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Resumo: Este trabalho apresenta os métodos desenvolvidos para uma nova 

abordagem à análise craniométrica baseada em modelos 3D digitais de crânios. 

O objetivo é obter de uma forma supervisionada pontos de referência (pontos de 

interesse do ponto de vista craniométrico) de acordo com as especificações usa-

das pelos antropólogos, sendo a aquisição realizada usando um sistema de digi-

talização de luz estruturada em 3D (Breuckmann Smartscan). Desenvolveu-se 

uma aplicação para facilitar a sua utilização por utilizadores com pouca experi-

ência em manipulação de modelos 3D. No âmbito do trabalho desenvolveram-

se métodos para o alinhamento inicial dos modelos (manualmente ou automati-

camente com recurso a um modelo de referência alinhado) e ainda para a dete-

ção de pontos de interesse. Nesta fase é possível determinar pontos de uma 

forma manual, supervisionada ou automática (com recurso a análise de curvatu-

ra do modelo). Esta nova abordagem perspectiva os primeiros passos no sentido 

de uma nova metodologia para a craniometria que permitirá resolver ou minorar 

muitos dos problemas do método tradicional (medidas diretas efetuadas nos 

crânios) tais como repetibilidade, dificuldade de acesso aos dados e modelos, 

bem como eventual degradação dos crânios durante a manipulação. 
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1 Introdução 

    A análise craniométrica é a principal ferramenta usada em Antropologia, como 

meio de identificar o sexo, a ancestralidade e as variações em populações [1]. A de-

terminação das características mencionadas é, normalmente, realizada através de me-

dições craniométricas designadas como tradicionais (medições físicas nos crânios) [2, 

7]. Estas técnicas apresentam várias desvantagens, tais como: fraca repetibilidade 

(intra- e inter-observador), possível imprecisão dos resultados quando efectuada em 

crânios com algum nível de fragmentação e necessidade de contato real com os crâ-

nios o que os pode danificar e, consequentemente, destruir informação fulcral para a 

classificação. Dois exemplos de medições tradicionais são apresentados na Figura 1 e 

Figura 2, cortesia de Coelho [4].  

A evolução da tecnologia de imagem permitiu inúmeros avanços no estudo antro-

pológico. As imagens com resolução 3D permitem uma melhor visualização das áreas 

internas das estruturas impossíveis de observar de outra forma. Também os avanços 

computacionais estão a permitir novas abordagens e uma reinterpretação de resultados 

obtidos com as metodologias tradicionais. A análise morfológica do crânio usando a 

geometria da forma é das novas abordagens que tem apresentado resultados satisfató-

rios com aplicação direta na ancestralidade [3], e na monotorização das mudanças 

seculares dos diferentes grupos populacionais [5].  

Muito recentemente, os avanços tecnológicos têm permitido um grande desenvol-

vimento na análise geométrica-morfométrica. Esta abordagem captura a geometria da 

forma e permite estudar a sua variação [6]. As coordenadas cartesianas registam a 

morfologia das estruturas, definindo assim, a sua configuração [6]. Uma das grandes 

aplicações destes métodos é o estudo da variação da forma tendo em consideração ou 

não o tamanho dessa mesma forma [6]. O tamanho tem-se mostrado um factor que 

pode confundir investigadores, e esse elemento é importante em determinadas avalia-

ções antropológicas, no caso do sexo, mas pode não ter importância no caso da ances-

tralidade. Esta abordagem inovadora tem apresentado algumas respostas a questões de 

morfologia no estudo das populações do passado e com vasta aplicação na área das 

ciências Forenses, motivo pelo qual várias equipas se têm debruçado simultaneamente 

neste tema.  

