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Resumo Os pipelines hoje existentes para
reconstrução 3D necessitam de um grande
número de imagens. Neste trabalho é proposto
um pipeline para reconstrução de fachadas
antigas utilizando apenas uma imagem. Os
resultados obtidos mostram que o pipeline
funciona corretamente para qualquer tipo de
imagem. Esse pipeline pode ser aplicado como
parte de metodologia de trabalhos quanto para
fins educativos.

Descrição A reconstrução 3D de ambientes,
sejam eles internos ou externos, é uma realidade
e tem se tornado cada vez mais utilizada. Porém,
atualmente, é difícil encontrar técnicas que
tenham a capacidade de fazer uma reconstrução
3D de fachadas utilizando imagens antigas, seja
por falta de conteúdo disponível, como base de
dados, ou por pouca eficácia de algoritmos na
reconstrução de cenas com arquiteturas antigas.
Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho é
fazer a reconstrução 3D de fachadas antigas
baseando-se em poucas ou até mesmo uma
única imagem, passando por técnicas para
processamento da imagem que possibilitam,
assim, a execução do processo de reconstrução
3D da fachada. Para alcançar esse objetivo foram
utilizados alguns métodos, partindo desde o
tratamento de imagens de entrada com a
aplicação da equalização de histograma em
conjunto com a remoção de elementos que
possam obstruir a fachada, para que ela se
adéque às condições ideais e assim possibilita
que o resultado esperado seja alcançado, até a
aplicação de métodos para geração das malhas
3D da fachada desejada e para a aplicação da
imagem como textura no modelo criado. O
proposto apresentou resultados consistentes
considerando os desafios impostos na
reconstrução 3D de fachadas antigas partindo de
uma única perspectiva.

Metodologia Utilizada A metodologia é
composta por sete etapas principais (Figura 1),
sendo 2 delas opcionais, que podem gerar um
melhor resultado dependendo da imagem. Na
primeira etapa, a imagem é processada e suas
coordenadas são obtidas. A segunda e a terceira
etapa são processos que procuram melhorar a
imagem original através da remoção de regiões
de não interesse e regiões espúrias

Resultados Os resultados foram excelentes. Através do pré
processamento com a equalização e o Image Completion (Figuras 02, 04
e 06), foi possível obter uma malha 3D rica em detalhes, com evidente
diferenciação na profundidade dos elementos presentes nas imagens e
com arestas bem definidas (Figuras 03, 05 e 07).

Conclusão A construção do pipeline foi satisfatória por ser um pipeline
que pode ser aplicado em diversos tipos de imagens, desde imagem com
baixa qualidade e baixo nível de detalhes, até imagens com alto nível de
detalhamento, sempre dependendo apenas de uma imagem.

Figura 04 - Residência na Vila Mariana - SP (1961) Figura 05 - Reconstrução de diferentes perspectivas

Figura 06 - Palacete Conde Siciliano - SP (1920) Figura 07 - Reconstrução de diferentes perspectivas

da equalização dos tons de cinza, respectivamente. Na quarta etapa, o
mapa de profundidade da imagem é gerado, e a quinta etapa gera as
malhas 2D e 3D da imagem com as informações obtidas. A sexta etapa
realiza a junção dessas informações para gerar o mapa 3D da imagem.
Na sétima e última etapa, a imagem original é aplicada como textura
nesse mapa 3D, criando a fachada em 3D.

Figura 02 - Rua Bento - SP (1933) Figura 03 - Reconstrução de diferentes perspectivas


