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Abstract—Depth maps have been used in computing to solve
many practical problems. Security and surveillance systems,
tracking trajectories, 3D scanning, autonomous robotic navi-
gation, cinema, forest inventory and mobility are areas which
have used solutions based on production of depth maps. This
article aims to discuss the approaches used in these productions,
pointing limitations and applications with respect to each of the
investigated approaches. This paper provides a comprehensive
literature review on depth maps, contextualizes the subject,
identifies challenges and indicates three approaches to build them,
with discussion of each one. Some key questions guided the work
organization: ‘Why do we estimate depth? ’ ‘How can we produce
it?’ and ‘Where/When can we use it?’ This triad directed our
research and a result points to a demanding field of study, but,
at the same time, a stimulating work.

I. INTRODUCÃO

Um problema típico em Visão Computacional é orientar a
máquina na compreensão de profundidade entre o mecanismo
de captura de imagens e os objetos contidos em cena. Isto é,
reconstruir as coordenadas tridimensionais de pontos para a
estimativa de profundidade.

Em sistemas de visão estéreo, imagens são capturadas
com o uso de mais de um dispositivo e os pontos de vista
observados sob diferentes ângulos são então utilizados para
inferir informações tridimensionais da cena a partir de imagens
bidimensionais [1]. Dispositivos formados por duas ou mais
câmeras, colocadas em posições diferentes e que capturam
imagens da cena no mesmo instante de tempo são exemplos de
sistemas de visão estéreo se, nesse caso, houver um programa
de computador que relaciona os pontos da imagem, ou pixels,
com os pontos físicos da cena.

A diferença de localização entre dois pontos correspon-
dentes em uma mesma cena, computado sob imagens es-
tereoscópicas, é definida como disparidade. O conjunto de
disparidades observadas em um sistema de visão estéreo forma
um mapa de disparidade que armazena as diferenças dos
pontos computados no ambiente tridimensional [1].

A partir das disparidades computadas é possível inferir um
conjunto de distâncias entre as câmeras e as superfícies de
objetos que estejam sob o seu campo de visão. A partir daí,
a decodificação da informação tridimensional implicitamente
capturada permite representar a profundidade dos objetos
em cena com relação ao dispositivo de captura de imagens,
formando um mapa de profundidade.

O termo disparidade foi primeiramente introduzido na li-
teratura sobre a visão humana para descrever a diferença de
localização observada pelos olhos esquerdo e direito [2]. Lo-
calizados em posições ligeiramente distantes, os olhos olham
para a cena 3D e obtêm diferentes pontos de distância para
mapear os locais dos objetos contidos nela. Essa percepção
tridimensional dos objetos é obtida pela diferença entre as
imagens vistas pelos dois olhos e a disparidade horizontal
percebida pelas retinas é chamada de paralaxe binocular [3].

Em Visão Computacional, o termo disparidade é frequente-
mente tratado como sinônimo de profundidade inversa, sendo
definida como uma transformação projetiva no espaço 3D
[2] cujos pontos são representados pelo vetor de coordenadas
P = (x, y, z) [4]. Tipicamente, um mapa de profundidade é
uma imagem em escala de cinza que contém a distância dos
objetos capturados em cena [5].

Algoritmos de visão, explicita ou implicitamente, fazem su-
posições sobre o mundo físico e sobre o processo de formação
de imagens. Algumas aplicações, por exemplo, consideram a
separação de lentes em câmeras estéreo, também chamada
separação inter-ocular ou baseline, equivalente a separação
entre os olhos humanos, que varia de 55mm a 65mm [6], [3].
Outras consideram heurísticas sobre a percepção humana de
profundidade para construir mapas de profundidade [7], [8],
[9].

Mapas de profundidade são utilizados, em geral, para incor-
porar em uma dada cena diferentes pontos de distância, que
juntos constituem a percepção de profundidade. A utilização
de imagens de profundidade se dá em diversos contextos,
como em aplicações de navegação robótica (dotando a má-
quina com sensibilidade a obstáculos) [10] ou em aplicações
de mobilidade (permitindo a deficientes visuais se movimenta-
rem com auxílio computacional) [11]. Aplicações desse tipo,
utilizam principalmente técnicas de visão estéreo.

