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RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL 
DO ESQUELETO COMPLETO DA 
ESPÉCIE DE ROEDOR Dasyprocta azarae 
LICHTENSTEIN, 1823 (RODENTIA, 
DASYPROCTIDAE)

Tesis de licenciatura (77 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 8 de marzo de 2013 por Karine Silva Cli-
maco das Chagas <karine-chagas@hotmail.com>. Lugar: 
Departamento de Zoologia, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Brasil. Director: Mariana Fiuza de Castro 
Loguercio. Miembros del Tribunal: Raul Alves da Fonseca, 
Ricardo Tadeu Santori y Oscar Rocha Barbosa.

Registros históricos indicam percepção de movi-
mento do homem e de animais desde a Pré história. 
A partir deste momento, análises e técnicas de estudo 
sobre o movimento vieram se expandindo em pro-
gressão. Junto a estes, o estudo de vertebrados, vem 
se desenvolvendo há muitos anos, e hoje se pode 
contar com um aparato tecnológico de importância 
relevante no progresso desse tipo de análise. Tais 
novas e sofisticadas técnicas são referentes à análise 
de modelos tridimensionais, que incorporam conhe-
cimentos vistos de uma maneira mais esclarecedora 
e real, e trazem desse modo uma nova perspectiva 
para áreas de estudo como a medicina veterinária, 
morfologia funcional, fisiologia, a paleontologia 
e a biologia. Recentemente, foram associadas a 
estas metodologias de visualização de imagens, 
técnicas de computação gráfica avançada, como 
digitalizadores e softwares de análise. Desse modo, 
o presente trabalho, teve a finalidade de padronizar 
uma metodologia de fotos sequenciais pela técnica 
forma vinda da silhueta (shape-from-silhouette) com 
base de calibração para a digitalização de ossos de 
tamanhos variados, e assim simular virtualmente 
em três dimensões o esqueleto da espécie do roedor 
Dasyprocta azarae, provando dessa maneira esta ser 
uma metodologia apropriada e eficiente em relação 
às outras que também oferecem o modelo virtual em 
3D como resultado. Nesta metodologia utilizada para 
digitalização do esqueleto, a geometria do objeto é 
capturada a partir de fotografias 2D convencionais 
obtidas por diversos ângulos. Primeiramente, a 
câmera foi calibrada através do próprio software 
utilizado para digitalizar as fotos, o Strata Foto 3D. 
Posteriormente, o set fotográfico foi organizado. Este 

era constituído por: (1) um fundo fotográfico que 
deve ter cor contrastante com o objeto analisado, 
no caso, os ossos, a fim de facilitar a identificação 
das linhas de contorno da silhueta do objeto pelo 
software; (2) Um tripé para dar base à câmera 
fotográfica; (3) uma base giratória para que fossem 
tiradas fotografias em diversos ângulos sem precisar 
mudar a câmera de posição; (4) um pedestal que 
posicionou corretamente os ossos; (5) uma massa 
de modelar no centro do pedestal que promoveu 
uma melhor fixação dos ossos e (6) um disco de 
calibração. Este último é formado por pontos de 
diferentes tamanhos que, uma vez a câmera calibrada 
corretamente, fornece informações ao programa de 
computador sobre a angulação da câmera fotográfica 
em relação ao objeto em cada foto. O Strata Foto 
3D é capaz de identificar a disposição e tamanhos 
dos pontos no disco e a partir disto determina tais 
pontos de vista. Cerca de 45 imagens foram geradas 
em diversas posições e ângulos e transferidas para 
um computador, e assim para o programa de digita-
lização e processamento das fotografias. A partir daí, 
foi realizada a identificação das silhuetas do objeto 
em cada imagem, ou seja, foi destacado na imagem 
o que faz parte do objeto —o osso— e o que faz 
parte do fundo da imagem —o que não é osso—, 
dando a impressão de que o osso foi ‘recortado’ da 
foto original, restando somente este e um fundo azul 
escuro, no processo chamado aplicação das máscaras. 
A próxima etapa foi a geração da superfície virtual 
básica. Este modelo, resultado das combinações das 
silhuetas identificadas em cada fotografia na etapa 
anterior, já apresenta três dimensões e é formado 
por polígonos, no caso, triângulos, consistindo numa 
sequência de arestas que ligam vértices consecutivos 
e que, por sua vez definem o seu contorno. Desse 
modo, a geometria representativa de determinado 
osso é o resultado da interseção entre todos os cones 
de silhuetas gerados. A superfície do modelo é ir-
regular, possuindo polígonos de tamanhos e formas 
diferentes de acordo com o resultado das interseções 
entre os cones de silhueta. Para a finalização da fase 
de digitalização das fotos, ao modelo tridimensional 
foi adicionada textura utilizando informações das 
fotografias convencionais. Todas as etapas foram 
feitas automaticamente pelo programa e otimizado 
pelo usuário através de ferramentas disponíveis no 
mesmo. A fase posterior baseou-se na montagem do 
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esqueleto completo. Os ossos foram importados indi-
vidualmente para o programa de computação gráfica 
Autodesk Maya 2011. Além destes, foi importada a 
imagem, em vista lateral, de um esqueleto completo 
da espécie Dasyprocta azarae para ser utilizado como 
referência e, com isso oferecer mais segurança e 
precisão no encaixe e posicionamento dos ossos. 
Após o correto posicionamento, foi possível dupli-
car os ossos dos membros digitalizados de forma 
espelhada. Caso um determinado osso digitalizado 
fosse correspondente ao lado direito do animal, foi 
possível obter esse mesmo osso correspondente ao 
lado esquerdo —efeito espelho. Finalizando, desse 
modo, a montagem do esqueleto completo. De 
modo eficaz, os modelos tridimensionais dos ossos 
foram obtidos com ótima resolução de tal modo a 
proporcionar mais clareza e realidade para a análise 
do esqueleto completo. Diversas vantagens que não 
estão presentes de forma conjunta em qualquer outra 
técnica de reconstrução virtual, foram evidenciadas 
como baixo custo financeiro, facilidade na técnica, 
ótima portabilidade de equipamento e boa aplicabi-
lidade, além de proporcionar precisão relativamente 
alta para objetos bem definidos e poder ser usada 
para objetos de diferentes tamanhos e diferentes 

tipos de superfícies, sem exigir maiores habilidades e 
muito estudo prévio. Por outro lado, é mais custosa 
em termos de tempo e trabalho devido a todos os 
processos que as imagens devem passar até a obten-
ção do esqueleto completo, e não muito eficiente na 
identificação de concavidades nas formas do objeto, 
como por exemplo, regiões como a do acetábulo na 
pelve e do forâmen magno no crânio. O processo 
de reconstrução virtual a partir desta técnica de 
forma vinda da silhueta (shape-from-sillouette) é o 
primeiro passo para uma série de possibilidades de 
emprego do modelo em estudos in silico, tais como 
de cálculo da massa corporal e do centro de massa, 
estudos de posturas, simulações de comportamentos 
variados (movimentação de mastigação, respiração e/
ou locomoção) e as formas de interação com o meio 
ambiente, suas respectivas dinâmicas, levantando, 
desse modo, informações dos modelos in silico de 
modo a prever e/ou reproduzir os comportamentos 
que seriam observados em situações reais. Logo, 
no futuro será possível expandir o projeto para a 
aplicação direta na biomecânica e para a formação 
de bancos de dados virtuais a fim de ampliar o 
intercâmbio de informações entre pesquisadores e 
instituições de lugares diferentes. 


