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Resumo

Integrar harmoniosamente a forma e a aparência de objetos sintetizados ainda é um dos maiores
desafios da Computação Gráfica. Para alguns objetos específicos, como animais com padrões
na pelagem, informações de forma e aparência estão intimamente ligadas por uma relação de
dependência, logo, o tratamento separado destes dois aspectos dificulta o processo como um
todo e limita os resultados visuais. Uma abordagem para resolver esse problema efetua o
processamento de ambas as etapas - criação da forma e aparência - em conjunto, gerando assim
texturas denominadas inteligentes, visto que estas devem se adaptar à superfície do objeto de
acordo com os critérios geométricos do mesmo.

O Modelo Mosaico de Clones - MClone - apresentou uma abordagem para a síntese in-
teligente de texturas que representam padrões de pelagem em alguns mamíferos tais como os
grandes felinos e a girafa. Esta dissertação estende o modelo MClone para a simulação biologi-
camente plausível de padrões de pelagem contrastantes, em sua maioria que se manifestam nas
cores branco e preto, sendo este padrão distribuído de forma aleatória - como se vê facilmente
em algumas espécies de cavalos, vacas, gatos, dentre outros - ou estruturada, como o padrão
listrado de zebras. As principais contribuições são a adição de um modelo de crista neural e de
campos vetoriais definidos na superfície do objeto para controle das simulações.

Os resultados visuais obtidos para vários mamíferos com padrões contrastantes como vacas,
cavalos, e zebras, confirmam as vantagens de uma abordagem integradora como a do modelo
MClone para geração procedural de texturas de uma ampla coleção de objetos do Reino Ani-
mal.

Palavras-chave: Síntese de Texturas, Padrões Naturais, Mosaico de Clones
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Abstract

The seamless integration of the shape and visual attributes of virtual objects is still one of the
greatest challenges in Computer Graphics. For some natural objects, such as patterned animals,
shape and appearance are mutually connected and therefore the individual treatment of these
two aspects difficults the whole process and limits the visual results. One approach to solve
this problem is to create shape and appearance together, thus generating so-called intelligent
textures, since they can adapt to the surface of the object according to geometric information.

The Clonal Mosaic Model - MClone - presented an approach to the synthesis of fur textures
seen in some mammals, particularly the big cats and giraffe. This thesis extends this model
to account for biologically plausible contrasting fur patterns, mostly seen in black and white,
either structured (as seen in zebras) or unstructured (as seen in cows and horses, among others).
The main contributions are the addition of a neural crest model and vector fields defined on the
surface of the object for simulation control.

The results obtained for various mammals with contrasting black and white patterns such
as cows, horses, and zebras, confirm the advantages of an integrated approach such as the one
provided by the MClone procedural model.

Keywords: Texture Syntesis, Natural Patterns, Clonal Mosaic Model
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação e Objetivos

Os métodos mais tradicionais que realizam a tarefa de renderização de objetos 3D tratam se-
paradamente a criação da forma e da aparência dos mesmos. Nessa abordagem de dividir para
conquistar, a maneira usual de realizar a modelagem de objetos envolve duas etapas principais:

• A criação da forma do objeto, usualmente através das técnicas de modelagem geométrica
[Mor85], onde as proporções, tamanho e dimensões, são estabelecidas. Nesta etapa o
objeto é projetado de uma forma abstrata, ou seja, numa forma isenta de aparência visual.

• A adição de detalhes visuais ao objeto, através da técnica de mapeamento de texturas
[Cat74, Hec86]. Nesta etapa a textura precisa ser, de alguma forma, integrada com a
forma previamente modelada do objeto.

Um mesmo objeto mesa, por exemplo, pode ter o visual associado de madeira, ou aço,
dependendo das necessidades da aplicação.

Alguns objetos gráficos específicos, encontrados na vasta gama de objetos reais que são
renderizados computacionalmente, são resultantes de fenômenos naturais, podendo ser do reino
mineral, vegetal ou animal. Nosso grau de familiaridade com tais objetos é bastante elevado,
fazendo com que os mesmos necessitem ter uma boa qualidade visual nos resultados. Embora
a abordagem de dividir para conquistar mencionada acima torne o processo bastante flexível
como um todo, para alguns objetos, tais como animais com padrões de cor na pelagem, é razoá-
vel supormos que o processo biológico responsável pelo padrão aconteceu em algum momento
da vida embrionária do animal, quando a forma do mesmo estava passando por mudanças ex-
traordinárias. Assim, o padrão expresso é inexoravelmente afetado pela forma dinâmica do
embrião em mudança. Neste sentido, uma abordagem científica que ataque o problema de esta-
belecimento do padrão visual para estes objetos em computação gráfica, deveria levar em conta
esta hipótese, proporcionando resultados mais visualmente fiéis, que deveriam seguir princípios
biológicos.

A Natureza contém inúmeros exemplos de texturas que podem ser agrupadas por uma ca-
racterística peculiar: são sempre definidas por cores contrastantes (branco e preto; vermelho,
preto e amarelo; etc.). Estas texturas são encontradas igualmente em mamíferos, peixes e bor-
boletas. A figura 1.1 ilustra alguns tipos de animais que possuem esse padrão de pelagem, mais
especificamente nas cores branco e preto.

Este trabalho objetiva sintetizar os padrões de pelagem animal a partir de um modelo pré-
existente chamado MClone [WFM01], desenvolvido em trabalhos anteriores, propondo uma

1



Figura 1.1 Animais com padrões de pelagem contrastantes nas cores branco e preto. À esquerda:
padrões aleatórios, À direita: padrões estruturados.

extensão no modelo original para simulação visual de padrões naturais da pelagem contrastan-
tes de alguns mamíferos, sendo esse padrão distribuído de forma aleatória ou estruturada.

No processo de síntese de padrões contrastantes, definimos como padrões aleatórios todos
aqueles que não possuem nenhuma regra de disposição regular, a não ser por se manifestarem
nas cores preto e branco. Já os padrões estruturados são definidos como todos aqueles que
se manifestam de maneira mais regular, possuindo uma topologia bem definida em todos os
animais. Ambos os padrões são ilustrados na figura 1.1.

1.2 Integração entre Forma e Aparência

Trabalhos abordando especificamente o problema de integração entre a forma e os atributos
visuais de objetos são raros. Não que este seja um assunto ignorado pela comunidade. A maio-
ria dos trabalhos trata deste assunto de uma maneira indireta, atacando problemas relacionados
principalmente ao mapeamento de texturas.

Aplicações de computação gráfica costumam utilizar texturas em superfícies para dar a
ilusão de detalhes, sem que seja necessária a modelagem geométrica explícita para alcançar tal
objetivo. A maioria dos trabalhos que lida com a integração da forma e aspectos visuais em
objetos gráficos foi desenvolvida dentro do contexto de mapeamento de texturas. Mapeamento
de texturas é sem dúvida uma poderosa técnica que é diretamente responsável por grande parte
dos efeitos visuais encontrados na indústria do entretenimento e videogames, por exemplo.

No entanto, desde que a técnica de mapeamento de texturas foi proposta [Cat74], a comuni-
dade de computação gráfica se deparou com problemas intrínsecos à técnica, como colocação
e distorção da textura. Isto motivou a busca por métodos alternativos que também servissem
como ferramentas de integração entre forma e aparência de objetos gráficos. Esta seção trata
de apresentar técnicas de texturização de objetos 3D em computação gráfica.



1.2.1 Mapeamento de Textura

O uso de texturas em um objeto virtual, quando aplicado junto à iluminação, procura dar às
superfícies dos objetos características que os façam parecer mais reais, se comparados à simples
técnicas de iluminação e sombreamento.

Muitos métodos foram desenvolvidos com o objetivo de fazer a aplicação de texturas em
objetos virtuais. Texture Mapping é a técnica que usa o princípio básico de colar uma imagem
num objeto 3D, ou seja, é o processo de mapear a cada ponto do objeto uma informação de
cor proveniente de uma imagem. A figura 1.2 ilustra um esquema básico de como se dá essa
técnica.

Figura 1.2 Processo tradicional de mapeamento de texturas.

A etapa de mapeamento estabelece uma correspondência entre um ponto qualquer sobre
a superfície a ser texturizada e as informações de textura. A figura 1.3 ilustra um exemplo
de mapeamento de uma textura mapeada num objeto tridimensional, esta mesma figura nos
mostra alguns dos inconvenientes do uso dessa técnica, tais como problemas com distorção. A
distorção decorre da tentativa de mapear uma imagem para o domínio 3D. Além disso, existem
outros problemas em potencial, como texturas com baixa resolução e descontinuidades entre
várias texturas.

Figura 1.3 Textura mapeada num objeto 3D (problemas com distorção).

O estado-da-arte para mapeamento de texturas no contexto deste trabalho, que também
pode ser classificada como de integração, está no trabalho de Zhou Kun e colegas [ZWT+05]



apresentado no SIGGRAPH de 2005. Eles apresentaram uma maneira alternativa para integrar
as texturas à forma do objeto. A técnica foi chamada de TextureMontage e utiliza uma coleção
pequena de fotografias do objeto original (um tigre, por exemplo) que são então combinadas
e mapeadas na superfície do objeto. O mapeamento correto é obtido com o usuário especifi-
cando pontos de correspondência entre o atlas da textura (uma coleção de imagens) e o objeto.
O sucesso da técnica reside mais na maneira como vários trabalhos anteriores foram combi-
nados de uma maneira inovadora, ainda deixando para o usuário uma tarefa de especificação
de correspondências. Em trabalho mais recente, Tzur [TT09] também segue a mesma linha de
raciocínio da coleção de fotografias, e formula a estimativa de mapeamento como um problema
de mínimos quadrados móveis (Moving-Least-Squares) para a recuperação local de parâmetros
da câmera para cada vértice.

1.2.2 Síntese de Texturas

Inicialmente, a pesquisa sobre o processo de síntese de texturas concentrava-se em desenvol-
ver técnicas para gerar uma nova textura a partir de uma amostra da mesma, de uma forma
controlada, de modo que ambas as imagens (a original junto com a sintetizada) representassem
perceptualmente a mesma ideia visual da amostra utilizada. A figura 1.4 mostra dois exemplos
de texturas sintetizadas a partir de uma amostra inicial.

Figura 1.4 Textura sintetizada a partir de uma amostra inicial.

Existe uma gama de trabalhos que discutem diferentes formas de realizar síntese de tex-
turas de maneira integrada (forma e aspecto visual) a partir de uma única amostra. Dentre
os principais trabalhos nessa área encontram-se [Tur01, WL01, PF00]. Apesar desses traba-
lhos mostrarem resultados visualmente aceitáveis, nos deparamos com um grande problema ao
sintetizar texturas a partir de uma amostra: texturas com condições de contorno repetidas são
necessárias para um melhor resultado na síntese, tornando a técnica bastante limitada ao estilo
de desenho ou padrão. A figura 1.5 ilustra alguns resultados sintetizados pelo método de Praum
[PF00].

Porém nem toda técnica de síntese de texturas baseia-se no método da utilização de amos-
tras iniciais. Um dos primeiros trabalhos que aborda o processo de texturização sem amostras
e também de uma forma integrada é o trabalho de Hanrahan e Haeberli [HH90] que exibe re-
sultados onde a textura é “pintada” diretamente na superfície do objeto. Trabalhos mais atuais
como [IC01] e [CH04], seguem a mesma linha de raciocínio de pinturas feitas diretamente



Figura 1.5 Textura sintetizada pelo método de Praum [PF00].

sobre uma superfície. A principal dificuldade com esta técnica é a necessidade de habilidades
artísticas pelo usuário, para que um bom resultado possa ser obtido.