A construção de mapas de profundidade com a utilização
de combinação estéreo pode se dar através de duas abor-
dagens principais. Na primeira, instrumentos de captura são
projetados para, no mesmo instante de tempo, adquirirem
duas imagens de uma cena. Dispositivos que seguem esse
modelo são definidos como sistemas de visão binocular. Na
segunda abordagem, a estimativa de profundidade se baseia em
múltiplas visões para triangulação geométrica. Sistemas desse
tipo são caracterizados como de visão livre [3], multi-oculares



[1], ou ainda, multivisão [12].
Em certas situações, a construção de mapas de profundidade

via sistemas de visão estéreo e/ou sensores de profundidade
não será possível. Esses casos ocorrem quando a aquisição
de imagens for feita sem a utilização da perspectiva estere-
oscópica, demandando alguma abordagem de conversão de
conteúdo bidimensional para tridimensional. Nessas circuns-
tâncias, sugestões de profundidade monoculares podem ser
consideradas como uma abordagem viável [13].

Essa abordagem baseia-se em um conjunto de características
da percepção humana para produzir mapas de profundidade
a partir de uma única imagem. Entre essas características
incluem-se: foco/desfoco, altura/tamanho relativo, textura, ca-
racterísticas estruturais de oclusão e geometria [7]. Todavia, os
resultados obtidos só funcionam bem em situações restritas na
qual a característica observada se faz presente [9]. Soluções
dessa natureza envolvem análise wavelet [14], segmentação
e agrupamento baseado em regiões de intensidade similar
[7], [15], geometria e classificação da cena [13], [8], fusão
de imagens [16], [5] e mapa de profundidade com instrução
probabilística [9].

Embora um conjunto significativo de estudos tem sido apli-
cado a cada uma das abordagens de construção de mapas de
profundidade, ainda assim, extrair informações tridimensionais
de imagens monoculares, ou mesmo, de imagens estereos-
cópicas não é uma tarefa fácil [8], [1]. Alguns problemas
recorrentes como distorção fotométrica e de perspectiva, trans-
parência de objetos, oclusão e variação radiométrica surgem
e dificultam a elaboração de métodos mais eficientes. Desse
modo, propostas de estudo que investiguem e discutam temas
relacionados à área são importantes e tendem a avançar o
conhecimento sobre o assunto.

Esse artigo investiga as abordagens utilizadas na construção
de mapas de profundidade gerados a partir de imagens. Em-
bora essas abordagens sejam apresentadas e aplicadas isolada-
mente sob um cenário, esse trabalho procura reuni-las com o
intuito de contextualizá-las para, a partir daí, discutir desafios,
soluções e resultados. Esse trabalho é fruto de uma revisão
bibliográfica cujos resultados são apresentados nas seções a
seguir. Na seção II, os desafios inerentes a cada abordagem
são discutidos. Na seção III, resultados de pesquisa sobre a
temática são apontados. Finalmente, na seção IV, conclusões
desse estudo são apresentadas.

II. ABORDAGENS

As abordagens de produção de mapas de profundidade
baseada em duas e em múltiplas imagens são frequentemente
agrupadas como sistemas de visão estéreo. Na visão binocu-
lar, um sitema estereoscópico com calibração de câmera é
utilizado para a partir de duas imagens reconstruir a cena
observada. Na multivisão, essa reconstrução se dará mesmo
sem a calibragem prévia de câmeras, podendo incluir, nesse
caso, um conjunto significativo de imagens.

Uma terceira abordagem, baseia-se em apenas uma imagem,
e por conta disso, é dita como de visão monocular exclusiva.
Essa abordagem parte da premissa que considerações de

Figura 1. Abordagens para a construção de mapas de profundidade.

profundidade monoculares fazem com que a percepção de
profundidade ocorra mesmo com apenas uma visão.

A Figura 1 ilustra as abordagens para a construção de
mapas de profundidade. Se um dado de entrada for adquirido
com uso de câmera estéreo, então a visão binocular poderá
ser aplicada. Da mesma forma, se para uma mesma cena
houver uma coleção de imagens, então a multivisão apare-
cerá como um abordagem de interesse. Caso contrário, se a
abordagem estéreo não tiver sido aplicada, então o dado de
entrada constituir-se-á de apenas uma única imagem. Logo,
a abordagem monocular exclusiva conduzirá o processo de
reconstrução tridimensional. Essa figura ainda ilustra que para
cada uma dessas abordagens haverá um grupo de processos
que atenda a construção de mapas de profundidade.

