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RESÚMENES DE TESIS

RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL DO 
ESQUELETO DE Cavia aperea ERXLEBEN, 

1777 (RODENTIA: CAVIIDAE)

Tesis de licenciatura (56 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida El 8 de mayo de 2013 por Juliana Abreu dos 
Santos <julianaabr@gmail.com>. Lugar: Departamento 
de Zoologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. Director: Oscar Rocha Barbosa. Miembros del 
tribunal: Ricardo Tadeu Santori, Hugo Ricardo Secioso 
Santos y Mariana Fiuza de Castro Loguercio. 

A Computação Gráfica é, hoje, uma ferramenta 
importante, e crescentemente utilizada para represen-
tar e manipular grandes quantidades de informação 
de elevada complexidade. Com o avanço tecnoló-
gico e desenvolvimento computacional nas últimas 
décadas, as técnicas de pesquisas em Biologia e 
Ciências em geral puderam ser aprimoradas. Com 
isso, o desenvolvimento do método de reconstrução 
tridimensional representou um grande passo para 
os ramos que empregam ferramentas tecnológicas 
em seus estudos, tais como morfologia em Zoologia, 
Paleontologia, Arqueologia, Neurobiologia, Medi-
cina, Medicina Veterinária e Zootecnia, além de 
diferentes áreas tecnológicas, com as mais variadas 
aplicações, graças à alta resolução e o alto nível de 
detalhamento de estruturas complexas que estas 
técnicas oferecem. A reconstrução tridimensional 
consiste na digitalização de artefatos ou estruturas 
anatômicas, como tecidos, órgãos, ossos, peças 
fósseis ou esqueletos inteiros na forma de modelos 
virtuais em três dimensões. Estes modelos podem 
ser obtidos através de diversas técnicas envolvendo 
programas de Design Gráfico, como, por exemplo, 
a Tomografia Computadorizada, Ressonância Mag-
nética, Scanners, Videogrametria, e a “Modelagem 
através de Silhuetas” (“Shape-from-silhouette”), feita 
através da Fotogrametria com base de calibração. 
Os estudos em biomecânica de vertebrados são 
os mais beneficiados pelas técnicas de modelagem 
tridimensional, pois os modelos detalhados e com 
alto nível de realismo oferecem dados mais exatos 
e uma visualização mais acurada sobre a inserção 
e a disposição de músculos e ligamentos, e sobre a 
forma que se relacionam durante o movimento, assim 
como estruturas mais complexas de sua morfologia, 
difíceis ou inviáveis de se analisar pelos métodos 
tradicionais, devido à sua localização anatômica, 

tamanho ou pela fragilidade do material. A meto-
dologia consiste em gerar modelos tridimensionais 
a partir de fotografias de duas dimensões, portanto, 
foram tiradas fotos sequenciais do esqueleto axial de 
Cavia aperea: crânio, mandíbula, e coluna vertebral 
composta de 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 
10 lombares, 4 sacrais e 2 caudais, totalizando 35 
vértebras; e do esqueleto apendicular de C. aperea: 
escápula, membros superiores (úmero, rádio, ulna e 
ossos do carpo), pelve e membros inferiores (fêmur, 
tíbia, fíbula e ossos do tarso). Primeiramente, a câ-
mera foi calibrada no próprio software utilizado para 
digitalização das fotos, o Strata Foto 3D CX. Poste-
riormente, foi montado o set fotográfico constituído 
por: (1) um fundo fotográfico de cor contrastante 
com o objeto, neste caso, a cor azul; (2) Um tripé 
aonde se acoplou a câmera fotográfica de forma a 
deixá-la fixa; (3) uma base giratória, também de cor 
azul, para que fossem tiradas fotografias de todos 
os ângulos necessários; (4) um pedestal, também de 
cor azul, para posicionar corretamente o objeto; (5) 
massa de modelar, também de cor azul, para garan-
tir uma melhor fixação dos ossos, evitando assim 
que se mova ou caia e (6) um disco de calibração, 
impresso através do programa de digitalização, 
formado por fileiras de pontos de diferentes tama-
nhos com a função de orientar o programa sobre a 
posição da câmera fotográfica em relação ao objeto 
em cada uma das fotos. Foram tiradas 30 fotos em 
um ângulo de 30º em relação ao objeto, 15 fotos 
em um ângulo de 45º e 4 fotos em um ângulo de 
90º, totalizando 49 fotos sequenciais. Após serem 
carregadas no programa Strata Foto 3D CX, foram 
aplicadas máscaras em cada uma das fotos de forma 
a deixar apenas a silhueta do osso em destaque. 
O modelo tridimensional é gerado fusionando as 
silhuetas formadas em todas as fotos, gerando uma 
malha poligonal, o wireframe, cuja quantidade de 
triângulos representa o grau de definição do mo-
delo. É necessário então otimizar o modelo através 
das ferramentas de definição e suavização de suas 
quinas e arestas. Na última etapa de digitalização, é 
adicionada uma textura ao modelo tridimensional, 
através das cores das fotografias. Após essa etapa, 
importou-se cada modelo no programa de animação 
Autodesk Maya 2011. Além destes, foi importada 
uma imagem bidimensional em vista lateral de 
um esqueleto da espécie para ser utilizada como 
referência e oferecer mais segurança e precisão no 
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encaixe e posicionamento dos ossos. Posteriormente 
foi possível dupli car e espelhar os ossos das estruturas 
digitalizadas, pois o procedimento foi realizado em 
somente um lado do esqueleto para garantir sua 
perfeita simetria. A digitalização por fotos sequen-
ciais através da técnica “Shape-from-sillouette” se 
mostrou como uma opção prática em relação ao 
manuseio e portabilidade, eficaz e de baixo custo 
em relação a outras metodologias para a recons-
trução do esqueleto de C. aperea em 3D, visto que 
são necessários somente uma câmera de qualidade 
e um bom computador; a construção do set pode 
ser reproduzida com facilidade utilizando elementos 
simples, atentando apenas quanto à estabilidade 
do sistema para que o osso não se mexa ou caia, 
e também com a luminosidade incidente, a fim de 
evitar problemas no processo de reconhecimento das 
fotos pelo programa Strata Foto 3D CX. Este, por 
sua vez, também representa uma ferramenta de fácil 
acesso, baixo custo e simples compreensão. Mostra-
-se eficiente em reproduzir tanto ossos de animais 
grandes quanto médios e pequenos, o que seria uma 
limitação para outras metodologias. O programa 

peca somente por ser um pouco pesado e demorar 
em concluir alguns processos. Outras desvantagens 
da metodologia é o fato de ser mais trabalhosa e 
demorada, e oferecer um nível de detalhamento 
final inferior em relação aos outros métodos de 
digitalização atuais mais sofisticados.  Quanto ao 
Autodesk Maya, por ser um programa com tantos 
recursos, seu grau de complexidade também é alto. 
Apesar da alta sofisticação do programa, os modelos 
quando exportados, perdem ainda mais resolução, 
como foi visto nas fotos das vértebras sacrais e cau-
dais antes e depois de terem sido exportadas para 
o Maya. Entretanto, foi possível a articulação e a 
visualização do esqueleto de C. aperea, e a simulação 
de sua postura locomotora poderá ser desenvolvida 
posteriormente. Este é o primeiro passo para uma 
série de possibilidades de emprego de modelos in 
silico, principalmente em estudos biomecânicos, 
possibilitando a ampliação dos dados sobre a loco-
moção e morfologia deste e de outros vertebrados, 
que poderão ser utilizados em estudos posteriores 
e compartilhados entre pesquisadores de diferentes 
regiões e áreas do conhecimento.