1.3 Modelos Procedurais para Síntese de Texturas de Padrões Naturais

Muitos padrões encontrados em objetos 3D, naturais e artificiais, são criados por interações
entre os elementos de textura e geometria da superfície. Acreditamos que a melhor forma de
criar tais padrões é fazendo uso de modelos procedurais para geração de texturas diretamente
sobre a superfície do modelo.

A computação gráfica é uma poderosa ferramenta de visualização para a pesquisa em
Biologia. Os dados gerados por um determinado modelo biológico podem ser visualizados
utilizando-se técnicas de computação gráfica, e as imagens geradas por esse processo são um
poderoso argumento contra ou a favor da validade do modelo [Pru93].

Em 1991, Turk introduz a ideia de gerar as texturas diretamente na superfície do objeto
sendo texturizado [Tur91]. Ele propôs uma forma para gerar texturas proceduralmente sobre
superfícies arbitrárias com técnicas de Reação-Difusão (RD), para animais com padrões na
pelagem. Esta foi uma contribuição importante e seminal, pioneira na ideia de síntese direta
de texturas. Os resultados visuais obtidos atingiram um nível de realismo satisfatório, mas
sem apresentar a variação natural característica destes animais. Turk, no mesmo trabalho,
reconheceu a necessidade de mecanismos de formação de padrões direcionados por informação
geométrica, mas não chegou a implementar a ideia satisfatoriamente.

Fleischer e colegas [FLCB95] apresentaram texturas celulares que eram sintetizadas sobre
a superfície do objeto. A técnica modela a interação entre células que, ao atingir o estado final,
são traduzidas em resultados visuais específicos, tais como escamas e espinhos. Embora os
resultados visuais apresentem uma certa qualidade orgânica, não houve a simulação de nenhum
padrão real da Natureza.

Em 1992, um trabalho notável mostrou que, para alguns casos, uma abordagem integrada
não é apenas desejável, mas também necessária. Os impressionantes resultados visuais das
conchas marinhas apresentadas por Fowler [FMP92], deixaram poucas dúvidas sobre a efici-
ência de uma abordagem integrada, como a proposta também nesta dissertação. No trabalho
de Fowler, forma e textura foram sintetizados ao mesmo tempo. Isto somente foi possível
porque tanto a forma das conchas, representadas como curvas paramétricas, e as texturas utili-
zando Reação-Difusão, foram inequivocamente expressas como funções do tempo. O fator de



integração utilizado foi tempo.

1.3.1 Síntese Inteligente de Padrões de Pelagem de Mamíferos

Em trabalho anterior, Walter e colegas [WFM01] estenderam para mamíferos as principais
ideias presentes no trabalho de Fowler [FMP92] como descrito acima, desenvolvendo e im-
plementando um modelo procedural biologicamente plausível chamado Mosaico de Clones
[WFR98], para explicar os padrões de pelagem de animais, tais como os grandes felinos e a
girafa.

O modelo foi simulado sobre uma malha poligonal que se modifica dinamicamente, tais
como a de um animal crescendo. O padrão final obtido desta forma foi afetado por uma forma
em mudança que utilizou dados reais de crescimento do animal para direcionar e controlar
o mecanismo de formação de padrões [WF97]. O método foi validado por um estudo-de-
caso para girafas e mostrou que uma abordagem integrada, além de ser um método alternativo
aos algoritmos existentes, permite resultados visuais satisfatórios sem os problemas usuais de
mapeamento de texturas. Esta dissertação toma como ponto de partida este modelo e o expande
para investigação de padrões contrastantes de mamíferos.

1.3.2 Organização da Dissertação

O capítulo 2 dessa dissertação tratará de explicar mais detalhadamente os processos biológicos
responsáveis pelo surgimento de padrões contrastantes em mamíferos. O capítulo 3 explicará
de maneira mais detalhada qual o princípio fundamental de funcionamento do Modelo Mo-
saico de Clones e como o mesmo se encontra estruturado. No capítulo 4 será introduzido o
conceito de anisotropia celular em superfícies 3D, detalhando o uso de funções RBF (Radial

Basis Functions) para a geração de campos vetoriais em superfícies 3D. Nesse mesmo capí-
tulo serão mostradas todas as extensões que foram necessárias para criar um novo módulo no
modelo para realizar a síntese de padrões contrastantes, tema principal deste trabalho. O capí-
tulo 5 apresentará alguns resultados obtidos a partir das extensões feitas, e o capítulo 6 fará as
conclusões necessárias e apontará os trabalhos futuros cabíveis ao modelo.



CAPÍTULO 2

Padrões Naturais de Pelagem em Mamíferos

Variações na morfologia externa ou aparência, constituem a base da genética em todos os or-
ganismos, e portanto, não é surpresa que a variação de cor no pelo de mamíferos tenha de-
sempenhado um papel crucial no estudo da genética animal. Este capítulo visa fornecer o
embasamento biológico que direcionou algumas medidas tomadas na simulação de padrões
contrastantes, que por sua vez, caracterizam o foco deste trabalho.

2.1 Coloração de Pelagem em Mamíferos

A base da coloração da pelagem de mamíferos em geral se dá basicamente pela presença ou
ausência de melanina no pelo do animal. A melanina1 é encontrada em melanossomas dos
citoplasmas2 de células chamadas melanócitos. Estes melanossomas são transferidos para o
pelo à medida que ele cresce por meio de um processo de exocitose.

A determinação da cor começa já na fase embrionária, quando melanócitos originam-se,
diferenciam-se e multiplicam-se na região da crista neural, e logo migram em direção à epi-
derme, mais precisamente para a região do folículo piloso3, a fim de gerar melanina. Na mai-
oria das espécies, os melanócitos começam o processo de melanização imediatamente ou logo
depois de alcançar seu destino final. Após essa migração, apenas as áreas do corpo onde eles
são encontrados é pigmentada, ocorrendo então o surgimento de manchas brancas nas áreas da
pele ou pelo onde não existem melanócitos.

Existem dois tipos de melanina que dão origem à coloração do pelo: a eumelanina que
produz a cor do pelo variante entre marrom e preta, e a feomelanina que produz a cor do pelo
variante entre vermelha e amarelada. Animais que possuem pigmentação composta por esses
tipos de melanina, na sua forma mais primitiva, ou seja, sem sofrer interrupções de mutações
genéticas, possuem cores uniformes distribuídas em seu corpo cuja tonalidade varia de acordo
com a quantidade de melanina presente no folículo piloso. A figura 2.1 ilustra dois exemplos
de animais com pigmentação do tipo primitiva.

1Melanina é a denominação genérica de uma classe de compostos protéicos existente nos reinos Animal,
Vegetal e Protista e cuja principal função é a pigmentação e proteção contra a radiação solar.

2O citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O mesmo é preen-
chido por uma matéria coloidal e semifluida denominada hialoplasma, e neste fluido estão suspensos os organelos
celulares.

3Folículo piloso é uma estrutura dérmica tegumentar que é constituída por três invólucros (ou bainhas) epite-
liais e é capaz de produzir um pelo.
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Figura 2.1 Pigmentação do tipo primitiva.

2.2 O Porquê das Cores Contrastantes: Formação de Padrões Baseada
em Processos Evolutivos

A coloração em animais possui implicações que se relacionam basicamente com três processos
principais: termorregulação, comunicação intra e interespecífica e evasão à predação [End78].
A frequência relativa de diferentes padrões de cores em uma população depende da influência
de forças relativas determinadas por esses processos, como a predação diferencial de variedades
fenotípicas e a seleção sexual.

Em muitos casos, padrões de coloração vêm sendo interpretados como resultantes de um
processo evolutivo direcionado pela predação de animais visualmente orientados. Logo, de
acordo com essa teoria, existem duas rotas evolutivas possíveis. Na primeira, tratamos de pre-

sas crípticas, ou seja, presas cujas cores assemelham-se a uma parte aleatória do substrato,
dificultando então sua detecção pelos predadores. Na segunda, a presa anuncia sua presença
através de cores vistosas, que contrastam com o substrato. Tais presas são chamadas conspí-

cuas, e as mesmas são favorecidas por possuírem compostos químicos ou características estru-
turais que as tornam impalatáveis. Algumas presas, mesmo sendo palatáveis, também podem
desenvolver cores vistosas quando apresentam características comportamentais que dificultem
sua captura. Animais com cores conspícuas e propriedades tóxicas (ou outras características
que possam inibir a iniciativa de captura vinda do predador) são chamados de aposemáticos.

Caro [Car09] pesquisou e comparou coloração contrastante em cerca de 5000 espécies de
mamíferos terrestres. Segundo ele, manchas negras e brancas justapostas são, indiscutivel-
mente, uma forma especial de coloração porque geram contraste impressionante em relação a
outras combinações de cores. Devido ao fato de não haver nenhuma tentativa sistemática para
testar as diferentes teorias de coloração com relação a pelagem preta e branca em mamíferos,
Caro categorizou o conjunto de espécies com pelagem de cores contrastante em 11 grupos dife-
rentes, baseados principalmente no posicionamento do padrão de manchas pretas e brancas de
pelo no corpo, e na sua principal função no que se refere a aposematismo, camuflagem, sinais
sexuais, dentre outras funções. Tais grupos se dividem em: (a) Espinhos preto e branco, (b)
Faixas horizontais de pele branca na nuca, cabeça ou dorso, ou no rabo ou em combinação, (c)
Máscaras faciais branca e preta, (d) Peito e/ou pescoço contrastante, (e) Corpo com pelagem
preta e branca divididas em blocos, (f) Corpo preto com manchas brancas, (g) Tronco com



listras pretas transversais, (h) Pés, pernas e traseiras contrastantes, (i) Rabo preto e branco, (j)
Corpo completamente branco, (k) Dicromatismo sexual. Nesta classificação, animais podem
pertencer a um ou mais grupos simultaneamente. Para uma melhor compreensão, a figura 2.2
ilustra, de maneira resumida, exemplos de espécies que se encaixam em cada um desses grupos.

Figura 2.2 Da esquerda para a direita, de cima para baixo: (a) Tachyglossus aculeatus (b) Ictonyx

striatus (c) Ailurus fulgens (d) Sarcophilus harrisii (e) Saguinus bicolour (f) Dasyurus (g) Myrmecobius

fasciatus (h) Pygathrix nemaeus (i) Bassariscus astutus (j) Alopex lagopus.

2.3 Mutações na Cor da Pelagem Animal

Diferenciação, proliferação e migração de melanócitos exigem uma série de processos que de-
vem ser bem sucedidos para que haja a pigmentação natural da pelagem do animal, porém,
foram identificadas mutações em diferentes locus (local fixo num cromossomo onde está loca-
lizado determinado gene ou marcador genético) que afetam esses processos.

Mutação é toda a alteração espontânea de caracteres hereditários (genes) transmissíveis à
descendência. Chamamos de organismos mutados aqueles que diferem dos seus ancestrais. As
mutações não afetam a posição do gene no cromossomo, mas o gene mutado produz um efeito
diferente do gene original. Quando ocorre uma mutação, o gene passa a existir de duas formas,
a original que produz um efeito conhecido, e a mutada que produz um novo efeito. As formas
diferentes de um gene são denominadas de alelos. Existem genes que apresentam mais de uma
mutação, neste caso, teremos uma série aleomórfica ou alelos múltiplos.