A. Baseada em Duas Imagens

A abordagem baseada em duas imagens, com uso de sistema
estéreo de aquisição de imagens, apresenta importantes resul-
tados em inferir profundidade. Sistemas desse tipo utilizam
câmeras em diferentes posições e, assim, identificam projeções
correspondentes do mesmo ponto 3D observado.

Nesse contexto, uma tarefa obrigatória lida com o problema
de correspondência entre pixels. Em sistemas de visão estéreo,
os algoritmos que visam solucionar esse problema desem-
penham um papel importante na tecnologia em geral [17].
O desafio é determinar o melhor método de aproximar as
diferenças entre as visões mostradas nas imagens para mapear
a correspondência do ambiente [18].

Para cada método de construção de mapas de profundidade,
limitações podem ser encontradas. Segundo Laureano [1], dis-
positivos ultra-sônicos apresentam problemas com ângulos de
deflexão - além de terem custo elevado -, métodos que utilizam
laser não trabalham muito bem com superfícies brilhantes e
métodos fotométricos necessitam de detalhes sobre iluminação
e propriedades reflexivas dos objetos em cena.

Agregado a esses métodos, a difusão de sensores 3D au-
mentou o interesse de consumidores e pesquisadores em tec-
nologias de construção de mapas de profundidade. O exemplo
mais representativo é o Microsoft Kinect que foi a primeira
câmera de profundidade amplamente vendida ao público [19],
com custo bastante acessível. Todavia, o dispositivo Kinect
tem limitação de funcionamento sob forte iluminação natural
e apresenta alcance funcional limitado a poucos metros [17],



Figura 2. Processos de um sistema de visão estéreo.

[19]. Além disso, o Kinect é suscetível a oclusões e espa-
lhamento em superfícies particulares (como tecido humano e
cabelo), que levam a “buracos” em regiões de borda do mapa
de profundidade [20].

Um desafio recorrente nessa área diz respeito a computar
medidas de profundidade em tempo real. Em aplicações de
visão estéreo, como direção autônoma, jogos 3D e em nave-
gação robótica autossuficiente, as estimativas de profundidade
devem ser precisas e computadas em tempo hábil para garantir
realismo e eficácia. Para isso, processamento paralelo em
hardware vem sendo incluído para melhorar a velocidade de
processamento das aplicações [21], [17].

Sistemas de visão estéreo compartilham um grupo de pro-
cessos em comum, seja na construção de mapas de profundi-
dade esparso, ou denso. Calibração, retificação, correspondên-
cia estéreo e triangulação são exemplos de procedimentos que
podem ser aplicados (Figura 2).

A calibração, realizada de maneira offline, lida com pa-
râmetros de câmera, como comprimento focal de lentes e
alinhamento das câmeras envolvidas. A retificação usa as
informações do procedimento de calibragem para remover
distorções de lentes e colocar a câmera estéreo em formato
padrão. A correspondência estéreo visa encontrar pontos seme-
lhantes nas imagens utilizadas. E, a triangulação usa mapa de
disparidade, baseline e comprimento focal (calibragem) para
computar a posição de correspondência no espaço 3D [22].

Esses procedimentos são importantes, da mesma forma
que a qualidade das imagens utilizadas. Imagens densamente
amostradas podem substancialmente aprimorar a construção
de mapas de profundidade, inclusive em situações difíceis
de lidar, como em objetos de estrutura fina. Entretanto, a
qualidade desses mapas tende a degradar em virtude de
oclusões e descontinuidades [23]. Essa baixa qualidade de
estimativa 3D deverá ser tratada quando o intuito for elaborar
mapas de profundidade apurados. Algumas estratégias podem
ser citadas, [24] e [15].