    Neste trabalho é proposta uma nova abordagem para realizar a análise craniométri-

ca usando um sistema de digitalização de luz estruturada em 3D para criar um modelo 

digital em três dimensões do crânio. A análise craniométrica passa a ser efetuada 

nesta cópia 3D, em vez de manipular os crânios originais. Esta metodologia apresenta 

várias vantagens: preservação de crânios (estruturas muito delicadas que podem ser 

facilmente danificadas durante as medições físicas), possibilidade de definir novas 

medidas consideradas impraticáveis através de métodos tradicionais (seção transver-

sal ou medidas baseadas no contorno) e facilidade de troca de informação que permita 

a análise da geometria de crânios em laboratórios de todo o mundo. Esta abordagem 

também parece promissora de outro ponto de vista: a automação do processo pode 

resultar em menos subjetividade e aumento de repetibilidade nas medidas. Outra pos-

sibilidade interessante a explorar é a possibilidade de combinar vários modelos 3D de 



Um novo método de medições craniométricas usando modelos 3D 

© IEETA 2013 

3 

fragmentos de um crânio para realizar a análise de um crânio fragmentado que não é 

possível com os métodos tradicionais. 

As variações intra- e inter-observador, diretamente relacionadas com medidas crani-

ométricas, são um problema importante a tratar com precaução quando se tem em 

conta as medidas craniométricas [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Existem alguns trabalhos preliminares com aquisição digital em 3D de crânios para 

minimizar os problemas de variabilidade usando equipamento de aquisição laser ma-

nuais [9-11]. Mas, nestes estudos, não é obtido um modelo 3D completo do crânio 

real para posterior análise; o sensor 3D manipulado pelo antropólogo é apenas usado 

para medir as coordenadas (x, y, z) de vários pontos característicos, sem que nenhum 

modelo 3D de malha densa seja criado. No entanto, o que é apresentado neste artigo é 

inovador: uma abordagem à craniometria digital, permitindo que um programa locali-

ze os pontos craniométricos de referência, de forma automática, ao mesmo tempo que, 

recolhe a distância entre dois pontos (medidas). Espera-se que estas medidas, que são 

igualmente recolhidas na craniometria tradicional, apresentem maior precisão. Com 

isso, quando os valores destas medidas forem aplicados, por exemplo, nos diferentes 

programas sobre ancestralidade, na análise métrica da diagnose sexual e na estatura, 

os resultados serão ainda mais precisos pois o erro na recolha das medidas será mais 

reduzido. 

 

2 Aquisição dos crânios 

    A aquisição dos crânios tem por base a utilização de um scanner de luz estrutura 

Breuckmann Smartscan (Figura 3). O processo de aquisição foi delineado por uma 

equipa de antropólogos e um técnico de aquisição 3D. O scanner é sensível à luz 

natural pelo que o processo tem lugar num ambiente com iluminação controlada. A 

metodologia foi aperfeiçoada a fim de adquirir o máximo de detalhe possível.  

 

Figura 1 - Métodos tradicionais – medição 

com craveira 

 

Figura 2 - Métodos tradicionais – medição 

com compasso 
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    A maioria dos scans são feitos a partir de uma vista inferior do crânio, especifica-

mente a área dos dentes dada sua maior complexidade. Na medida em que o scanner 

funciona em modo estéreo (stereo mode), é importante referir que há uma limitação 

da profundidade da superfície adquirida. Foi utilizado uma aplicação proprietária do 

sensor para registar todas as imagens de profundidade e as imagens de textura por 

forma a obter-se um modelo 3D completo do crânio em estudo. A título de exemplo, 

as malhas (trianguladas e texturadas) obtidas são tipicamente compostas por cerca de 

1,5 milhões de triângulos com um erro inferior a 30µm. O erro esperado depende, 

principalmente, das condições de iluminação e das características da superfície a ser 

digitalizada. 

 

 

Figura 3 - Breuckmann Smartscan 

 

Figura 4 - Malha 3D resultante da 

aquisição (s/w proprietário) 

3 Definição dos pontos de interesse 

    Os pontos craniométricos presentes na  

Tabela 1 foram definidos como sendo os pontos principais, uma vez que são os neces-

sários para a análise da ancestralidade, objecto de estudo da equipa de Antropologia. 