Mutações na coloração de pelagem são geralmente classificadas com base nos processos de
desenvolvimento celular que são interrompidos, por exemplo: a diferenciação/migração/sobre-
vivência das células do pigmento, a síntese bioquímica de melanina, dentre outros fatores. Uma
abordagem alternativa para a classificação dos diversos tipos de mutação em pelagem animal é
baseada no conhecimento dos efeitos de uma mutação específica. Algumas mutações limitam-
se em alterar a cor da pelagem, outras são pleiotrópicas, isto é, afetam vários processos em
tecidos de diferentes origens embrionárias.



2.3.1 A Crista Neural

Visto que a formação do padrão se dá ainda na fase embrionária, trataremos aqui mais detalha-
damente do conceito de crista neural, bem como sua influência na definição da cor de pelagem
animal, para uma melhor compreensão dos processos necessários para a formação de padrões
contrastantes.

Crista neural é o nome dado a um grupo de células embrionárias, derivadas do revestimento
do tubo neural, que originam outros tipos de células adultas, como neurônios e célula da glia,
osteócitos, melanócitos e células do músculo liso. Essa crista é um componente da ectoderme
e localiza-se entre o tubo neural e a epiderme do embrião (ver figura 2.3). Tais células tem a
propriedade de migrar de sua origem até um local específico do embrião após o reconhecimento
de alguns sinais para esta migração. Elas respondem a estes sinais que as guiam em rotas
específicas até chegarem ao seu destino final, sendo a rota das células que diferenciam-se em
melanócitos localizada logo abaixo da epiderme do embrião, como pode-se observar na mesma
figura. Apesar de ser derivada da ectoderme, a crista neural também é conhecida como quarta
camada germinativa por causa de sua importância no processo de desenvolvimento como um
todo.

Figura 2.3 Modelo de crista neural.

2.3.2 Mutações do tipo White Spotting

Como foi dito anteriormente, o processo de migração dos melanócitos se dá ainda na fase
embrionária do animal. Inicia-se na região média dorsal do animal, onde fica localizada a
crista neural, e termina na região ventral. A migração dos melanócitos é feita em direções
especificadas através de eixos laterais denominados eixos dorsoventrais.



Contudo, durante o processo de migração, a morte de alguns desses melanócitos provoca
a ausência de pigmentação, produzindo assim, manchas brancas e irregulares na pelagem do
animal adulto. Em casos mais extremos alguns animais podem possuir uma pelagem comple-
tamente branca. Essa mutação, conhecida como white spotting é facilmente encontrada em
diversos animais, tais como vacas, cavalos ou gatos brancos e pretos por exemplo, como ilustra
a figura 2.4.

Figura 2.4 Padrão irregular causado por mutações do tipo White Spotting.

Segundo [Bar01], podemos comparar o efeito da mutação white spotting em animais, com
a perda de pigmento que aparece na vida adulta em humanos, também conhecido como viti-
ligo. Contudo, vitiligo não é causado por uma anomalia do desenvolvimento, mas sim pela
destruição de células de pigmento, geralmente causadas por um processo autoimune.

2.3.3 Mutações do tipo Comutação de Cores

Enquanto a maioria das mutações do tipo white spotting produz deficiência de melanócitos
num padrão irregular que varia entre animais geneticamente idênticos, existem também muta-
ções que produzem um padrão regular de manchas que é facilmente reconhecido em algumas
espécies, como em pandas, por exemplo. De acordo com [Bar01], em alguns casos, como por
exemplo em guaxinins e as zebras, os padrões regulares de manchas brancas não são causados
pela deficiência de melanócitos, mas sim por genes que afetam o pigmento por um tipo de
comutação. A figura 2.5 mostra alguns exemplos desse tipo de padrão regular.

Figura 2.5 Padrão regular causado por mutações do tipo comutação de cores.

Entender o padrão da zebra ainda é um grande desafio. Apesar das listras não descreverem
seu contorno, a sua regularidade e contraste inclina-se para aposematismo, mas as suas defesas



estão limitadas apenas a fortes mordidas e chutes. Isto levou a diversas hipóteses evolucionistas
que expliquem sua utilidade, desde prevenção de moscas tsé-tsé [Waa81] até causar confusão
visual em predadores [Kru72]. Atualmente, a função de listras das zebra ainda é uma questão
não resolvida [Car09].

Como já foi mencionado, os melanócitos do folículo piloso podem alternar entre os dois
tipos de pigmento de base: feomelanina (vermelho/amarelo) e eumelanina (marrom/preta).
Dependendo do fundo genético, a alternância entre os tipos de pigmentos ocorre em momentos
específicos durante o crescimento do pelo e em regiões específicas do corpo. Logo, há um
controle genético, onde através de um tipo de comutação desses pigmentos, obtem-se uma
diversidade de padrões de cor da pelagem.

Entre os grupos mais interessantes de mutações de cor da pelagem por comutação, estão
aqueles que causam padrões regulares de listras ou manchas, como zebras, tigres, leopardos e
girafas. [Bar01] afirma que embora estudos químicos ou bioquímicos ainda não tenham sido
realizados, os componentes de tais padrões são suscetíveis a serem eumelanina alternando com
feomelanina (como em tigres ou leopardos), ou eumelanina alternando com nenhum pigmento
(como em zebras).

Em suma, independentemente do mecanismo de mutação subjacente, a variação genética
nos genes de cor da pelagem em mamíferos tem proporcionado um substrato para a adaptação
ambiental e vantagem seletiva a determinadas espécies durante sua evolução.



CAPÍTULO 3

O Modelo Mosaico de Clones

Como foi mencionado no capítulo 1, este capítulo trata de apresentar em detalhes o modelo
Mosaico de Clones, desenvolvido por Walter et al. [WFR98], bem como apresentar as primeiras
extensões que foram desenvolvidas a partir do mesmo. Tal modelo trata de aspectos visuais das
pelagens de animais, e é a base deste trabalho, que por sua vez, se preocupa em acrescentar um
novo módulo no mesmo para a síntese de padrões contrastantes, biologicamente fundamentado.

3.1 Visão Geral

O Modelo Mosaico de Clones (MClone) aborda principalmente os aspectos visuais dos pa-
drões de pelagem de animais [WFR98], apresentando um método pelo qual estes aspectos são
definidos diretamente na superfície do objeto, considerando as mudanças dinâmicas na forma,
como a influência do crescimento do objeto, e considerando dados biológicos experimentais,
tais como as interações entre as células epiteliais [GJ78]. O modelo apresenta a ideia de que
o padrão na pelagem de alguns mamíferos representa um arranjo espacial de células - um mo-

saico - onde cada elemento que forma o padrão deriva de uma única célula mãe, logo esses
elementos são chamados declones. Este arranjo encontra-se ilustrado pela figura 3.1.

Figura 3.1 Arranjo celular em forma de mosaico.

Segundo [Wal99], o ponto forte do MClone em relação aos modelos anteriores de síntese
de pelagem animal é a sua simplicidade conceitual, e seu poder para gerar diferentes formas de
representação de um mesmo padrão, visto que na natureza ele não aparece igualmente em todos
os animais da mesma espécie, mesmo se tratando de um padrão não-aleatório e aparentemente
“igual” em todos os animais nos quais se manifesta.

O ponto de partida para obtenção dos padrões baseia-se num modelo biológico plausível,
onde o padrão encontrado nos pelos dos animais na verdade decorre de um padrão celular
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em algum nível abaixo da pele do animal. A obtenção desse padrão se dá pela simulação da
interação entre células com diferentes propriedades, onde cada um desses tipos de células é
representado por uma cor de pelo diferente.

3.2 O Modelo Mosaico de Clones - MClone

3.2.1 Representação de Células no Sistema

Como o número de células biológicas necessárias para a representação de um padrão é muito
alto, seria computacionalmente inviável implementar um modelo que representasse cada célula
biológica real. Portanto, [Wal99] definiu no MClone um esquema de representação celular
onde cada célula do sistema equivale, na verdade, a um grupo de células reais (ver figura 3.2).

Figura 3.2 Representação das células no sistema.

Então, é importante ressaltar que ao longo deste capítulo, bem como nos capítulos seguin-
tes, o termo célula será usado para indicar uma célula do sistema, e não uma célula biológica
real. Em termos de implementação, as células são representadas por pontos.

Assumindo-se que cada tipo de célula é definida por uma cor diferente, a quantidade de tipos
de células varia de acordo com a espécie do animal. Contudo, o MClone limitou o número de
tipos de células em três tipos básicos: células de primeiro plano do tipo F (Foreground), células
de fundo do tipo B (Background) e células intermediárias do tipo M (Intermediate), onde cada
um desses tipos possui características próprias. Algumas dessas características estão listadas
na tabela 3.1 e um maior detalhamento sobre elas será dado na seção 3.3.1.

Tabela 3.1 Atributos de uma célula no MClone

Atributo Descrição
Cor Informação cromática de cada célula, representada por suas representantes no sistema RGB.

Taxa de Divisão O tempo médio entre as divisões celulares.
Adesão entre Células Tendência das células de permaneceram mais ou menos agrupadas.

Mutação Capacidade que uma célula possui de ser modificada e representar outro tipo de célula.

A movimentação e divisão celular sobre a superfície é controlada por suas características
próprias e alguns parâmetros tais como forças de repulsão e anisotropia, que agrupam célu-
las com propriedades similares e mantém células de diferentes propriedades afastadas. Desta



forma um arranjo espacial de células é alcançado. O arranjo resultante de células é então asso-
ciado a um Diagrama de Voronoi que representará o mosaico sobre a superfície, com o objetivo
de obter um resultado visualmente idêntico às manchas de cores diferentes encontradas na pe-
lagem do animal.

A adequação dos polígonos de Voronoi para representar células epiteliais foi estudada por
Honda [Hon78]. O arranjo celular em forma de mosaico da figura 3.3 ilustra claramente o
Diagrama de Voronoi de um conjunto de células sobre uma superfície.

3.2.2 Inicialização e Simulação

A síntese de um determinado padrão é feita através de duas etapas principais: a inicialização e
a simulação. A etapa de inicialização é responsável pela distribuição inicial no domínio (nesse
caso, uma superfície 3D) de um conjunto de células e a atribuição de um determinado tipo para
cada uma dessas células. No geral, o domínio é preenchido em sua maioria com células de
background e um número menor de células de outros tipos (foreground ou intermediate). A
determinação desses tipos pode ser feita randomicamente ou pode ser definida pelo usuário.
Numa pelagem composta por manchas, como por exemplo, na girafa, as células de foreground

corresponderiam às manchas presentes no padrão.
À etapa de simulação segue a etapa de inicialização que é regida por sucessivos processos

de relaxamentos e divisões celulares a fim de alcançar uma distribuição inicial mais uniforme.
A figura 3.3 ilustra esse processo.

Figura 3.3 Representação do Diagrama de Voronoi das células no sistema. À esquerda: Distribuição
inicial randômica. À direita: Distribuição uniforme após o processo de relaxamento.