B. Baseada em Múltiplas Imagens

Sistemas de multivisão, ou MVS (Multi-View Stereo), po-
dem trabalhar com um conjunto significativo de imagens, de
algumas a milhares. Essas coleções podem ser adquiridas em
laboratório, com controle de variáveis, ou ainda, ao ar livre
em cenas capturadas por veículos, drones, ou usando o vasto
número de imagens disponíveis na internet.

A Figura 3 esboça um grupo de processos típicos em
multivisão. Definir uma coleção de imagens é o ponto de

Figura 3. Processos típicos em multivisão.

partida para o fluxo do processo. Em seguida, os parâmetros de
câmera devem ser definidos. Logo, a reconstrução 3D se dará
com a definição de correspondência entre pontos, triangulação
e ajustes entre os mapas de profundidade gerados. Por fim,
reconstruir a textura dos objetos em da cena pode ser opcional
[23].

Associado aos avanços dessa abordagem estão os aprimora-
mentos em algoritmos para definição de parâmetros de câmera.
Duas técnicas ligeiramente diferentes podem ser apontadas:
Structure from Motion (SfM) e Visual Simultaneous Loca-
lization and Mapping (VSLAM). SfM é usado, em geral,
para computar parâmetros de um conjunto não ordenado de
imagens, usualmente offline, enquanto VSLAM usa stream de
vídeo, usualmente em tempo real [23].

Técnicas MVS compartilham os mesmos princípios dos
algoritmos de visão binocular e assim possuem desafios em
comum. Logo, a combinação de pixels entre imagens não é
um problema exclusivo de um ou de outro. Para ambas as
abordagens, dado um pixel em uma imagem, encontrar os
pixels correspondentes em outras imagens demandará uma ma-
neira eficiente de identificar possíveis candidatos, bem como,
medidas que informem qual candidato é, de fato, a combinação
correta. Essas medidas são conhecidas na literatura como foto-
consistência e são responsáveis por estimar a probabilidade de
dois pixels (ou grupo de pixels) possuírem correspondência
entre si [23], [25].

Métodos MVS podem ser categorizados em razão de me-
didas de foto-consistência. Porém, outros fatores podem ser
usados para caracterizá-los, tais como, representação de cena,
visualização computacional, algoritmo de reconstrução e re-
quisitos de inicialização [12].

Na representação de cena, as abordagem mais populares
incluem mapas de profundidade, nuvem de pontos, volume
de campo escalar e malha [23]. No caso da representação
via mapas de profundidade, alguns métodos retratam a cena
com um mapa de profundidade para cada uma das imagens de
entrada. Isso permite otimizar a geometria da cena, pois como
há mais imagens, verificações podem ser feitas a partir da
redundância de dados. Entretanto, o objetivo final, no contexto
de MVS, não se limita a completude de mapas de profundidade
isolados, mas a totalidade e acurácia da combinação desses
mapas para reconstruir a geometria 3D de uma imagem de
referência. Por outro lado, um dos desafios em MVS é escolher
dentro de uma coleção de imagens não ordenadas àquela que
assumirá o papel de imagem referência.

Outros desafios presentes em algoritmos de multivisão di-



zem respeito às características da cena ou objeto observado.
Superfícies homogêneas demandam imagens com alta quali-
dade para estimativas precisas de profundidade. Objetos com
espessura fina, como plantas e estruturas aramadas, são difíceis
de serem reconstruídos, podendo ser necessário um conjunto
denso de fotografias e controle de movimento de câmera.
Superfícies metálicas e objetos transparentes podem fazer com
que algoritmos MVS falhem, pois combinações entre regiões
de imagens serão difíceis de harmonizar [23]. E, a presença
de estruturas repetidas ou duplicadas em imagens podem gerar
falhas na reconstrução em razão de ambiguidades [26].

Nessa abordagem, incluem-se problemas em aberto. Fu-
rukawa e Hernandez [23] listam alguns desses problemas:
reconstrução 3D de grandes áreas, como cidades, através da
combinação de imagens aéreas e terrestres com refinamento de
detalhes de objetos individuais; reconstrução de modelos 3D
editáveis para manipulação em ferramentas CAD (Computer
Aided Design); reconstrução de objetos baseada em modela-
gem semântica; e, modelagem de cena dinâmica, com detecção
de mudança para aplicação em veículos autônomos e e/ou não
tripulados.