Na  

Figura 5 são apresentados, esquematicamente, alguns dos pontos definidos como sen-

do de interesse no âmbito dos estudos craniométricos. 

 
Pontos de interesse 

Alveolon (alv) Basion (ba) 

Bregma (b) Dakrion (d) 

Ectoconcio (ek) Eurion (eu) 

Frontotemporale 

(ft) 

Frontomalare-Temporale 

(fmt) Glabela (g) Lambda (l) 

Nasion (n) Nasoespinale (ns) 

Opistion (o) Opistocrânio (op) 

Prosthion (pr) Zigyon (zy) 

 
 

Figura 5 - Vista de um crânio com indicação de 
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Tabela 1 - Pontos de interesse alguns pontos de interesse 

4 Aplicação – CraMs 

4.1 Arquitetura 

A aplicação desenvolvida, denominada CraMs, está organizada, em termos conceptu-

ais, de acordo com a Figura 6. Ao processo de aquisição dos crânios segue o procedi-

mento explicado na secção 2. Depois de lido o modelo alvo de análise torna-se neces-

sário alinhá-lo. Este pode ser em alternativa totalmente manual ou semiautomático 

(ambos explicados na secção 4.2). Com o modelo alinhado, podem ser detectados os 

pontos craniométricos de interes-

se. Os métodos desenvolvidos 

permitem seleção manual, semi-

automática e para alguns pontos 

completamente automática a partir 

do crânio alinhado. Estes métodos 

são descritos na secção 4.3. Por 

fim, com base nos pontos obtidos, 

são calculadas as medidas que 

serão posteriormente usadas nas 

classificações do crânio pelos 

antropólogos usando Software da 

área (por exemplo FORDISC
1
). 

 

4.2 Alinhamento 

    De acordo com a literatura, foi decidido que o alinhamento deveria ter em conside-

ração os três planos craniométricos: Sagital, Coronal e Frankfurt; Este permite que o 

modelo fique com a zona facial voltada para o investigador, de acordo com as normas 

da antropometria. Em termos geométricos, o alinhamento é essencial para garantir que 

todos os modelos são analisados pela aplicação partindo do mesmo referencial (essen-

cial já que alguns pontos são automaticamente detetados tendo em conta o resultado 

do alinhamento). A Figura Figura 7 mostra um crânio desalinhado. 

Inicialmente foi desenvolvido um sistema de alinhamento totalmente manual. Ao 

utilizador cabia a tarefa de identificar nos modelos 3D pontos de interesse (definidos 

em conjunto com os antropólogos) que permitissem calcular os três planos craniomé-

tricos e, a partir desses, calcular a transformação a aplicar ao modelo (automaticamen-

te efetuado pelo software). 

Cientes de que o alinhamento manual é problemático, em termos de usabilidade e 

precisão dos resultados perante várias amostras (diferentes modelos e diferentes utili-

                                                           
1  http://fac.utk.edu/fordisc.html 

 

Figura 6 - Arquitetura da aplicação 

http://fac.utk.edu/fordisc.html
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zadores), foi implementada uma alternativa semiautomática que tem por base o algo-

ritmo ICP – Interactive Closest Points[12]. Neste caso, cabe ao utilizador escolher um 

modelo previamente alinhado (com recurso à alternativa manual), designado por tem-

plate (Figura 8), ajustar o modelo a alinhar através de rotações em torno dos três eixos 

até que ambos fiquem com orientações semelhantes (opcional, apenas para tentar 

obter uma melhor aproximação) e aplicar a transformação obtida pelo algoritmo. A     

Figura 9 mostra um crânio alinhado com sucesso. 

