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ENQUADRAMENTO  

Este projecto está enquadrado numa colaboração entre o IEETA, a empresa Dryas Arqueologia e o 
CENCIFOR (Centro de Ciências Forenses). 
 
A aplicação da craniometria (medidas das características do crânio) é a principal ferramenta usada em 
Antropologia para diagnosticar sexo, ancestralidade e variações humanas entre populações. Apesar de 
algumas tentativas recentes, o diagnóstico destas características baseia-se ainda principalmente em 
parâmetros de craniometria tradicional (medidas físicas realizadas no próprio crânio) apesar de 
inadequadas para descrever estruturas mais complexas e algumas características craniofaciais. Para além 
disso, as medidas craniométricas tradicionais, são de difícil repetibilidade, invasivas podendo danificar 
os ossos e impossíveis de realizar em crânios fragmentados. 
 

  

Figura 1: Exemplos de craniometria tradicional  

A utilização de scanners de luz estruturada para aquisição de nuvens de pontos 3D dos crânios apresenta 
enormes benefícios neste campo dado que os modelos criados podem ser seccionados permitindo o 
acesso a estruturas e medidas inacessíveis com outras metodologias. Outras vantagens destes métodos 
incluem a possibilidade de fazer o levantamento da informação sem contacto com os crânios com 
benefícios em termos de preservação; também permitem juntar em 3D vários fragmentos facilitando a 
possibilidade de obter informação a partir de crânios fragmentados. 



 Proposta de Trabalho para Dissertação de Mestrado 2012/2013 

 2/2 

  

Figura 2: Laser Scanner da iDryas (breuckmann smartSCAN3D) e exemplo de modelo 3D 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

O objectivo deste trabalho é desenvolver software de modelação que permita a partir das nuvens de 
pontos 3D adquiridas com o scanner calcular as principais medidas craniométricas utilizadas na 
caracterização de crânios. 

Prevêem-se as seguintes fases no desenvolvimento do trabalho: 
1. Estado da arte: estudo de trabalhos nesta área, definição das principais medidas craniométricas 

a serem obtidas, estudo das bibliotecas existentes adequadas ao trabalho. 
2. Reconstrução digital de crânios 3D com e sem textura a partir de aquisições com o laser scan. 
3. Desenvolvimento das ferramentas de software manuais e/ou automáticas para obter medidas 

craniométricas a partir do modelo 3D adquirido. 
4. Desenvolvimento das ferramentas para alinhamento de fragmentos de crânios para obter 

informação em casos em que o crânio está fragmentado não permitindo a utilização de 
técnicas tradicionais. 

5. Comparação entre as medidas tradicionais e as medidas obtidas com o software para casos de 
estudos concretos 

6. Escrita da dissertação 

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO: 

No âmbito de projecto é de prever a utilização das ferramentas seguintes: 

 Programação em C/C++ 

 Bibliotecas gráficas e de processamento de imagem (VTK, OpenCV, PointCloudLibrary) 
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