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Reconstrução do rosto de Santo Antônio
será feita a partir de imagens 3D

TECNOLOGIA

Por estar sob sigilo, a face de Santo Antônio não pode ser divulgada. Sendo assim, esta é a reconstrução de Joaquim, feita com as mesmas
técnicas, através de imagens 3D

Da Redação

A partir de ima-
gens do crânio, utili-
zando tecnologia de
impressão 3D, será fei-
ta a reconstrução do
rosto de Santo Antô-
nio, pelo Centro de
Tecnologia da Informa-
ção Renato Archer
(CTI). Segundo o che-
fe de divisão de Tec-
nologias Tridimensio-
nais, Jorge Vicente Lo-
pes da Silva, o busto
do santo casamenteiro
estará pronto no final
de fevereiro e será en-
tregue ao Museu de
Estudos da Universi-
dade de Pádua, na Itá-
lia, em 13 de junho,

CÍCERO MORAES

data em que se come-
mora seu dia.

Além do CTI, o
projeto italiano Il Vol-
to di Sant’Antonio,
tem a participação de
outro brasileiro, o ar-
tista gráfico Cícero
Moraes, especialista

em reconstrução faci-
al 3D.

NOVA FACE

Cícero acredita
que o trabalho irá sur-
preender. Isso porque
o santo, cuja face será

reconstruída, terá um
rosto diferente da ima-
gem de Antônio, difun-
dida ao longo dos
anos. “Já dá para ver
que os traços dele não
eram tão finos e deli-
cados como aparecem
nas imagens difundidas

pelo mundo. Ele tinha
traços mais rústicos,
fortes, de um homem
normal”, afirmou. As
imagens da reconstru-
ção não podem ser di-
vulgadas devido a um
contrato de sigilo. “A
revelação está marca-
da para 13 de junho
deste ano”, completou
Cícero.

RECONSTRUÇÃO

As fotografias
utilizadas por Cícero,
enviadas pela empre-
sa italiana Arc-Team,
foram o material atra-
vés do qual foi feito o
escaneamento 3D das
imagens. “Inicialmen-
te nós recebemos o
crânio digitalizado em
3D, enviado da Itália
pela Internet. Em se-
guida modelamos di-
gitalmente os múscu-
los segundo as espe-
cificações anatômicas
dos ossos. Coloca-
mos a pele, apoiados
por dados estatísticos
daquela  e tn ia ,  no
caso do Santo Antô-
nio, um homem cau-
casiano (“ branco”).
Por fim pintamos a
pele, os olhos, mode-
lamos as roupas e os
cabelos segundo da-
dos históricos forne-
cidos pelo Museu da
Universidade de Es-
tudos de Pádua e pelo
grupo de arqueólogos
italianos Arc-Team”,
revelou Cícero.

Ainda, segundo
Cícero, a reconstrução

do crânio já está con-
cluída e ele trabalha
agora na colocação
dos músculos faciais,
pele e cabelo. “A face
de Santo Antônio está
praticamente pronta,
estamos esperando um
OK do pessoal da Itá-
lia para finalizá-la e
enviá-la ao CTI para
imprimi-la em 3D ao
final deste mês”, com-
pletou. Além disso, ele
acredita que o rosto
chegará a cerca de
70% do que seria o
rosto verdadeiro.
Como não há fotogra-
fias de Antônio quan-
do vivo para compara-
ção, o trabalho está
sendo feito a partir do
crânio – morto há oito
séculos.

Os ossos foram
expostos, pela última
vez, em 2010, a quar-
ta vez em oito séculos.
O bom estado de con-
servação chama a
atenção. Todos os os-
sos, a língua e as cor-
das vocais estão pre-
sentes e evitam o sur-
gimento de falsifica-
ções no mercado.
Além disso, as condi-
ções do esqueleto
atestam um homem
com cerca de 1,72m
de altura. Cícero rece-
beu as fotos do esque-
leto sem saber que per-
tenciam ao santo –
condição básica de
pesquisa, para evitar
que haja qualquer tipo
de influência na re-
construção.

HISTÓRIA

Batizado como
Fernando Martins de
Bulhões, Santo Antônio
nasceu em 1195 em Lis-
boa, Portugal, e trocou
de nome quando entrou
para a ordem dos Fran-
ciscanos. Grande estudi-
oso de teologia, frei An-
tônio ganhou prestígio
do alto, médio e baixo
clero. Autor dos Ser-
mões dos Grandes San-
tos e das Festas foi ca-
nonizado um ano após
sua morte, pelo papa
Gregório IX.

Viveu durante a
Idade Média e lhe é atri-
buído o milagre dos pei-
xes, caso em que, na ci-
dade de Rimini, às mar-
gens do Mar Adriático,
diante de uma população
com medo do domínio
dos hereges, frade Antô-
nio teria pregado aos
peixes da praia. Ele tinha
uma voz potente e arras-
tava multidões durante
os sermões em praças
públicas e nos campos
dos arredores da cidade.
Ainda, foi missionário no
norte da África, percor-
reu o norte da Itália e o
sul da França.

No Brasil, sua
fama é de santo casa-
menteiro. Junto com o
padre Pio e São Francis-
co, Santo Antônio pos-
sui milhões de devotos
por todo o mundo. Mor-
reu em 1231, em Pádua,
na Itália. Seu corpo foi
velado por cinco dias se-
guidos e sepultado na
Basílica da cidade.