4.3 Pontos com alinhamento e curvatura 

Através do alinhamento é possível determinar automaticamente alguns pontos ca-

racterísticos: Zigyon esquerdo e direito, Basion, Bregma, Vertex e Opistocrânio. O 

método utilizado baseia-se na análise de mínimos/máximos locais e forma em certas 

zonas do crânio, de acordo com as respectivas especificações anatómicas. De forma a 

melhorar os resultados (pontos de interesse adicionais), foi desenvolvido um método 

de vizinhança. O utilizador pode interactivamente selecionar um ponto do modelo 

limitando a pesquisa relativamente a mínimos e máximos locais a uma vizinhança na 

malha. Por vizinhança considera-se um conjunto de vértices, de nível n, sendo n o 

número de vizinhos, com ligação ao ponto selecionado. Desta forma, dois novos pon-

tos foram encontrados (Glabela e Nasion). 

    Na tentativa de melhorar a precisão dos pontos encontrados e encontrar outros pon-

tos craniométricos, foram efetuados estudos com a 

análise de curvatura. O objectivo passou por desco-

brir zonas de curvatura máxima/mínima que, segun-

do a descrição anatómica, correspondem a um de-

terminado conjunto de pontos craniométricos. O 

passo consistiu em efetuar testes com recurso à apli-

cação PolyMeCo[13] para tentar descobrir se tal 

análise seria útil no caso de estudo. Os resultados 

mostraram que existia um bom potencial em termos 

de aplicabilidade e a análise da curvatura foi imple-

mentada na aplicação. A escolha recaiu na curvatura 

 

   Figura 7 - Crânio desalinhado 

 

Figura 8 - Em azul: crânio ali-

nhado de referência, em branco 

crânio na entrada do algoritmo 

ICP de alinhamento  

 

    Figura 9 - Crânio alinhado 

Figura 10 - Pontos craniométricos 

encontrados 
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Gaussiana [14] por ser aquela que, por observação, apresentou melhores resultados.  

    Dada uma zona de interesse (picking por parte do utilizador), o algoritmo permite 

analisar a região e, conforme o tipo de curvatura em questão (região convexa ou côn-

cava), calcular o ponto de interesse.  

O processo permitiu a obtenção de 8 novos pontos: Prostion, Ectomalares esquerdo e 

direito, Auricular esquerdo e direito, Nasoespinal e Frontomalar-Temporal esquerdo 

e direito. A Figura 10 mostra alguns desses pontos. 

    A partir dos pontos encontrados foram obtidas as medidas indicadas na Tabela 2. 

Na secção seguinte serão apresentados e analisados os resultados obtidos. 

 

ZYB: entre os dois Zigyon BBH: Basion – Bregma 

GOL: Glabela – Opistocrânio BNL: Nasion – Basion 

FRC: Nasion – Bregma XCB: dois pontos mais laterais (trás) 

BPL: Basion – Prosthion MAB: entre os dois ectomalares 

AUB: entre os dois auriculares  UFHT: Prostion – Nasion 

UFBR: entre os dois Frontomalar-Temporal NLH: Nasion- Nasoespinal  

Tabela 2 - Medidas Calculadas 

5 Resultados 

Apresentam-se os resultados obtidos (valores em milímetros) através da aplicação 

dos vários métodos previamente descritos. Os testes foram efetuados num conjunto 

muito mais abrangente de crânios, uma amostra totalizando 6 modelos 3D, mas ape-

nas são apresentados resultados para 2 crânios por estes serem representativos da 

coleção. 

 

5.1 Resultados do alinhamento 

    A Tabela 3 apresenta resultados provenientes do alinhamento de 2 crânios usando 

os dois métodos desenvolvidos: Manual e ICP. Comparando os resultados obtidos 

para dois crânios, identificados pelo número 25 e 38, que foram alinhados usando os 

dois métodos (manual e automático) é possível concluir que ambos os métodos de 

alinhamento resultam em valores similares relativamente às medidas obtidas. De notar 

que foram tidos em conta 8 crânios. 