Outro problema em aberto é a reconstrução densa, e em
tempo real, da geometria de ambiente observado com uso de
aparelho portátil, com recursos limitados de computação [27].

Embora vários desafios se manifestem no âmbito da abor-
dagem com múltiplas imagens, os algoritmos MVS existentes
são importantes, funcionam bem e produzem modelos 3D que
se coadunam com os objetivos de muitas aplicações.

C. Baseada em Uma Imagem

O mundo que percebemos ao abrir os olhos é tridimensional.
Esse é um fenômeno cognitivo natural que propicia as pessoas
perceberem os objetos a sua volta, as suas formas, distâncias
entre si e profundidade.

Trata-se de um sistema engenhoso que utiliza os dois
olhos para capturar individualmente as imagens observadas,
transmitindo-as ao cérebro, que deve ser capaz de medir as
diferenças (disparidades) dessas imagens para produzir, como
resultado, uma única imagem tridimensional.

Essa visão binocular nos dá a sensação espacial e para
qualquer alteração nesse sistema será necessário intervenções
que corrijam ou, pelo menos, amenizem, o seu impacto.

Entretanto, ainda assim, a percepção visual será tridimen-
sional, pois não podemos perceber o mundo em 2D [25].
Seja com visão reduzida, ou mesmo com apenas uma visão,
a experiência de observação visual se dará no espaço 3D.

Limitações na visão binocular irão reduzir a sensação de
imersão no ambiente, porém algumas suposições são utilizadas
para inferir profundidade mesmo com apenas uma visão.
Sombras de objetos, adaptação de lente ocular, objetos fami-
liares e seus respectivos tamanhos, contraste de iluminação,
saturação de cor, linhas de perspectivas, textura, paralaxe e
visão periférica são suposições que se integram para formar
uma percepção extremamente precisa de profundidade [25],
[7], [13], [8].

Figura 4. Processos para a abordagem monocular exclusiva.

Todavia, incorporar suposições desse tipo em algoritmo de
computador não é uma tarefa simples [25]. Contudo, vários
trabalhos se baseiam nessas suposições para construir mapas
de profundidade baseados em visão monocular exclusiva [14],
[7], [8], [16], [5], [9] .

Lin et al. [14] observaram que componentes com alta
frequência representam objetos em foco e as sub-bandas
wavelet contêm alta energia. Dessa forma, objetos em primeiro
plano possuem arestas finas enquanto objetos no fundo da
imagem são desfocados.

Yang et al. [7] assumiram que regiões com intensidade simi-
lar possuem profundidade semelhante. Dessa forma, utilizaram
segmentação para agrupar essas regiões, assinando o mesmo
valor de profundidade a cada uma delas.

Xie et al. [9] propuseram um algoritmo probabilístico para
construir uma segunda imagem, com deslocamento, baseado
em uma imagem de entrada. Essas duas imagens (uma real
e outra simulada) permitiram estimar mapas de profundidade
das cenas observadas.

Uma das principais motivações para a construção de mapas
de profundidade com o uso de apenas uma imagem se dá em
razão do crescimento do mercado de vídeos em 3D. Como há
um número limitado de conteúdo nesse formato, a conversão
2D para 3D surge como alternativa para essa demanda de
consumo.

As técnicas que utilizam imagens 2D em conjunto com
mapas de profundidade, gerados a partir de suposições, são
as mais recentes. Outras abordagens com o mesmo propósito
são as técnicas anáglifo e sistemas de polarização [14]. Ocorre
que em qualquer uma dessas técnicas, os processos podem ser
demorados, necessitando da intervenção humana em proces-
sos manuais ou semi-automáticos. Abordagens automatizadas
existem, mas precisam ser melhoradas [7].

Além disso, os resultados de pesquisa se aplicam em situa-
ções restritas, na qual as suposições de profundidade conside-
radas se fazem presentes [9]. Logo, algumas abordagens lidam
com a classificação de cena (paisagem, perspectiva linear e
ambientes internos) para atingir melhores resultados [8], [16].