Para atingir esta nova distribuição, cada célula se move tão longe de todos os seus vizinhos
o quanto for possível, através de forças de repulsão. O processo de relaxamento consiste basi-
camente na utilização de forças de repulsão para calcular a nova posição de cada célula sobre
a superfície. O total de força repulsiva recebida por uma célula Pc no sistema é a soma das
forças que cada célula vizinha Pi aplica sobre ela. Para uma área total A e m células, as células
vizinhas ficam definidas como aquelas que residirão dentro de um determinado raio de repulsão
r de Pc onde r = wr

√
A/m. O peso de repulsão wr é definido pelo usuário e atua como um fator

de escala para o raio de repulsão. A figura 3.4 mostra uma célula Pc e suas células vizinhas P1
e P2 que estão localizadas dentro do raio de repulsão r, tanto P1 quanto P2 aplicam forças f1c e



f2c em Pc que por sua vez recebe um total de força resultante F = f1c + f2c.

Figura 3.4 Cálculo da força total de repulsão exercida em uma célula do sistema.

O parâmetro de adesão α controla a força com que as células atraem umas às outras dentro
do esquema de relaxamento. Essa força é proporcional a (1−α) e α = 1 significa nenhuma
repulsão entre elas. Os valores de adesão, tanto entre diferentes tipos de células, quanto em
células do mesmo tipo, podem ser também definidos pelo usuário.

Para uma célula Pc = (xc,yc), os deslocamentos Dxi e Dyi de cada célula, relativos a uma
célula vizinha Pi = (xi,yi), são calculados proporcionalmente à força repulsiva atuante sobre
ela e ao fator de adesão α que estas possuem, como segue:

Dxi =
dxi

di
fi(1−α pic)r

Dyi =
dyi

di
fi(1−α pic)r (3.1)

onde, fi = 1.0− di
r sendo di =

√
dx2

i +dy2
i e α pic são valores de adesão definidos pelo usuário

específicos para os tipos de células envolvidas. Além disso dxi = xc − xi e dyi = yc − yi.
Um passo do processo de relaxamento F irá finalmente deslocar a célula Pc = (xc,yc) para

sua nova posição P′
c = (x′c,y′c) definida por:

x′c = xc +
n

∑
i=1

waOx +(1−wa)wdDxi

y′c = yc +
n

∑
i=1

waOy +(1−wa)wdDyi (3.2)

onde:

• wa controla a força de anisotropia e Ox e Oy são os componentes individuais do vetor
deslocamento projetado no sentido definido pelo usuário.



Um dos objetivos do nosso trabalho se encarrega de substituir esse processo de cálculo de
anisotropia por outro mais eficiente, valendo-se do uso de um campo vetorial distribuído
sobre a superfície do objeto, visto que diferentemente de uma superfície 2D, em uma
superfície 3D temos que realizar anisotropia seguindo diversos sentidos sobre a superfície
ao invés de um único sentido definido pelo usuário. Na seção 4.1 trataremos com mais
detalhe como se deu esse processo e quais as vantagens de utilizá-lo.

• wd é um fator de peso para os deslocamentos definido pelo usuário.

• n é o número de vizinhos dentro da área definida pelo raio de repulsão.

Na etapa de simulação, que segue a etapa de inicialização, todas as células do sistema irão
dividir-se em duas de acordo com sua taxa de divisão, dentro de um período de tempo estipu-
lado pelo usuário. As células filhas herdam todas as características de seus pais se nenhuma
mutação celular acontecer. Sempre que uma divisão celular acontece, a célula recém produzida
repulsa suas células vizinhas. Computar essa repulsão é necessário para deslocar as células de
forma adequada. Logo esta etapa é definida por uma sequência finita de ações que envolvem
basicamente um conjunto de divisões celulares seguida por um processo de relaxamento global
(feito em todas as células da superfície do objeto). A figura 3.5 ilustra esta etapa.

Figura 3.5 Fila de eventos de divisão e relaxamento no processo de simulação.

3.3 Padrões de Girafas e Felinos

Nesta seção faremos um breve resumo sobre as funcionalidades dos parâmetros utilizados pelo
modelo MClone original para a geração de resultados que envolvem basicamente girafas e
felinos.

3.3.1 Parâmetros para a Simulação

Padrões diferentes são computados de acordo com valores de parâmetros apropriados. Esta
seção apresenta os principais parâmetros que são utilizados durante as fases de inicialização
e simulação do sistema. Os parâmetros principais são taxas de divisão celular, adesão entre
células, probabilidades de tipos, informação de anisotropia (dada pela disposição do campo
vetorial). As notações simbólicas utilizadas na representação desses parâmetros serão utilizadas
ao longo de todo este trabalho.



• Taxa de Divisão

Cada tipo de célula possui um parâmetro que define sua taxa de divisão, isto é, dentro de
um determinado tempo, a taxa de divisão define quão frequentemente uma célula de um
determinado tipo se divide.

• Adesão - α

O parâmetro de adesão controla a força com que as células repelem umas às outras,
dentro do esquema de relaxamento. Nós podemos definir uma adesão α entre células do
mesmo tipo como αFF para células de foreground e αBB para células de background ou
entre tipos diferentes como αFB . Esse valor irá sempre variar dentro do intervalo [0,1].

• Raio de Repulsão - wr

O parâmetro que define o raio de repulsão pode ser manipulado para aumentar ou dimi-
nuir a área que as manchas irão formar após o processo de relaxamento.

• Eventos de Relaxamento - ρ

Com esse parâmetro podemos controlar o fluxo do tempo, permitindo mais ou menos
tempo para as células relaxarem. Para cada intervalo de tempo dedicado ao relaxamento
(ver figura 3.5), nós teremos ρ eventos de relaxamento na fila. Um valor elevado para
ρ permite tempo para as forças de relaxamento realizarem um bom equilíbrio de células
sobre o domínio.

3.3.2 Resultados de Girafas e Felinos

A figura 3.6(b) ilustra o resultado da simulação do padrão encontrado na girafa, e a tabela 3.2
lista os valores dos parâmetros utilizados por [WFR98] para alcançar tal padrão.

(a) Girafa camelopardalis

reticulata.

(b) Comparação dos padrões real e computado da
girafa.

Figura 3.6 Padrão da girafa.



A figura 3.7(b) ilustra o resultado da simulação do padrão encontrado no guepardo, e a
tabela 3.2 lista os valores dos parâmetros utilizados para alcançar tal padrão.

(a) Guepardo (Acinonyx Juba-

tus).
(b) Comparação dos padrões real e computado do guepardo.

Figura 3.7 Padrão do guepardo.

A figura 3.8(b) mostra um exemplo do resultado da simulação do padrão em leopardos.
Os parâmetros adicionais para este padrão que não foram mencionados na tabela 3.2 são os
seguintes: mitose M = 10, αFB = 0.5, αBF = 0.5, αFM = 0.8, αMF = 0.5 e αMM = 0.8, sendo
também o valor da probabilidade de células F mudarem para um tipo de célula M igual a 70%.

(a) Leopardo (Panthera

pardus).
(b) Comparação dos padrões real e computado do leopardo.

Figura 3.8 Padrão do leopardo.

Tabela 3.2 Tabela de parâmetros para os padrões da girafa, guepardo e leopardo.

Padrão ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB número inicial de células
girafa 18 2.6 78 0.066 10 120 0.9 0.2 965 (B) 3385 (F)

guepardo 18 2 15 0.066 8 60 0.8 0.5 1512 (B) 991(F)
guepardo 18 2 15 0.066 8 60 0.8 0.2 1420 (B) 1177 (F)
leopardo 18 2 15 0.066 8 60 0.8 0.5 1512 (B) 991 (F)
leopardo 18 2 15 0.066 8 60 0.8 0.2 1492 (B) 1011 (F)

3.4 Entendendo Melhor os Parâmetros do MClone

Para uma melhor compreensão sobre a influência do parâmetros nos resultados das simulações,
optamos por mostrar a interferência de dois parâmetros (adesão e probabilidade inicial de tipos)



no processo de simulação. A figura 3.9 mostra que, quando mais se aumenta a aderência entre
células do mesmo tipo, temos manchas mais bem definidas sobre a superfície. Se nos afastamos
da origem no eixo que mede a adesão, o objeto irá mudar de uma aparência granulada para
manchas mais consistentes. Movimentando-se sobre o eixo que define a probabilidade inicial
de tipos, podemos ter mais ou menos pontos negros.

Figura 3.9 Probabilidade x Adesão.

3.5 Crescimento

O MClone também implementa uma técnica para transferência de dados de crescimento para
os modelos poligonais dos animais. Para cada seção do corpo que vai crescer e, geralmente, ser



transformada de forma independente, um sistema de coordenadas cilíndricas é anexado a ele.
O cilindro é posicionado de modo que encubra completamente a parte do corpo que o mesmo
controla. A figura 3.10 ilustra um exemplo deste sistema cilíndrico encobrindo um objeto.

Figura 3.10 Sistema cilíndrico encobrindo um objeto. As regiões azuis indicam áreas da superfície que
são cobertas por uma intersecção de cilindros.

Figura 3.11 Desenvolvimento do padrão dentro de um espaço de tempo, onde o modelo sofre alteração
de crescimento. Da esquerda para a direita: Girafa com 35 dias, 90 dias, 150 dias e 300 dias.

Para cada cilindro é também definido um par de controladores que influenciam indireta-
mente na escala do cilindro. Cada controlador é a medida do comprimento entre dois pontos
específicos do corpo do animal. Uma vez que esta estrutura de cilindros e seus respectivos
controladores está no lugar, o usuário pode modificar qualquer parte do corpo, agindo sobre
estes controladores. Quando se trata da simulação de crescimento do modelo, os controladores
normalmente são escolhidos de modo que estes correspondem aos dados de crescimento do
animal.



Isso permitiu a síntese de padrões animais diretamente em uma geometria em forma de
mutação dentro do MClone, tal como o corpo do animal em crescimento. A figura 3.11 mostra
uma representação esquemática de todo o processo de desenvolvimento da formação de padrões
em conexão com o corpo em crescimento. Tal processo exibe quatro fases na evolução do
padrão de girafa: no feto em 35 dias (tempo previsto para início do desenvolvimento do padrão),
90 dias, 150 dias e 300 dias.

No capítulo 5 será apresentada a simulação de um padrão contrastante influenciada pelo
processo de crescimento do animal.



CAPÍTULO 4

Síntese de Padrões Contrastantes

Como foi visto na seção 3.2.2, no modelo proposto por Walter [WFR98], a quantidade inicial
de células necessária para dar início ao processo de simulação é distribuída aleatoriamente
por toda a superfície 3D, bem como a atribuição de tipos específicos para estas células. Após
essa distribuição inicial, dá-se início a sucessivos passos de divisão e relaxamento celular até o
padrão desejado ser obtido.

Contudo, de acordo com o capítulo 2 - que nos dá uma abordagem biológica para a questão
do surgimento dos padrões naturais na pelagem em mamíferos - as células que produzem o
pigmento do pelo deveriam migrar da região dorsal, onde fica localizada a crista neural, até a
região ventral do animal. Portanto, na adequação do modelo para a síntese de padrões con-
trastantes, ao invés de uma distribuição inicial das células por toda a superfície, houve uma
restrição no surgimento das células que produzem as manchas de foreground apenas sobre a
área da superfície que representa a região dorsal, simulando assim uma crista neural. As cé-
lulas irão migrar a partir da crista neural sob a influência de um campo vetorial obtido por
interpolação de funções RBF, a partir de alguns vetores chave.

