de reconstrução 3D é contextualizada. 

Na Seção 3, a técnica proposta por Bouguet será apresentada, 

junto com uma justificativa de por que ela funciona, além de 

uma discussão sobre as etapas envolvidas na execução da 

técnica. Na Seção 4, os problemas e soluções encontrados na 

implementação da técnica são apresentados, juntamente com 

                                                           
 
 
 

justificativas das escolhas. Na Seção 5, os resultados 
encontrados são apresentados, além de uma discussão a 

respeito dos mesmos. Por fim, conclusões sobre a 

implementação da técnica e considerações a respeito desta 

são apresentadas, assim como um direcionamento para 
trabalhos futuros. 

2. RECONSTRUÇÃO 3D 

O objetivo principal da comunidade de Visão 

Computacional é desenvolver sistemas artificiais que 

repliquem as funcionalidades do sistema visual humano. Em 
relação a esse problema, o sistema ideal seria capaz de 

extrair informações de geometria, de forma automática, 

apenas com um conjunto de imagens 2D fornecidas a ele.  
Uma série de técnicas foram propostas para serem 

utilizadas na solução deste problema. Entre elas, as técnicas 

baseadas em imagem consistem em gerar novos pontos de 
vista a partir de um conjunto de imagens, mas sem calcular 
explicitamente a geometria da cena.  

Por outro lado, técnicas baseadas em reconstrução 

explícita do modelo da cena permitem a geração de novos 

pontos de vista utilizando o mesmo modelo 3D, ou seja, 
bastando que ocorra uma nova renderização do modelo. As 

técnicas de reconstrução explícita dividem-se em duas 
vertentes: (a) as técnicas passivas e (b) as técnicas ativas. 

Técnicas ativas são aquelas nas quais algum elemento da 

cena é controlado, como por exemplo, um laser sendo 
lançado na cena, ou uma fonte de luz especial. Todas as 
técnicas que não controlam a cena de algum modo são 

classificadas como técnicas passivas. 
Esse trabalho tem como foco apresentar a implementação 

da técnica ativa proposta por Jean-Yves Bouguet em [1]. 

3. TÉCNICA ATIVA DE BOUGUET 

O princípio geral da técnica ativa de Bouguet consiste no 
lançamento de sombras sobre a cena com um lápis ou vareta, 

e no uso da deformação da imagem da sombra para estimar a 

forma 3D da cena. Existem duas variações da técnica: (1) 
com dois planos de referência e a fonte de luz descalibrada, e 
(2) com apenas um plano de referência e a fonte de luz 
calibrada. A vantagem da variante (1) sobre (2) é a 

possibilidade de não se saber a priori qual a localização da 

fonte de luz, e uma vantagem de (2) sobre (1) é a menor 

instabilidade numérica no cálculo dos planos de sombra. 

3.1. Princípio Geométrico 
A Figura 1 descreve o princípio geométrico aplicado pela 

variante (2) da técnica; esta foi a variante escolhida para ser 
implementada nesse trabalho, devido a problemas 
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