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As operações de correspondência de feições em imagens são importantes em diversas aplicações nas 
áreas de Visão Computacional e Fotogrametria. Geralmente, estas operações são divididas em etapas de 
detecção de feições de interesse (tais como pontos, por exemplo), seguido pela construção de descritores 
para feições, e posteriormente, a correspondência entre as feições homólogas presentes em diferentes 
imagens a partir do uso de alguma métrica que mede a similaridade entre elas. Esta última etapa depende 
da robustez com a qual as feições foram detectadas e descritas, sendo que, idealmente, o operador utilizado 
deve ser invariante à certas características, como rotação, translação, iluminação, padrões repetitivos, entre 
outros. Por tratar-se de uma operação complexa, os resultados obtidos pelos métodos existentes podem 
conter falsas correspondências, as quais podem comprometer as etapas subsequentes. Desta forma, torna-
se necessária a identificação e remoção dessas falsas correspondências, isto é, uma filtragem. Na literatura 
encontram-se diversas abordagens para esta filtragem, sendo as mais comuns baseadas na utilização de 
alguma transformação geométrica conjuntamente com o algoritmo Random Sample Consensus (RANSAC) ou 
variantes, como o Progressive RANSAC (PROSAC), por exemplo. Um dos problemas desses métodos consiste 
na necessidade de utilizar uma transformação geométrica que considere a variação de paralaxe entre os 
objetos presentes na cena, e na seleção do critério para identificar as falsas correspondências. Neste sentido, 
o presente trabalho tem como objetivo o estudo e avaliação da utilização da transformação projetiva no 
plano, juntamente com o algoritmo RANSAC para a filtragem das correspondências em pares de imagens 
estereoscópicas, sem utilizar parâmetros de orientação exterior. Dentre as diferentes possibilidades, a 
detecção de feições de interesse (pontos-chave) nas imagens foi realizada com o operador de Harris, o qual 
baseia-se no uso da informação de magnitude e orientação dos gradientes locais para identificar pontos de 
quina. Este operador identifica pontos de interesse ao nível de pixel, entretanto, para aplicações 
fotogramétricas seria necessário realizar o refinamento sub-pixel a partir de interpolações ou ajustes de 
superfícies polinomial ou Gaussiana, ou mesmo pelo uso de outros operadores. Assumindo que a precisão 
com qualidade pixel é suficiente para a identificação de falsas correspondências com o método proposto, o 
refinamento sub-pixel não foi realizado, podendo ser aplicado numa etapa posterior, apenas nos pontos 
indicados como correspondentes. Os descritores para cada feição foram gerados a partir dos tons de cinza 
dos pixels vizinhos aos pontos-chave identificados na etapa anterior e as correspondências foram obtidas 
utilizando como métrica o coeficiente de correlação. Após esta etapa o RANSAC é aplicado no conjunto inicial 
de correspondências, sendo que a cada iteração são selecionados quatro pontos homólogos, de modo 
aleatório, nos quais ajusta-se uma transformação projetiva. O critério para classificar as correspondências 
entre inliers e outliers é baseado na distância Euclidiana entre a posição do ponto-chave em uma das imagens, 
e a posição calculada para o mesmo ponto a partir da transformação projetiva. Caso a distância seja maior 
que um dado limiar, o par de pontos homólogos é considerado como outlier. Para os experimentos foram 
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utilizados dois pares estereoscópicos, um terrestre e um aéreo, os quais foram processados utilizando tanto 
o método proposto e o operador Scale Invariant Feature Transform (SIFT). Embora não tão robustos quanto 
ao SIFT, percebe-se que o método proposto permite obter a correspondência entre imagens que não 
apresentem grandes variações de orientação e escala. Além disso, observa-se que a abordagem utilizada e 
testada é mais sensível às variações de paralaxe, ao comparar com o método MultiRANSAC. Desta forma, os 
resultados indicam que o método proposto pode ser utilizado para filtrar falsas correspondências para cenas 
aéreas, entretanto, para dados terrestres que contenham considerável variação de paralaxe, o método 
proposto é menos indicado e deve ser aprimorado. Trabalhos futuros devem explorar a utilização de 
parâmetros de orientação exterior aproximados, bem como o uso da restrição epipolar, na diminuição de 
falsas correspondências. 
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