Para obter uma distribuição inicial de células de foreground na região dorsal, utilizamos a
estrutura de cilindros explicada na seção 3.5. Ainda segundo Walter [WFR98], tal estrutura
pode também ser utilizada para controlar diversos outros parâmetros durante a simulação do
surgimento e desenvolvimento do padrão. Neste capítulo, serão apresentados diversos usos
dessa estrutura não só para criação do modelo da crista neural, mas também para a obtenção
de um controle mais rígido no comportamento do campo vetorial definido na superfície, e
para definição local de parâmetros de simulação (tais como número inicial de células, raio de
repulsão, probabilidades de tipos, etc) que no modelo original são definidos de forma global,
ou seja, com valores únicos para cada parâmetro que atuam uniformemente em toda a extensão
da superfície.

4.1 Anisotropia em Superfícies 3D - Definição de um Campo Vetorial

O MClone atualmente se restringe à geração de padrões com controle único de direção para as
células. Desta forma, a necessidade de um campo vetorial definido sobre a superfície do objeto
é a de fornecer um mecanismo ao modelo para que as células possam ser orientadas em direções
distintas nos diversos pontos da superfície. Um bom exemplo que ilustra essa necessidade é o
padrão de listras da zebra ilustrado na figura 4.1, onde podemos ver claramente que a direção
das listras muda dependendo da localização da mesma: o padrão encontrado no pescoço não
tem a mesma direção do padrão encontrado na traseira, por exemplo.
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Figura 4.1 Os vetores azuis indicam as múltiplas direções no padrão listrado das zebras.

A geração de um campo vetorial numa superfície tridimensional poderia ser obtida por
meio de interpolação de um polinômio de grau arbitrário. Contudo, o uso do mesmo faz com
que o grau do polinômio cresça à medida que o número de vetores de controle (definidos
pelo usuário) aumenta, tornando a tarefa mais complexa. Funções RBF (Funções de Base
Radial) nos proporcionam também um mecanismo de interpolação, porém, fazendo uso de
métodos mais simples e computacionalmente menos custosos. Sendo assim, optamos pelo uso
de funções RBF para o cálculo de campos vetoriais a fim de realizar anisotropia de células no
nosso módulo de extensão do MClone, tomando como referência os trabalhos de [PFH00] que
utilizou funções do tipo RBF e o trabalho de [MW05], que também explorou o uso de funções
RBF em superfícies 3D, para avaliação de cálculo de distâncias.

4.1.1 Funções RBF

Para obter-se um campo vetorial utilizando-se uma função do tipo RBF, a mesma deve satisfazer
a seguinte equação:

hi = f (ci) = 0 i = 1, ...,n (4.1)

onde n é o número de faces (triangulares) do objeto e para cada face, calculamos um vetor
direção. Este vetor direção tem sua origem no centroide ci = (cxi,cyi) da face e seus tamanhos
normalizados em toda a superfície do objeto. Além disso, por estarmos trabalhando no espaço
tridimensional, a função recebe m = 3 valores de entrada, para x,y e z respectivamente, retor-
nando um único valor real hi que será igual a zero quando ci = (cx

i ,c
y
i ,c

z
i ) coincidir com um dos

vetores de controle.
Uma vez que a função de interpolação RBF é definida como:

fx =
k

∑
j=1

wiθ(x− c j)+Px (4.2)



substituindo o lado direito da equação 4.2 pela equação 4.1, obtemos:

hi =
k

∑
j=1

wiθ(ci − c j)+Pci (4.3)

que será nossa função RBF de interpolação, onde:

• j = 1, ...,k , onde k representa o número total de vetores de controle especificados pelo
usuário

• wi é um peso associado a cada vetor de controle que irá indicar a velocidade com que as
células no sistema irão se deslocar

• θ é a função base utilizada na RBF. Demos preferência pelo uso da função multiquadrá-
tica inversa:

θ(r) =
1√

r2 + c2
(4.4)

onde c indica o valor de uma constante. Para nossos resultados, utilizamos c = 0.5. Essa
preferência se deu porque dentre as funções utilizadas previamente (gaussiana, multi-
quadrática, cúbica, etc) a mesma mostrou-se mais adaptável a superfícies 3D, causando
assim menos problemas de interpolação na geração do campo vetorial.

• P() é um polinômio de primeiro grau: P(ci) = p0 + p1cix + p2ciy + p3ciz, que tem a
função de diminuir o erro do valor interpolado bem como fornecer o valor do mesmo
quando ci = c j, visto que fará com que a função RBF retorne zero

• ci − c j significa o valor de uma medida de distância euclidiana entre o centroide da face
ci e a face c j

• hi é um valor real associado aos vetores de controle, e serve de parâmetro na interpolação

Uma vez que os coeficientes do polinômio P() ainda não são conhecidos, bem como os
pesos dos vetores de controle wi , e sabendo também que a equação 4.3 é linear, a mesma pode
ser representada por um sistema linear, onde a função RBF é apresentada na forma matricial
exibida pela figura 4.2. Dado o sistema linear que representa a nossa função RBF, as incógnitas
w j, ...,k, p0, p1, p2 e p3 serão então obtidas utilizando a Decomposição LU (Lower/Upper) e
ψ = x, y e z.



Figura 4.2 Forma matricial das funções RBF.

4.1.2 Interpolação 3D

Como estamos trabalhando dentro do contexto tridimensional, a implementação de interpola-
ção para a geração do campo vetorial exige três sistemas lineares RBF, um para cada eixo, visto
que as funções RBF sempre retornam um único valor real (hi). Assim temos:

xi = fx(ci)
yi = fy(ci)
zi = fz(ci)

O ponto onde um vetor interpolado irá surgir é definido por ci = (x,y,z) e x j, y j e z j são os
pontos finais dos vetores de controle. Tais pontos irão trazer para a função RBF a informação
de direção para a interpolação.

Para a resolução de cada um dos três sistemas lineares (cada um com seu respectivo hi atri-
buído), é utilizada uma decomposição LU, obtendo assim os coeficientes dos três polinômios
(p0, p1, p2, p3) e mais j ∗3 pesos w. Logo, o vetor interpolado pela função RBF será formado
como segue:

Xf = fx(ci)
Yf = fy(ci)
Z f = fz(ci)

onde fψ(ci) é a função RBF (Equação 4.3) com os valores das incógnitas encontradas pela
decomposição LU:

fψ(x,y,z) =
n

∑
j=1

wiψθ(ci − c j)+ p0ψ + p1ψx + p2ψy + p3ψz (4.5)

O resultado de cada chamada a essa função RBF será um ponto de coordenadas (Xf ,Yf ,Z f )
que formará junto com o centroide da face um vetor final com uma direção especificada. O
conjunto de todos os vetores nas faces da malha que representa uma dada superfície irá compor



o campo vetorial. Em seguida, o vetor direção interpolado é projetado ortogonalmente sobre
a face em que se encontra, bem como normalizado para melhorar o aspecto visual e possíveis
cálculos futuros. A figura 4.3 ilustra um exemplo de um campo vetorial definido numa super-
fície, gerado a partir de um conjunto de vetores de controle utilizando-se uma função RBF de
base gaussiana.

Figura 4.3 Campo vetorial numa superfície 3D. Os vetores vermelhos são os resultantes da interpolação
pela função RBF dados os vetores de controle (em verde). Os pontos azuis são os centroides das faces
c j dos vetores de controle e os pontos vermelhos são os parâmetros hk dos três sistemas lineares.

4.1.3 Redefinição do Cálculo da Posição Celular

Após ter definido como se dá o processo de geração de um campo vetorial numa superfície
tridimensional, o cálculo da nova posição de uma célula (dado pela equação 3.2) foi modificado
no que se refere ao processo de anisotropia celular, ficando definido como:

x′c = xc +
n

∑
i=1

waVjx +(1−wa)wdDxi

y′c = yc +
n

∑
i=1

waVjy +(1−wa)wdDyi (4.6)

onde V = (x,y) é a projeção 2D do vetor da face j onde a célula que está sofrendo deslocamento
reside. Caso no processo de relaxamento esta célula seja deslocada para outra face, a mesma
passa a sofrer seu deslocamento de acordo com o vetor referente a esta, e assim sucessivamente.
Desta forma, o campo vetorial definido sobre a superfície poderá movimentar uma dada célula
em várias direções específicas e não apenas em uma única direção global, fazendo com que
tenhamos resultados mais bem definidos e mais próximos dos padrões encontrados na natureza.



4.2 Inicialização - Modelo Computacional para a
Definição da Crista Neural

Para o caso particular da criação do modelo da crista neural sobre a superfície, utilizamos
uma combinação da estrutura cilíndrica junto com imagens arbitrárias que por sua vez irão
controlar indiretamente o parâmetro de distribuição inicial celular na superfície. Uma imagem
binária é mapeada sobre o cilindro que cobre a área da superfície que representa a região dorso-
ventral (ver figura 4.4(a)). Uma vez que todas as células foram distribuídas randomicamente na
superfície, segundo suas probabilidades de tipos, as mesmas passam a ser descritas no sistema
de coordenadas do cilindro que encobre a área em questão. Dessa forma, as células que são
cobertas pela região branca da imagem binária podem manter-se como inicialmente definidas,
já as células que encontram-se sob a região de cor preta da imagem tem seu tipo alterado de
foreground para background (ver figura 4.4(b)).

(a) Imagem binária mapeada sobre o cilindro.

(b) Criação do modelo da crista neural a partir de imagens binárias
arbitrárias.

Figura 4.4 Modelo da crista neural.

Durante o processo de simulação, nós utilizamos o campo vetorial definido sobre a superfí-
cie para realizar a migração das células criadas na região da crista neural para seus respectivos
destinos. A figura 4.5 ilustra um exemplo de uma superfície cilíndrica, onde nós definimos ini-
cialmente o que seria a região da crista neural composta por células de foreground e mostramos
a mesma sendo deslocada de acordo com os vetores definidos sobre as superfície.

Para ampliar a generalidade do modelo, possibilitando efeitos mais locais tais como man-
chas (ou listras) com espessuras diferentes nas diversas partes do corpo do animal, optamos
por uma redefinição dos parâmetros que controlam a simulação. Esses parâmetros, que antes
eram definidos de maneira global, agora passam a controlar localmente o padrão nas diferentes
áreas da superfície, visto que em diferentes áreas do corpo do animal podemos ter manchas (ou
listras) que possuem comportamento e geometria diferentes.



Figura 4.5 À esquerda: Zoom com detalhes do Campo Vetorial. À direita: tempo 0 de simulação -
Distribuição inicial de células, com células de foreground localizadas na região da crista neural; tempos
5, 10 e 15 de simulação. Células deslocadas pelo campo vetorial, com vetores representados pela cor
vermelha.

Nas próximas seções, mostraremos como a estrutura cilíndrica é utilizada para a definição
local de parâmetros tais como raio de repulsão das células, número inicial de células, probabi-
lidade inicial de ocorrência dos tipos, valores do peso dado ao campo vetorial, dentre outros,
afim de obter um melhor controle das peculiaridades mencionadas do padrão.

4.3 Síntese de Padrões Naturais Contrastantes Aleatórios

Definimos como padrões aleatórios todos aqueles que se manifestam sem nenhuma regra de
disposição regular, a não ser por se apresentarem nas cores preto e branco. Tais padrões são
resultantes da manifestação da mutação do tipo white spotting (ver seção 2.3.2) e foram ilus-
trados na figura 2.4. Tomaremos como estudo de caso para a síntese desse padrão uma raça
particular de bovinos conhecida por Holstein, ilustrada na figura 4.6. Nas subseções que se-
guem mostraremos que tipo de mudanças foram realizadas no modelo original para obtenção
de padrão Holstein e suas peculiaridades.