    Tendo em conta que o sucesso do método depende inteiramente do utilizador no 

caso do alinhamento manual, podem surgir inconsistências nos resultados, colocando 

o método quase a par com o usado na craniometria tradicional. Por outro lado, o mé-

todo baseado no ICP resolve os problemas associados à intervenção direta do utiliza-

dor em toda a tarefa associada ao alinhamento. Na eventualidade de o alinhamento 
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obtido ser incorreto, o utilizador pode repetir o processo de alinhamento selecionando 

um modelo a usar como template e proceder a uma série de rotações, no modelo  

original, nos 3 eixos de forma a tentar fazer um alinhamento grosseiro mas que sendo 

um ponto de partida ao ICP oferece já grandes garantias de correto funcionamento 

(observado por experimentação e referido na especificação do algoritmo em causa). 

 25 38 

#1 #2 #1 #2 

ICP Manual ICP Manual ICP Manual ICP Manual 

ZYB 136,7 136,7 136,7 136,7 121,7 121,3 121,7 121,3 

GOL 182,1 182,1 182,1 182,1 180,1 180,2 180,1 179,9 

BBH 142,7 142,7 142,7 142,9 132,9 138,6 132,9 133,5 

BNL 105,3 105,3 105,3 105,3 95,2 98,1 95,2 93,7 

XCB 135 135 135 135 137,7 137,7 137,7 137,6 

FRC 116,7 116,7 116,7 114,7 109,1 107,5 109,1 108,2 

Tabela 3 – Resultados: Alinhamento manual versus ICP (mm) 

    Note-se que os resultados foram obtidos por dois diferentes utilizadores, não peri-

tos no domínio (#1, #2), para cada um dos crânios em análise. 

5.2 Resultados da Curvatura versus Min/Max 

    Os métodos de análise da curvatura foram desenvolvidos com o objectivo de detec-

tar novos pontos, aumentar a precisão na detecção de pontos previamente obtidos e, 

consequentemente, aumentar a repetibilidade dos valores obtidos. Na Tabela 4 são 

apresentados os resultados obtidos, novamente com recurso a dois utilizadores dife-

rentes e para dois modelos 3D de crânios previamente adquiridos. 

 
 25 38 

#1 #2 #1 #2 

Curv Min/Max Curv Min/Max Curv Min/Max Curv Min/Max 

BPL 102,8 102,5 102,3 101,1 95,9 95,6 95,9 96,6 

UFHT 65,6 66,5 66,3 67,8 67,8 67,1 67,8 67,3 

MAB 65,5 66,1 65,4 66,2 61,8 61,8 61,1 61,9 

AUB 111,8 114,7 117,2 115,9 107,6 107,9 108,2 108,3 

NLH 48,5 50,2 49,1 49,4 49,9 49,9 52,1 49,4 

UFBR 109,5 109,6 109,5 110,3 98,6 98,6 99,3 98,9 

Tabela 4 - Resultados: Mínimos/Máximos locais versus Curvatura (mm) 
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        Facilmente se observa que, considerando apenas os valores em termos compara-

tivos entre os dois métodos, a curvatura permite obter valores mais consistentes entre 

observadores, ou seja, maior repetibilidade de resultados. 

5.3 Resultados finais 

    A Tabela 5 permite comparar as medidas obtidas pelos antropólogos recorrendo à 

aplicação desenvolvida (coluna App) com as medidas obtidas com recurso a métodos 

tradicionais (coluna Antrp). 

     

  

Tabela 5 - Resultados: Aplicação versus Métodos tradicionais (mm) 

 

 

Antes de mais, note-se que os valores fornecidos pelos antropólogos são todos arre-

dondados às unidades (milímetros). Em alguns casos o valor 0 aparece; tal significa 

que não foi possível obter a medida, para o crânio em estudo porque tal apresentava 

fragmentação. Note-se a exceção para as medidas AUB
*
 e NLH

*
. Os valores obtidos 

para estas duas medidas não devem ser considerados nos dois crânios em análise por-

que estes estão fragmentados nas regiões que afetam diretamente a detecção dos pon-

tos em questão. 