A Figura 4 esboça um fluxo de processos para aplicação na
abordagem monocular exclusiva. Inicialmente, uma classifica-
ção de cena pode ser importante para melhorar o processo de
construção de mapas de profundidade. Em seguida, alguma
suposição monocular deve ser considerada. Com base nessa
suposição, será feita a indicação de profundidade. Por fim,
pode haver um processo de refinamento do mapa de profun-
didade gerado, por exemplo, com o uso de filtros de imagem.



III. APLICAÇÕES

Aplicações emblemáticas que utilizam mapas de profundi-
dade são os Veículos Exploradores de Marte (Mars Explo-
ration Rovers) [28]. Com o intuito de aumentar a percepção
visual e interpretação da máquina, câmeras estereoscópicas são
usadas nesses veículos para traçar a geometria de vista em
observação, evitando, por exemplo, superfícies que poderiam
danificar os equipamentos suportados por esses robôs.

A navegação robótica autônoma e veículos autossuficientes
necessitam de modelos 3D do mundo externo. Uma vez que
máquinas enxergam o mundo, principalmente, com o uso
de câmeras que projetam imagens em 2D, uma abordagem
apropriada para a construção de mapas de profundidade de-
sempenha um papel chave na reconstrução tridimensional.

Em aplicações militares, máquinas não tripuladas têm ge-
rado modelos 3D realísticos de uma variedade de cenários
operacionais. Por exemplo, na navegação em ambientes desco-
nhecidos, no transporte de suprimentos, vigilância de terrenos
e em aplicações forense e de mineração [29].

Mapas de profundidade são ainda importantes para várias
aplicações em Visão Computacional. São fontes valiosas, seja
em sistemas de vigilância, mobilidade, ou mesmo para que
pessoas assistam imagens e vídeos em 3D.

Hu et al. [20] propuseram o uso do dispositivo Kinect em
sistemas de segurança. Com base na característica de que
o mapa de profundidade capturado por esse dispositivo é
menos afetado pela baixa luminosidade, típica de sistemas de
vigilância noturno, a abordagem dos autores usa a informação
de profundidade para melhorar as imagens dessas câmeras.

Schwarze et al. [11] desenvolveram um sistema equipado
com câmera estéreo para auxiliar pessoas com deficiência
visual a identificar obstáculos e objetos no ambiente. O sistema
detecta o espaço a sua volta e transmite ao usuário informações
sonoras sobre a presença de obstruções no trajeto percorrido.

Parreira [19] propôs um sistema de baixo custo para ser
aplicado em inventário florestal. Utilizou um dispositivo Ki-
nect e com base nos mapas de profundidade capturados foi
possível calcular o diâmetro de tronco de árvores do gênero
eucalyptus.

Muscoloni e Mattoccia [30] propuseram um sistema 3D de
rastreamento, no qual pessoas em movimento são monitoradas.
Nesse sistema, utiliza-se câmeras estéreo e processador FPGA
(Field Programable Gate Array) para construir mapas de
profundidade em tempo real.

Além do uso científico, mapas de profundidade são também
objetos de estudo na indústria. Cesar et al [31] propuseram
uma técnica para retificação de imagens capturadas por veícu-
los remotamente operados. Segundo os autores, a calibragem
de câmeras estéreo em veículos de uso em águas profundas,
como ocorre na indústria de óleo e gás, é algo inconveniente,
porque em muitos casos, os técnicos não são treinados para
isso. Logo, a retificação de imagens surge como uma tarefa
importante para a reconstrução 3D.

Mapeamento digital é provavelmente um dos temas de
maior interesse da indústria [23]. Google StreetView e Micro-
soft Streetside são exemplos de aplicações industriais recentes

que utilizam a abordagem em multivisão com um conjunto
de imagens não ordenadas. Outro exemplo é Google Earth,
utilizado para navegação e propostas de exploração.

Apple Maps “Flyover”, Google Maps e Microsoft Bing
Map apresentam modelos de construção de cidades com alta
qualidade em textura. E, o Microsoft Photosynth e o Google
Photo Tours (adicionado ao Google Maps) aproveitam o rico
conjunto de fotografias disponíveis na internet para provi-
denciar uma renderização imersiva de referências em turismo
espalhadas pelo mundo.