4.3.1 Definição Local dos Tipos de Células no Processo de Inicialização

Como foi explicado na seção 3.2.2, a síntese de um determinado padrão é feita através de
duas etapas principais: inicialização e simulação. A etapa de inicialização é responsável pela
distribuição de um conjunto de células e a atribuição de um determinado tipo para cada uma
dessas células. No geral, o domínio - nesse caso uma superfície 3D - é preenchido em sua
maioria com células de background e um número menor de células de outros tipos (foreground

ou intermediate), e a determinação desses tipos pode ser feita randomicamente ou definida pelo
usuário.

Pode-se analisar, de maneira quantitativa, que na raça de bovinos Holstein, o padrão mantêm-



Figura 4.6 Vacas do tipo Holstein.

Figura 4.7 Estrutura cilíndrica sobreposta a um modelo 3D.

se na maioria dos casos constituído por uma pequena área branca na região central da cabeça
(ver figura 4.6). Outra observação é que o fato do padrão ser aleatório implica em manchas
maiores em algumas regiões do corpo e manchas menores em outras regiões (ver figura 4.6).
Para a geração do padrão tomado como estudo de caso, peculiaridades como essas justificam o
uso de um controle local dos parâmetros que definem o padrão. Deve-se levar em consideração
também que tais peculiaridades não se manifestam apenas nos padrões Holstein mas também
em diversos outros do tipo white spotting como os encontrados em algumas raças de cavalos e



gatos.

(a) Imagens binárias utilizadas para definir
a crista neural nas regiões dorsal e facial,
respectivamente.

(b) Distribuição randômica das células na superfície formando o modelo da crista neural, amostra do diagrama de
Voronoi computado, resultado visual da distribuição inicial de células.

Figura 4.8 Definição do modelo da crista neural.

Para simularmos o comportamento do padrão causado pela mutação white spotting, opta-
mos por definir na região da crista neural as probabilidades iniciais dos tipos de células de
forma local. Para tanto, como foi mencionado na seção ??, utilizamos a estrutura cilíndrica
para definir as regiões da superfície onde há uma maior incidência de células de foreground

ou background. A figura 4.7 ilustra um modelo 3D com sua respectiva estrutura cilíndrica
sobreposta ao modelo.

O surgimento da crista neural na região dorsal e da faixa central de cor branca na região
facial foram obtidos utilizando-se arquivos de textura específicos junto com a definição de que
inicialmente 100% dos tipos das células distribuídas nessas regiões devem ser do tipo fore-

ground. A figura 4.8(a) ilustra as imagens binárias utilizadas para definir a crista neural nas
regiões dorsal e facial, respectivamente. A figura 4.8(b) ilustra o efeito desses arquivos de
texturas mapeados na estrutura cilíndrica na fase de distribuição randômica das células na su-
perfície, ou seja, na fase de inicialização. À esquerda temos o arranjo celular inicial, seguido
de uma amostra do diagrama de Voronoi computado e finalmente o resultado visual da distri-
buição. Vale também salientar que na região facial, restringimos um valor diferente do raio
de repulsão wr das demais partes do corpo, visto que dentro de um raio menor, as células se
dispersam menos e isso possibilita um melhor controle sobre regiões onde o padrão é mais
estruturado e rico em detalhes. Tornaremos a discutir o uso desse tipo de definição local, na
seção 4.4.2.



(a) Detalhes do campo vetorial gerado com 7196 vetores a partir de 11 vetores
de controle definidos pelo usuário sobre a superfície 3D.

(b) À esquerda: tempo 0 de simulação (padrão contendo apenas a distribuição inicial das células formando o
modelo de crista neural), tempos 5, 10, 20 e 30 de simulação. Primeira e segunda linha diferem apenas pela
semente randômica utilizada na distribuição inicial.

Figura 4.9 Resultados da simulação para padrões aleatórios.

4.3.2 Migração

Uma vez que a região da crista neural é definida com as distribuições iniciais dos tipos de
células de forma local, fazemos uso do campo vetorial definido pelo usuário sobre a superfície
3D (ver imagem 4.9(a)) a fim de realizar a migração dessas células a fim de obter o padrão
desejado.



A figura 4.9(b) mostra um resultado da obtenção desse padrão com suas peculiaridades,
onde a primeira e segunda linha diferem pela semente randômica utilizada na distribuição ini-
cial. A tabela 4.1 mostra os parâmetros que foram utilizados para obter esse padrão. Outra
característica interessante desse padrão tomado para estudos de caso é que a raça de bovinos
holstein não possui manchas pretas na região ventral. A utilização do modelo da crista neural
unido com o uso do campo vetorial nos proporciona manter um controle mais natural sobre a
migração celular, a fim de que as manchas de foreground nunca atinjam a área da superfície que
representa a região ventral do animal. No capítulo 5 são apresentados mais alguns resultados
do padrão holstein, bem como outros padrões contrastantes e aleatórios.

Tabela 4.1 Lista de parâmetros para o padrão holstein

Área da superfície ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de células
Facial 18 2 15 0.067 8 60 0.8 0.5 1512 (B) 991 (F)

- 18 2 15 0.027 8 60 0.8 0.5 1512 (B) 991 (F)

4.4 Síntese de Padrões Naturais Contrastantes Estruturados

Chamamos de padrões estruturados todos aqueles que se manifestam de maneira mais regular,
possuindo uma regra de disposição topológica bem definida. Tais padrões são resultantes da
manifestação da mutação por comutação de pigmentos (ver seção 2.3.3). Tomaremos como
estudo de caso para essa simulação o padrão listrado encontrado nas zebras. Alguns exemplos
reais desse padrão são ilustrados na figura 4.10.

Figura 4.10 Zebras E. quagga burchelli.

A riqueza de detalhes encontrada no padrão da zebra, tais como listras com diferentes espa-
çamentos e espessuras e com diversas orientações encontradas no padrão, justifica o uso de uma



abordagem local sobre a definição de alguns dos principais parâmetros de simulação encontra-
dos no modelo, tais como raio de repulsão wr, número inicial de células, pesos de anisotropia
wa, dentre outros.

Fizemos uso da estrutura cilíndrica do modelo para determinar valores de parâmetros com
influência local sobre a superfície. Abaixo explicamos mais detalhadamente as necessidades
específicas do padrão que motivaram o uso de uma abordagem local para o uso dos parâmetros
que controlam a simulação, bem como os efeitos que essa abordagem causou nos resultados
visuais do padrão.

4.4.1 Número Inicial de Células Local

Uma vez que o padrão de pelagem é gerado a partir do cálculo do diagrama de Voronoi sobre
o conjunto de pontos que representam as células distribuídas no processo de inicialização, no
caso específico do padrão encontrado na zebra, em áreas onde existe uma sequência de listras
pouco espaçadas, tornou-se necessário um maior número de células distribuído inicialmente,
enquanto em áreas de listras menos espaçadas, podemos utilizar um número menor de células.

(a) À esquerda: superfície com distribuição inicial de células global, 50000 células
no total; À direita: áreas da superfície relativas às regiões das patas com o triplo do
número de células, 95480 células no total.

(b) À esquerda: diagrama de Voronoi com-
putado no modelo com distribuição de célu-
las global; À direita: diagrama de Voronoi
computado no modelo com distribuição de
células local (região da pata).

(c) À esquerda: resultado inicial do
padrão após a distribuição de células
global; À direita: Resultado inicial do
padrão após a distribuição de células
local (Região da pata).

Figura 4.11 Quantidade inicial de células distribuída localmente.



A necessidade da definição local da quantidade inicial de células para o processo de simu-
lação do padrão se deu pelo fato de que o mesmo, quando é definido com um número fixo
(globalmente) para a distribuição inicial de células, é gerado com um aspecto grosseiro nas
áreas de listras pouco espaçadas, porém possui um aspecto visualmente plausível para áreas
onde as listras são inicialmente mais espaçadas.

A figura 4.11(a) ilustra um exemplo comparativo onde na segunda imagem a região das
patas contêm um maior número de células distribuído inicialmente. Utilizamos a estrutura de
cilindros para definir as regiões com maior incidência inicial de células. A figura 4.11(b) mostra
em detalhes o diagrama de Voronoi computado a partir das duas distribuições iniciais: global e
local. Como pode-se observar pela figura 4.11(c) o resultado visual da distribuição inicial das
células se mostra mais bem definido quando temos as células distribuídas em maior quantidade
na área da superfície relativa à região das patas.

4.4.2 Raio de Repulsão Local

No padrão da zebra, além do fato de que em algumas áreas da superfície existem listras menos
espaçadas entre si, também podemos observar que essas listras são menos espessas. A figura
4.12 ilustra áreas específicas do padrão de pelagem da zebra onde temos diferentes espessuras
de listras a depender da área do corpo onde as mesmas se localizem.

Figura 4.12 O padrão listrado da zebra e suas diferentes espessuras de listras.

Para aproximar nossos resultados da forma como o padrão se manifesta em situações reais,
optamos por definir raios de repulsão locais no processo de simulação ao invés de um único
raio de repulsão definido globalmente para toda a superfície.

Para o caso particular das zebras, nas áreas da superfície referentes às patas, foram defini-
dos valores para o raio de repulsão wr menor que nas demais áreas do corpo. Tais áreas são
identificadas a partir da estrutura cilíndrica do modelo, ou seja, as áreas da superfície que se
localizam sob os cilindros que encobrem as regiões das patas, por exemplo, possuirão valores
para o raio de repulsão diferentes das demais áreas do corpo. A figura 4.13 mostra um exemplo
onde listras mais espessas encontradas na região dorsal da superfície possuem valor wr = 6.0,
enquanto na região das patas temos wr = 1.0.

A figura 4.14 ilustra um exemplo onde não foram definidos parâmetros de quantidade inicial
e raio de repulsão locais. Como pode-se observar, com tais parâmetros definidos de forma



Figura 4.13 Primeiro dia de simulação do padrão listrado da zebra: wr = 6.0 para a área da superfície
que representa a região dorsal e wr = 1.0 para as áreas relativas à região das patas.

global, o padrão na região das pernas do animal resulta num aspecto completamente indefinido
e desorganizado, descaracterizando assim as listras do padrão nessa região.

Figura 4.14 Problemas com o uso de parâmetros globais na simulação do padrão de zebras: wr = 6.0
e número inicial de células igual a 100.000, definidos globalmente. Padrão na região das pernas com
aspecto desorganizado.

4.4.3 Valores de Pesos dos Campos Vetoriais Locais

Uma vez definidos os pontos de partida para a migração celular nas diferentes áreas da superfí-
cie, podemos deduzir que em áreas menores as células chegam mais cedo ao seu destino, devido
ao percurso das mesmas ser menor que em áreas maiores. Para obter um melhor controle sobre
o tempo que o deslocamento celular leva para atingir as diferentes áreas da superfície, utili-
zamos o parâmetro wa que controla o peso do campo vetorial no deslocamento celular. Caso
wa = 0 as células movem-se unicamente devido ao processo de relaxamento; caso wa = 1 as
células movem-se apenas na direção do campo vetorial. Valores intermediários de wa indicam
que as duas forças serão interpoladas linearmente proporcionalmente a wa.