    Em termos comparativos os resultados obtidos pela aplicação desenvolvida estão 

de acordo com os obtidos pelos antropólogos, com recurso a métodos tradicionais. Tal 

é aplicável a todos os crânios usados nos testes, nos quais não existiu fragmentação 

que pudesse prejudicar a precisão dos métodos. 

 25 38 

#1 #2 #1 #2 

App Antrp App Antrp App Antrp App Antrp 

ZYB 136,7 136 136,7 137 121,7 119 121,7 121 

GOL 182,1 181 182,1 181 180,1 180 180,1 175 

BBH 142,7 142 142,7 143 132,9 133 132,9 133 

BNL 105,3 106 105,3 107 95,2 95 95,2 96 

XCB 135 131 135 131 137,7 136 137,7 137 

FRC 116,7 114 116,7 115 109,1 112 109,1 107 

BPL 102,8 103 102,3 104 95,9 0 95,9 0 

UFHT 65,6 62 66,3 64 67,8 0 67,8 0 

MAB 65,5 66 65,4 65 61,8 61 61,1 61 

AUB* 111,8 110 117,2 108 107,6 101 108,2 101 

NLH* 48,5 47 49,1 47 49,9 48 52,1 47 

UFBR 109,5 106 109,5 109 98,6 98 99,3 99 
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5.4  Variação das medidas – repetibilidade  

    A  

Tabela 7 mostra os resultados obtidos 

por dois antropólogos (usr #1 e #2) 

usando a aplicação desenvol-vida, 

com todos os métodos previa-mente 

mencionados. Novamente os testes 

foram realizados com os mesmos 

dois crânios. As diferenças entre os 

dois utilizadores, quando 

considerando o mesmo modelo 3D 

são apresentadas na coluna dif. 

Tendo em conta os resultados 

previamente obtidos por estes usando 

os métodos tradicionais, conclui-se 

que no geral o erro inter-observador 

foi consideravelmente reduzido. 

Tabela 7 - Diferença das medições entre 

utilizadores (mm) 

 

 #25 #38 

usr #1 usr #2 dif usr #1 usr #2 dif 

ZYB 136,7 136,7 0 121,7 121,7 0 

GOL 182,1 182,1 0 180,1 180,1 0 

BBH 142,7 142,7 0 132,9 132,9 0 

BNL 105,3 105,3 0 95,2 95,2 0 

XCB 135 135 0 137,7 137,7 0 

FRC 116,6 116,6 0 109,1 109,1 0 

BPL 102,8 102,8 0 95,9 95,9 0 

UFHT 64,9 65,6 0,7 67,8 67,8 0 

MAB 67,6 67,3 0,3 61,8 61,9 0,1 

AUB* 117,2 117,8 0,6 105,4 111,5 6,1 

NLH 48,5 48,5 0 49,8 49,9 0,1 

UFBR 108,9 109,1 0,2 97,6 97,7 0,1 

 #25        #38 

App Antrp App Antrp 

ZYB 0 1 0 2 

GOL 0 0 0 5 

BBH 0 1 0 0 

BNL 0 1 0 1 

XCB 0 0 0 1 

FRC 0 1 0 5 

BPL 0,5 1 0 0 

UFHT 0,7 2 0 0 

MAB 0,1 1 0,7 0 

AUB* 5,4 2 0,6 0 

NLH* 0,6 0 2,2 1 

UFBR 0 3 0,7 1 

 

    A   apresenta as variações dos resultados 

obtidos em duas amostras (por diferentes 

utilizadores) na aplicação desenvolvida e via 

métodos tradicionais aplicados pelos 

antropólogos. A comparação permite concluir 

que a variação é muito menor quando se usa a 

aplicação. Novamente, exceção para as 

medidas AUB* e NLH*. Os valores obtidos 

para as medidas não devem ser considerados 

nos dois crânios em análise porque estes se 

encontram fragmentados nas em regiões que 

afetam diretamente a detecção dos  pontos em 

questão. 