IV. CONCLUSÃO

Mapas de profundidade podem ser utilizados para melhorar
a percepção de profundidade em uma cena capturada. Entre-
tanto, um mapa de profundidade preciso é difícil de ser obtido.
Podem ser estimados com o uso de combinações estéreo em
sistemas de visão estéreo, diretamente com sensores de profun-
didade, ou ainda, com suposições de profundidade monocular.

Muitas aplicações utilizam a combinação de duas câmeras,
em um sistema de visão estéreo binocular, para inferir a
profundidade por triangulação. Em se tratando de multivi-
são, algoritmos nessa abordagem possibilitam construir uma
geometria 3D plausível que representa a imagem objeto, a
partir de um conjunto amplo de visões. No caso em que
apenas uma única imagem seja utilizada, heurísticas sobre a
percepção humana de profundidade são consideradas para se
extrair suposições de profundidade sobre a cena observada.

O objetivo dos processos de visão 3D é produzir informa-
ções para a estimativa de mapas de profundidade. Usualmente,
um mapa de profundidade é representado como uma imagem
em escala de cinza cujas intensidades representam as distân-
cias dos objetos contidos em cena.

Sistemas de visão estéreo podem ser categorizados em razão
da quantidade de câmeras utilizadas, como em visão binocular
ou multivisão. Entretanto, nada impede o uso de um sistema
trinocular. Em geral, sistemas que usam mais de duas visões
são ditos de visão livre, multi-oculares ou multivisão.

Quando se usa uma visão binocular, há um controle dos
parâmetros de câmera envolvidos, mas ainda assim precisam
ser rigorosamente planejados. Na multivisão, lidar com esses
parâmetros pode ser ainda mais desafiador, pois um conjunto
significativo de imagens, de poucas a milhares, inclusive
adquiridas sem a menor preocupação com a reconstrução
tridimensional posterior, podem ser utilizadas. Em ambos os
casos, a correspondência entre pixels é uma tarefa importante.
Na literatura, técnicas de correspondência são conhecidas
como foto-consistência.

A construção de mapas de profundidade em tempo real
é algo importante e que demanda estratégias de otimização.
Usualmente, paralelismo de hardware é usado em aplicações
que necessitam de respostas rápidas e consistentes.

Navegação robótica e aplicações de mobilidade ilustram a
necessidade de sistemas de visão em tempo real. Isto porque,
a resposta deve ser rápida, por exemplo, para evitar impactos
indesejados. Em muitas dessas aplicações, a visão binocular é
preferida. Porém, em sistemas críticos a multivisão pode ser



utilizada como uma abordagem de redundância, no caso em
que houver falha no sistema binocular.

Diferentemente da visão binocular, a multivisão pode usar
apenas uma câmera para capturar o ambiente tridimensional.
Quando essa câmera se movimenta, ela adquire um conjunto
de imagens que representa uma cena sob diferentes perspec-
tivas. Essas visões reunidas permitem então traçar pontos de
correspondência entre as imagens e assim projetar os objetos
observados no espaço tridimensional.

Já a abordagem que utiliza uma imagem monocular exclu-
siva, dificilmente se aplicará em sistemas de tempo real. Nessa
abordagem, os processos são demorados e necessitam da inter-
venção humana em processos manuais ou semi-automáticos.
E, mesmo as soluções automatizadas, ainda precisam ser
melhoradas.

Na construção de mapas de profundidade, vários proble-
mas conhecidos na Visão Computacional se fazem presentes.
Iluminação, ambiguidades, distorções, oclusões, entre outros,
dificultam a elaboração de mapas consistentes.

Além disso, a reconstrução do ambiente 3D lida com
problemas em aberto. Reconstrução de grandes áreas com
combinação de imagens aéreas e terrestres, reconstrução de
modelos 3D editáveis e reconstrução baseada em modelagem
semântica ilustram alguns desses desafios.

Por fim, observa-se que o campo de pesquisa que envolve
mapas de profundidade tem avançado significativamente com
o passar do tempo. Usado em várias aplicações práticas, tem
se mostrado importante para soluções industriais, comerciais,
militares, científicas, de entretenimento, entre outros. Dessa
forma, propostas de estudo que investiguem e discutam temas
relacionados à área são importantes e tendem a avançar o
conhecimento sobre o assunto.
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