De posse desse controle local, podemos definir pesos menores para áreas da superfície
menores, e pesos maiores para áreas maiores, fazendo assim com que as células localizadas
em diferentes partes da superfície cheguem em tempos semelhantes aos seus destinos finais,
independente do tamanho da área que tenham que percorrer. Para o caso especial da zebra,



tal conceito foi utilizado na migração das células de forma que o peso de deslocamento wa

utilizado na área da superfície relativa às patas foi definido sendo cinco vezes menor que o
peso utilizado na região dorso-ventral.

4.4.4 Campos Vetoriais Locais

Como pode-se observar, o padrão da zebra é bastante complexo no que se refere às suas diversas
orientações anisotrópicas, ou seja, a depender da área da superfície onde as listras se localizam,
estas podem ter orientações completamente distintas umas das outras. Na região dorso-ventral,
por exemplo, as listras possuem uma direção vertical, na região traseira possuem uma direção
mais inclinada e na região das patas podemos encontrar listras horizontais.

Como o movimento anisotrópico das células é inteiramente dependente do campo vetorial
definido na superfície, poucos vetores que são desviados da orientação desejada devido ao
processo de interpolação utilizado, podem influenciar drasticamente no resultado do padrão.
Uma vez que tal campo é gerado com um total de 13566 vetores (mesmo número de faces da
malha 3D do modelo zebra utilizado) a partir de 30 vetores de controle distribuídos em pontos-
chave sobre a superfície, tais problemas com a interpolação gerada pelas funções RBF acabam
sendo comum na geração do campo vetorial de maneira global. A figura 4.15 ilustra alguns
desses desvios gerados após calculado o campo vetorial no modelo.

Figura 4.15 Vetores desorientados: Erros de interpolação na geração do campo vetorial sobre uma
superfície 3D.

Para tentar amenizar esse problema, optamos pelo uso de subcampos vetoriais definidos
também de forma local. A união desses subcampos vetoriais irá compor um campo vetorial
final que irá controlar o movimento anisotrópico das células. Para a geração específica do
campo vetorial do modelo da zebra, definimos um total de cinco subcampos vetoriais: quatro
campos definidos nas áreas da superfície relativas às patas e um outro campo definido nas
demais partes da superfície. Optamos por essa escolha de cinco subcampos devido a essas
áreas - patas e região dorsal - serem os pontos de partida para a migração celular, logo, para
cada ponto de partida diferente um campo diferente para realizar a anisotropia celular.



4.4.5 Migração

Uma vez definidos localmente os valores de raio de repulsão, peso do campo vetorial, número
inicial de células e campos vetoriais, dá-se início o processo de migração celular tanto na região
dorso-ventral, quanto nas áreas relativas às patas traseiras e dianteiras. A figura 4.16 apresenta
resultados ilustrando a migração das listras das zebras. A tabela 4.2 mostra os parâmetros que
foram necessários para obter esse padrão.

O número inicial de células distribuído sobre a superfície foi de 50000 células no total,
porém, nas áreas da superfície relativas às regiões das patas foi definido o triplo do número
de células, totalizando uma distribuição inicial de 95480 células, das quais 6361 são do tipo
foreground e 89119 do tipo background.

Figura 4.16 Migração das listras das zebras. Da esquerda para à direita: tempo de simulação 5, 10, 15,
20, 25, 30 e 35.

Tabela 4.2 Lista de parâmetros para o padrão zebra.

Área da superfície ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
Patas 18 1.0 15 0.067 8 60 0.8 0.5 100% (B) 0% (F)

- 18 6.0 15 0.067 8 60 0.8 0.5 100% (B) 0% (F)

Devido ao padrão da região facial da zebra ser bastante complexo no que se refere às di-
versas mudanças de direção das listras em uma área relativamente pequena, o uso de funções
RBF para a geração de um campo vetorial sobre tal área da superfície tornou-se ineficiente, não
alcançando a riqueza de detalhes na anisotropia dessa região. Devido a isso, optamos por não
simular o padrão na região facial do modelo.

As limitações encontradas pelo processo de simulação nos padrões tomados como estudos
de casos nesse capítulo serão expostas em detalhes no capítulo 6.



CAPÍTULO 5

Resultados

Neste capítulo apresentamos alguns resultados de padrões contrastantes simulados pelo MClone
após realizadas as extensões mencionadas nos capítulos 3 e 4. Serão apresentados aqui resul-
tados de padrões classificados como aleatórios e estruturados. Cada resultado será seguido
da tabela de parâmetros específicos que foram utilizados para obter tais padrões, sejam eles
definidos de forma global ou local no modelo.

5.1 Padrões Contrastantes Aleatórios

5.1.1 O Padrão em Dálmatas

A figura 5.1 ilustra os resultados comparativos obtidos na simulação do padrão de pelagem do
animal. A tabela 5.1 lista os valores dos principais parâmetros que foram utilizados na obtenção
do padrão. Nesta simulação, os parâmetros utilizados foram definidos de forma global, as cé-
lulas foram distribuídas inicialmente em toda a superfície 3D (sem o uso de texturas arbitrárias
para a definição do modelo da crista neural) e não fizemos uso do campo vetorial pra definir
anisotropia sobre a superfície. O número de células distribuído inicialmente na superfície foi
20000, sendo 13975 células do tipo background e 6025 células do tipo foreground.

Figura 5.1 Modelo Dálmata - padrão real e padrão simulado.

Uma vez que o padrão dálmata se assemelha ao padrão guepardo (já simulado no MClone
sem as extensões propostas neste trabalho), optamos pela simulação do padrão utilizando parâ-
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Tabela 5.1 Lista de parâmetros para o modelo dálmata.

Parâmetro ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
valores 20 4.0 15 0.067 10 20 0.9 0.0 B = 70% F = 30%

metros definidos globalmente, sem utilizar o modelo de crista neural e consequentemente sem
realizar a migração celular a partir de um campo vetorial previamente definido na superfície.

5.1.2 O Padrão em Equinos da Raça Overo

As figuras 5.3 e 5.4 ilustram os resultados comparativos obtidos na simulação do padrão da raça
de equinos Overo. A tabela 5.2 lista os valores dos principais parâmetros que foram utilizados
na obtenção de ambos padrões. Nesta simulação os parâmetros utilizados foram definidos de
forma local, fizemos o uso de texturas arbitrárias para a definição do modelo da crista neural
(figura 5.2) e também fizemos o uso do campo vetorial pra definir anisotropia sobre a superfície,
realizando assim a migração das células que constituem a crista neural.

A probabilidade inicial de ambos os resultados foi de 100% de células foreground, porém
o uso dos arquivos de textura que definem o modelo da crista neural definem todos os tipos
das células que estão sob a área preta da imagem para o tipo background, forçando assim o
surgimento da crista 100% na cor preta e o resto do corpo na cor branca. Para a simulação
de ambos os padrões, o número inicial de células distribuído inicialmente na superfície foi um
total de 20000, sendo 15870 células do tipo background e 4130 células do tipo foreground.

Figura 5.2 Textura utilizada para a definição do modelo de crista neural do padrão de equinos overo.

Tabela 5.2 Lista de parâmetros para o modelo Overo.

Modelo ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
Overo 1 20 10.0 10 0.15 10 50 0.5 0.9 B = 0% F = 100%
Overo 2 20 6.0 10 0.15 10 50 0.9 0.9 B = 0% F = 100%

Nessa raça de equinos pode-se observar o efeito visual da migração celular, visto que as
manchas pretas do animal parecem que foram “derramadas” sobre a região dorsal do mesmo



Figura 5.3 Modelo Overo 1 - padrão real e padrão simulado.

Figura 5.4 Modelo Overo 2 - padrão real e padrão simulado.

a fim de atingir a região ventral. A simulação utilizando o modelo de crista neural mostrou-se
plausível para uma simulação mais biologicamente fundamentada deste padrão.

5.1.3 O Padrão em Bovinos da Raça Holstein

Figura 5.5 Modelo Holstein 1 - padrão real e padrão simulado.

A figura 5.5 ilustra os resultados comparativos obtidos na simulação do padrão da raça de
bovinos holstein. A tabela 5.3 lista os valores dos principais parâmetros que foram utilizados



Figura 5.6 Migração realizada sobre o arranjo celular.

Tabela 5.3 Lista de parâmetros para o modelo Holstein.

Área na superfície ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
Facial 20 10.0 40 0.067 10 50 0.9 0.9 100% (B) 0% (F)

- 20 10.0 40 0.24 10 50 0.9 0.9 60% (B) 40% (F)

Figura 5.7 Variedade de representação de um único padrão.

na obtenção do padrão. Nesta simulação os parâmetros utilizados foram definidos de forma
local, fizemos o uso de texturas arbitrárias para a definição do modelo da crista neural (tais
texturas são mostradas pela figura 4.8(a)) e também fizemos uso do campo vetorial para definir
anisotropia sobre a superfície, realizando assim a migração das células que constituem a crista
neural. A figura 5.6 ilustra essa migração sobre o arranjo celular. A quantidade inicial de
células definidas para essa simulação foi de 20000 células, sendo 15870 do tipo background e
4130 do tipo foreground.

A figura 5.7 ilustra diversos resultados do padrão Holstein. Todos os resultados foram
obtidos a partir do conjunto de parâmetros definidos na Tabela 5.3, o que os diferencia é o
valor utilizado como semente da distribuição randômica inicial das células, ou seja, em cada
caso, as células foram distribuídas inicialmente em posições diferentes, o que nos dá o poder



de obtermos diversas representações de um mesmo padrão, uma das vantagens de modelos
procedurais.

Como já mencionado (ver seção 1.3), a geração do padrão feita diretamente sobre a super-
fície tem o intuito principal de se adaptar às mudanças que a mesma sofre. No caso da síntese
do padrão da pelagem em mamíferos, as mudanças na geometria do objeto são provocadas pelo
crescimento do animal. A figura 5.8 ilustra um exemplo onde realizamos o processo de cresci-
mento do animal através do uso da estrutura cilíndrica, fazendo com que o padrão se desenvolva
de acordo com as alterações sofridas pela superfície.

Tabela 5.4 Medidas de bovinos na fase adulta (em cm).

Medidas comprimento
das pernas
dianteiras

comprimento
das pernas
traseiras

largura
do corpo

comprimento
da cabeça

largura do
pescoço

comprimento
pescoço F

comprimento
corpo B

largura
das pernas
dianteiras

largura
das pernas
traseiras

valores 131.6 133.7 68.4 50.1 19.7 53.7 162.6 5.47 6.24

Figura 5.8 Primeira linha: dia 22, dia 32, dia 42, dia 52 e dia 62 da janela de definição do padrão,
envolvendo migração e sucessivos passo de divisão e relaxamento celular. Segunda linha: modelos
equivalentes ao dia 285 (dia do nascimento) e animal com 36 meses já na fase adulta. Neste caso o
padrão apenas acompanha as mudanças na superfície.

Seguindo a ideia de Bard [Bar77] que calculou o surgimento do padrão em zebras, Walter
[WFR98] estimou o tempo médio em que o padrão começa a ser definido em girafas, e para
uma gestação de 457 dias, foi definido que o padrão começa a ser estabelecido por volta do 36º
dia de gestação, ou seja 7,8% dos 457 dias de gestação da girafa, e que esse padrão tornava-se
visível aproximadamente no 100º dia de gestação. Se utilizamos a mesma ideia de Walter em
bovinos, levando em consideração que a gestação em bovinos dura cerca de 285 dias, teremos
que o padrão irá começar a se desenvolver no 22º dia de gestação - que equivale a 285x0.078 -
e terminará de ser estabelecido no 62º dia da gestação - que equivale ao 100º dia do padrão das
girafas.

