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Introdução
Tomando como motivação os diversos cães que sofrem amputações
de membros tendo sua mobilidade prejudicada por esta deficiência e
o avanço de tecnologias tridimensionais e de modelagem geométrica,
este trabalho propõe o uso destas e outras ferramentas e tecnologias
para viabilizar a fase de modelagem geométrica e prototipação da área
amputada para prover conforto na utilização e consequentemente pos-
sibilitando a elaboração de uma prótese.

Métodos Aplicados

Figura 1: Fotos obtidas por Scanner 3D

Etapa de captura da geometria:
Escaneamento 3D a Laser
Tecnologia amplamente utilizada
em diversas áreas trata-se da
medição e digitalização remota tri-
dimensional de alta precisão por
meio de lasers. Levantamentos tri-
dimensionais/bidimensionais tra-
duzidos em modelos digitais. Para
aplicação deste método utilizou-
se o scanner NextEngine 3D La-
ser Scanner do curso de Enge-
nharia Computacional da UFJF. A
utilização do scanner foi feita em cima de um molde da área amputada.

Fotogrametria

Figura 2: Etapa de fotogrametria

Técnica de medição das distâncias e das dimensões reais dos obje-
tos por meio da fotografia. Utilizado para reconstruir um modelo do
animal amputado por conta de seu método de captura facilmente ser
realizado por diversas câmeras tendo independência do tempo. Para o
método foi utilizado um aro, que possibilitava fixar um raio constante
de 0,5m e fixar câmeras ao longo desta estrutura, variando apenas o
ângulo, utilizou-se um aplicativo para celulares Android - Open Ca-
mera Controller - permitindo enviar uma instrução broadcast de um
aparelho para todos os outros conectados a uma mesma rede LAN.

Figura 3: Impressão do modelo.

Etapa de Prototipação:
Impressão 3D
Para desenvolver um protótipo
utilizou-se uma impressora 3D
também do curso de Engenharia
Computacional, tecnologia onde
um objeto é criado a partir de mo-
delos digitais pela geração suces-
siva de camadas de material, neste
trabalho utilizou-se PLA - poliácido láctico.

Resultados

Após os métodos aplicados para captura da geometria foram realizadas
para ambos a reconstrução e tratamento do modelo obtido, por conta da
qualidade das fotos obtidas o método de fotogrametria houve grande
perda nos resultados e utilizou-se o modelo escaneado a partir daqui.
Com auxı́lio de softwares de modelagem geométrica - Rhinoceros 3D
e AutoDesk MeshMixer - o modelo foi ajustado e suavizado.

Figura 4: Modelo gerado a partir de molde da área de interesse

Após o tratamento, este modelo foi impresso e realizou-se a
construção da prótese para o cão cobaia deste trabalho, acoplando-a
uma cinta e inserindo um suporte.

Figura 5: Modelo proposto impresso

Conclusões e Trabalhos Futuros

•O processo de captura para fotogrametria deve ser realizado em um
ambiente preparado para este processo para se obter melhores resul-
tados que gere um modelo da cobaia.

•Apesar da geometria modelada se adaptar bem à cobaia, a haste utili-
zada para completar a prótese não proporcionou bom deslocamento.

•Uma modelagem geométrica da pata que se aproxime da articulação
do animal pode ser realizada, porém por limitações de hardware não
foi possı́vel prototipá-la.
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