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O artigo propõe uma investigação sobre seleção de imagens com base em diversas propriedades, 
provendo uma nova perspectiva sobre a influencia da seleção de imagens e resultados mais realísticos 
com a posterior manipulação de imagens. 
O autor abrange muito bem o estado da arte sobre métodos de seleção de imagens e características 
das imagens, deixando o objetivo similarmente claro. A inclusão de imagens foi realizada em 
momentos extremamente benéficos para o entendimento de certas sessões do artigo. 
Na sessão "4. Experimental evaluation" eu senti falta de um guia para saber quais seriam as 
experimentações exatamente, é claro que lendo até o fim eu saberia, mas talvez prover uma visão geral 
de cada uma resumidamente deixaria o leitor mais confortável.
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