Sendo assim, teríamos uma janela de 40 dias definida pelo intervalo [22,62], para o desen-
volvimento do padrão, ou seja, para as células sofrerem o processo de sucessivas divisões e



migrarem da região dorsal para a região ventral. Após passada essa janela, o padrão iria apenas
acompanhar o crescimento da superfície sem que esteja submetido a processos de divisões e
relaxamentos.

A figura 5.8 ilustra um exemplo de crescimento de um modelo Holstein. A primeira linha
da figura exibe o padrão sendo definido dentro da janela especificada (do 22ª ao 62ª dia de ges-
tação). A segunda linha da figura mostra o padrão encontrado no modelo com exatamente 285
dias (dia do nascimento) e o modelo adulto equivalente a idade de 36 meses após o nascimento.

Infelizmente, a deformação sofrida pelo modelo não está biologicamente fundamentada,
devido a escassez de informações sobre as medidas corretas de fetos de bovinos na literatura.
O que fizemos para calcular esse crescimento foi uma redução linear das medidas já definidas
em um animal adulto. A tabela 5.4 mostra as medidas de um bovino na fase adulta (36 meses
após nascimento).

5.2 Padrões Contrastantes Estruturados

5.2.1 O Padrão das Zebras

A figura 5.10 ilustra os resultados comparativos obtidos na simulação do padrão das zebras
e a tabela 5.5 lista os valores dos principais parâmetros que foram utilizados na obtenção do
padrão.

Nesta simulação os parâmetros utilizados foram definidos de forma local, fizemos o uso
de texturas arbitrárias para a definição do modelo da crista neural (tais texturas são mostradas
pela figura 5.9(a)) e também fizemos uso do campo vetorial pra definir anisotropia sobre a
superfície, realizando assim a migração das células que constituem a crista neural bem como as
células distribuídas na área relativa às patas. Para tanto definimos cinco subcampos locais: um
campo para cada pata, e outro campo definido nas demais áreas da superfície. Para controlar a
distribuição inicial de células na área relativa às patas, utilizamos o arquivo de textura mostrado
pela figura 5.9(b).

(a) Textura utilizada para
a definição do modelo de
crista neural do padrão ze-
bra.

(b) Textura utilizada para
a definição da distribuição
inicial de células na região
das patas no padrão zebra.

Figura 5.9 Texturas utilizadas para a definição do modelo de crista neural e região das patas do padrão
de zebras.



Quanto ao número inicial de células, foram distribuídas sobre a superfície 50000 células
no total, porém, nas áreas da superfície relativas às regiões das patas, foi definido o triplo do
número de células, totalizando uma distribuição inicial de 95480 células, das quais 6361 são
do tipo foreground e 89119 do tipo background.

Figura 5.10 Modelo Zebra - padrão real e padrão simulado.

Tabela 5.5 Lista de parâmetros para o padrão zebra

Área da superfície ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
Patas 18 1.0 15 0.067 8 60 0.8 0.5 100% (B) 0% (F)

- 18 6.0 15 0.067 8 60 0.8 0.5 100% (B) 0% (F)

Devido ao uso de subcampos vetoriais, pudemos observar resultados onde o padrão de-
monstra-se visualmente plausível na região dorso-ventral e na região das patas, porém na tran-
sição entre essas regiões o padrão apresentou uma lacuna. Este efeito negativo poderia ser
melhorado com uma solução mais sofisticada na região de sobreposições de cilindros. Discus-
sões mais detalhadas sobre os resultados do padrão zebra serão feitas no capítulo 6.

5.2.2 O padrão em Bovinos da Raça Belted

A figura 5.12 ilustra os resultados comparativos obtidos na simulação do padrão de bovinos
da raça Belted. A tabela 5.6 lista os valores dos principais parâmetros que foram utilizados na
obtenção do padrão.

Nesta simulação, os parâmetros utilizados foram definidos de forma local, fizemos o uso de
texturas arbitrárias para a definição do modelo da crista neural, (ver figuras 5.11(a) e 5.11(b))
e também fizemos uso do campo vetorial para definir anisotropia sobre a superfície, realizando
assim a migração das células que constituem a crista neural. O número inicial de células inici-
almente distribuído sobre a superfície foi de 20000 células no total, das quais 3227 são do tipo
foreground e 16773 do tipo background.



(a) Textura utilizada para
a definição do modelo de
crista neural do padrão
Belted.

(b) Textura utilizada para
a definição da distribuição
inicial de células na região
das patas no padrão Bel-

ted.

Figura 5.11 Texturas utilizadas para a definição do modelo de crista neural e região das patas do padrão
Belted.

Figura 5.12 Modelo Belted - padrão real e padrão simulado.

Tabela 5.6 Lista de parâmetros para o padrão Belted.

Área da superfície ρ wr tempo wd mitose F mitose B α FF α BB Probabilidade inicial de tipos de células
Facial 20 2.0 45 0.067 10 60 0.9 0.9 B = 100% F = 0%

- 20 6.0 45 0.24 10 60 0.9 0.9 B = 100% F = 0%

5.3 Custos Computacionais

Abaixo fazemos uma análise sobre os custos computacionais requeridos nos processos de simu-
lação de cada resultado apresentado. Tais resultados foram produzidos em um MacBook Apple

com processador 2.13 GHz Intel Core 2 Duo com 2 GB de memória RAM. Estes resultados
não utilizam processamento na GPU.

• Padrão Dálmata

– 4280 faces triangulares

– 300 passos de relaxamento



– Total de 20000 células, sendo 13975 células do tipo background e 6025 células do
tipo foreground

– Média de 3 min para a geração do padrão

• Padrão Overo

– 5090 faces triangulares

– 200 passos de relaxamento

– Total de 20000 células, sendo 15870 células do tipo background e 4130 células do
tipo foreground

– Média de 4 min para a geração do padrão

• Padrão Holstein

– 7196 faces triangulares

– 800 passos de relaxamento

– Total de 20000 células iniciais, sendo destas 11798 do tipo background e 7202 do
tipo foreground

– Média de 3 min para a geração do padrão

• Padrão Belted

– 7196 faces triangulares

– 900 passos de relaxamento

– Total 20000 células, sendo 3227 são do tipo foreground e 16773 do tipo background

– Média de 20 min para a geração do padrão

• Padrão Zebra

– 13566 faces triangulares

– 270 passos de relaxamento

– Total de 95480 células, sendo 6361 do tipo foreground e 89119 do tipo background

– Média de 38 min para a geração do padrão

Podemos observar que a simulação do padrão Belted tornou-se demasiadamente custosa
devido a uma taxa de divisão celular bastante elevada, de modo a poder cobrir toda a superfície.
Já a simulação do padrão zebra mostrou-se custosa devido a um número de células inicial já
bastante elevado se comparado aos dos outros padrões simulados.



CAPÍTULO 6

Conclusões

Este trabalho propôs uma extensão ao modelo Mosaico de Clones (MClone) para realizar a
síntese procedural de texturas que representam padrões naturais de pelagem de animais em
cores contrastantes - mais precisamente, padrões que se manifestam nas cores preta e branca,
sendo esse padrão expresso de maneira aleatória ou estruturada.

Devido ao fato do padrão contrastante ser resultante, em sua maioria, de mutações genéticas
que provocam a morte de células que produzem o pigmento durante sua migração dorso-lateral,
ainda na fase fetal do animal, foi desenvolvido um modelo de crista neural e migração celular
para simular resultados mais biologicamente fundamentados.

Para realizar a migração celular no processo de simulação utilizamos funções RBF com o
objetivo de gerar, via interpolação, um campo vetorial a partir de alguns vetores de controle
definidos inicialmente pelo usuário. O uso do campo vetorial, ao invés de um único vetor que
define o processo de anisotropia, tornou-se vantajoso à medida que com o mesmo pode-se obter
n direções anisotrópicas sobre a superfície 3D.

Uma vez que os padrões naturais de pelagem não se manifestam por igual em toda a exten-
são do animal, tornou-se necessária também a definição de parâmetros de controle do padrão de
forma local, sendo os mesmos controlados pela estrutura cilíndrica sobreposta sobre as diversas
áreas da superfície relativas às diversas partes do corpo do animal.

As extensões realizadas mostraram resultados visuais plausíveis no que se refere à geração
de padrões aleatórios (causados pelo tipo de mutação white spotting) encontrados em algumas
raças de bovinos e equinos. Mesmo os padrões aleatórios apresentam peculiaridades locais que
também foram obtidas, tais como o caso da faixa branca na região facial de alguns bovinos, ou
o fato de alguns bovinos nunca possuírem manchas escuras na região ventral.

No que se refere ao padrão específico da zebra, uma vez que a migração celular é com-
pletamente dependente do campo vetorial definido na superfície 3D, o fato dos vetores serem
gerados via interpolação não permite uma alta definição das listras nas regiões onde as mesmas
seriam necessárias, como é o caso da região das patas, onde as listras ficaram com um aspecto
meio desorganizado e serrilhado. Isso se deu pois os vetores naquela região, apesar de terem di-
reções semelhantes, não possuem direções iguais, e pelo fato da área da superfície ser pequena
e conter um alto número de listras próximas umas das outras. Neste contexto qualquer mudança
um pouco mais brusca na direção de um vetor do campo, pode provocar uma desorientação na
listra.

Devido ao padrão da região facial da zebra ser bastante complexo no que se refere às di-
versas mudanças de direção das listras em uma área relativamente pequena, o uso de funções
RBF para a geração de um campo vetorial sobre tal área da superfície, tornou-se ineficiente,
não alcançando a riqueza de detalhes na anisotropia dessa região. Devido a isso, optamos por
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não simular o padrão na região facial do modelo.
Outra limitação do trabalho é que o uso de subcampos vetoriais acaba tornando a transi-

ção entre um subcampo e outro bastante visível nos resultados, e pouco suave. Isso pode ser
observado pela lacuna que mostrou-se presente entre as listras da região dorsal e as áreas das
superfícies referentes as patas dianteiras do animal, conforme mostrado na figura 5.10.

Na simulação de padrões estruturados que possuem informações de anisotropia menos com-
plexas (como no caso do padrão Belted encontrado em raças de bovinos, caprinos, etc.), as
extensões propostas mostraram-se também com resultados visualmente plausíveis.

No geral, pode-se concluir que o uso do modelo da crista neural em conjunto com a geração
do campo vetorial na superfície 3D e a definição local dos parâmetros de controle do padrão
possibilitou ao MClone a síntese de padrões contrastantes que se manifestam nas cores branco
e preto.

6.1 Trabalhos Futuros

Uma mudança que tornaria o modelo mais rico seria o aumento de tipos de células representa-
dos no sistema, para podermos simular padrões que possuem mais de três cores, como o padrão
ilustrado na figura 6.1.

Figura 6.1 Rã (Amerrega macero) com padrão contrastante multicolorido.

Também como trabalho futuro pretendemos estudar meios ainda mais eficientes que o uso
de funções RBF para realizar a criação de anisotropia em superfícies 3D. Assim, padrões que
exigem uma alta quantidade de direções anisotrópicas poderão ser melhor expressos.

Percebemos que também faz-se necessária a paralelização do processo de relaxamento,
visto que em malhas 3D com um número elevado de faces e um número elevado do células, o
processamento torna-se demasiadamente custoso.
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