Tabela 6 - Diferenças entre resultados obtidos pelos 

antropólogos e pela aplicação (mm). 
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6  Conclusão e trabalho futuro 

O trabalho desenvolvido apresenta já resultados interessantes mas é apenas o ponto 

de partida.O método usado para orientar os modelos, com base no algoritmo ICP, 

demonstrou ser um bom compromisso entre repetibilidade e facilidade de utilização. 

A interação com utilizadores mostrou que o método é suficientemente intuitivo para 

ser usado até por utilizadores sem experiência prévia. Para além da facilidade de inte-

ração, os resultados obtidos demonstram ser consistentes entre várias observações 

(alinhamento de modelos com base em diferentes utilizadores e modelos 3D). Tal é 

essencial para assegurar repetibilidade dos resultados. 

Atualmente 6 pontos são detetados automaticamente. Estes são dependentes do ali-

nhamento e têm por base a procura de regiões com mínimos e máximos locais que, 

anatomicamente, correspondem a pontos craniométricos de interesse. 

Em termos de detecção semiautomática, podem ser encontrados 10 pontos. Tendo 

sido utilizados nos algoritmos de detecção métodos de vizinhança com análise de 

mínimos e máximos e análise da curvatura de zonas específicas da malha 3D. Os 

estudos de curvatura mostram-se essencialmente relevantes para garantir que os pon-

tos encontrados sejam os mesmos ou em posição muito próxima entre vários utiliza-

dores, de forma a assegurar um baixo erro inter- e intra-observador. 

A partir dos pontos craniométricos corretamente identificados, podem ser calcula-

das 12 medidas. Quando comparadas com as medidas obtidas através da aplicação de 

métodos tradicionais, por parte dos antropólogos, os resultados são precisos (dentro 

da margem de erro tolerável, isto é, nunca superior a 2mm) e o erro intra e inter-

observador significativamente reduzido. 

Foram conduzidos alguns testes com a aplicação desenvolvida junto de antropólo-

gos e o feedback foi positivo e incentivador para continuar o desenvolvimento. 

Nota para o facto de duas medidas (assinaladas com 
*
) não terem sido corretamente 

obtidas por se tratar de um caso de modelos fragmentados. Tais resultados foram 

mantidos e apresentados neste documento como forma de mostrar que ainda existe 

muito trabalho a ser desenvolvido no futuro, do qual, e sem ordem de relevância, é 

proposto: 

- Utilizar a análise da curvatura para detetar regiões anatómicas de interesse classi-

ficatório tal como as órbitas; 

- Desenvolver um método para detetar automaticamente sutura e, dessas, extrair o 

seu formato para posterior análise; 

- Desenvolver outros algoritmos para encontrar outros pontos craniométricos e/ou 

melhorar os resultados já obtidos; 

- Melhorar o algoritmo de alinhamento com base no ICP.  

- Desenvolver um atlas com modelos onde os pontos de interesse já foram detecta-

dos com sucesso. A ideia passa por, primeiro encontrar entre os modelos presentes na 

base de dados o mais semelhante em termos anatómicos e depois fazer um mapea-

mento dos pontos já encontrados no crânio pertencente ao atlas no crânio a ser estu-
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dado e consequente refinamento das localizações dos pontos tendo em conta as suas 

definições anatómicas; 

- Tendo em conta que muitos dos crânios (e consequentemente modelos 3D) se en-

contram fragmentados, o desenvolvimento de algoritmos de reconstrução da malha 

3D é, também, tarefa de grande importância e aplicabilidade.  
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