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Abstract. The plants’ growth and shape (organs distribution) are defined
mathematically by dynamic functions, such as, polynomials, Poisson and bi-
nomial distribution. The production of new metamers (basic entities in plant
architecture) on continued growth species is described by binomial distribution.
The Coffea Arabica’s growth is continuous and its architecture is described by
Roux’s model which defines geometrical and functional differentiation between
the main trunk (orthotropic) and the lateral axis (plagiotropic). The goals of
this work are: 1) model the complete structure of plants of Coffea Arabica in
3D based on partial measures, using stochastics processes 2) model the berry
distribution on plagiotropic axes by using the Gaussian function. In order to
achieve that, it will be developed a software called AmostraCafe3D.

Resumo. O crescimento e a forma de plantas (distribuição de órgãos) podem
ser definidos matematicamente por funções dinâmicas, tais como polinomi-
ais, lei de Poisson e binomiais. A produção de novos metâmeros (entidades
básicas de arquitetura macroscópica de vegetais) de espécies de crescimento
continuo se definem pela distribuição binomial. Coffea arabica tem o cres-
cimento contı́nuo e a sua arquitetura segue o modelo de Roux, definido pela
diferenciação geométrica e funcional entre o tronco principal (ortotrópico) e os
ramos laterais (plagiotrópicos). Os objetivos deste trabalho são: 1) modelar a
estrutura de plantas inteiras de cafeeiros arábica em 3D a partir de medições
parciais, com uso de processos estocásticos 2) modelar a distribuição de frutos
ao longo de ramos plagiotrópicos utilizando a função Gaussiana. No intuito de
realizar essa modelagem, será desenvolvido um software denominado Amostra-
Cafe3D.

1. Introdução
O grande desenvolvimento na área de ciência da computação nos últimos trinta

anos, junto com a acessibilidade a computadores de maior desempenho, estimulou a
pesquisa em diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, a biologia, gerando
o surgimento de novas áreas do conhecimento, tais como bioinformática e biologia com-
putacional. A bioinformática possui como foco o desenvolvimento de ferramentas que



auxiliem os biólogos na compreensão e análise de processos biológicos moleculares (se-
quenciamento de DNA e de proteı́nas) [2]. A biologia computacional se concentra na
modelagem computacional e simulação de processos biológicos [22]. A simulação com-
putacional de um processo biológico implica numa definição de um modelo bem rigoroso,
para que através desse modelo formal possa se simular o comportamento, ou prever um
processo com base nos parâmetros incluı́dos [7]. Arquitetura de planta é um termo apli-
cado para definir a organização dos componentes de uma planta dentro de um espaço e
tempo. Essa área cientı́fica quantifica a morfologia no tempo e espaço e por isso tende a
definir a organização dos componentes vegetais incluindo suas caracterı́sticas geométricas
(forma, tamanho e orientação dos componentes) e topológicas (conexões fı́sicas entre os
componentes). Através da modelagem estrutural de plantas consegue fazer uma ligação
entre o mundo real e virtual, com a aplicação de conhecimentos biológicos, matemáticos
e computacionais [9].

A modelagem Computacional pode ser definida como uma área multidiscipli-
nar que tem como objetivo aplicar métodos computacionais e/ou matemáticos para a
solução de problemas em diversas áreas. Uma dessas áreas de aplicação é a de mode-
lagem arquitetural de plantas. Alguns trabalhos recentes, por exemplo, aplicam métodos
de interpolação por splines cúbicos na simulação de estágios intermediários de plantas
de erva-mate [14]. Outros trabalhos utilizam formalismos computacionais, como o L-
Systems para simular o crescimento e as funcionalidades de uma planta em um ambiente
[5]. Métodos matemáticos também são aplicados junto com os métodos computacionais.
Um exemplo dessa aplicação é a Markov Apple Tree (MApple Tree), definida como um
modelo arquitetural para a simulação da topologia e geometria de uma macieira [22].

A continuação desse documento será organizada em seções. A Seção 2 apresenta
alguns conceitos computacionais e botânicos que são utilizados na área de arquitetura
de plantas bem como o seu estado da arte. A Seção 3 define quais são os objetivos a
serem alcançados com a execução desse trabalho. Por fim a Seção 4 apresentará alguns
processos metodológicos a serem utilizados/testados durante a realização do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Plantas são estruturas complexas que podem ser descritas de várias formas que de-
pendem da finalidade de aplicação. A escola de morfologia de Montpellier desenvolveu
o consenso geral de plantas como estruturas modulares, que permite a divisão de vegetais
em várias escalas, considerando-as como um conjunto de componentes com determina-
das caracterı́sticas morfológicas, modulares e repetitivas. Arquitetura de plantas é área
cientı́fica que visa definir a organização dos componentes de plantas incluindo suas ca-
racterı́sticas geométricas e topológicas. Neste campo de pesquisa se faz a ligação entre o
mundo real e a modelagem, com a aplicação de conhecimentos biológicos, matemáticos
e computacionais [9].

O crescimento e a forma de plantas (distribuição de órgãos) podem ser definidos
matematicamente por funções dinâmicas, tais como polinomiais, lei de Poisson e binomi-
ais. A probabilidade de produção de meristemas (tecido encontrado em zonas da planta
onde o crescimento ocorre) em espécies de crescimento rı́tmico define-se pela lei de Pois-
son, enquanto as suas neoformações e produção de espécies de crescimento continuo se
definem pela distribuição binomial [21].



O básico componente arquitetural vegetal chama se metâmero. Ele é apresentado
por internódio com a(s) sua(s) folha(s) e gema(s). Para a representação de topologia e geo-
metria de plantas foram propostos vários métodos. Um desses foi o grafo em árvore multi-
escalonado (MTG) que consiste em um objeto matemático hierárquico para representar a
estrutura topológica das plantas [9]. Os MTGs contêm componentes topológicos e atri-
butos geométricos de escalas hierarquizadas que são representados por um grafo-árvore.
Cada componente é representado por um vértice no gráfico e linhas que representam a
conexão entre eles [8]. As escalas em MTG representam a topologia da planta, enquanto
os atributos relativos aos componentes topológicos ajudam na reconstrução geométrica.
Esses MTGs são codificações da arquitetura vegetal em forma textual, como exibido na
Figura 1, que podem ser obtidas através de observações no campo.

Figura 1. Abstração da arquitetura de planta (a e b), codificação em um MTG (c)
e reconstrução (d). Fonte: AMAPmod version 1.8: Introduction and Reference
Manual



Como ilustrado na Figura 1, as plantas são codificadas em MTG, esse processo
consiste em realizar as medições de uma planta, levando em consideração as caracteris-
ticas de cada componente. Após isso, representa essas medições de forma textual, e por
fim pode-se manipular esse MTG com o software AMAPmod [10]. O uso do software
AMAPmod [19] permite analisar a arquitetura vegetal, visualizar plantas virtuais e si-
mular o seu crescimento. Esse software foi desenvolvido em C ++, e sua utilização é
feita pela linguagem AML (Architecture Modeling Language). Atualmente esse software
evoluiu para o software VPlants (que usa Python) sob a plataforma OpenAlea [17].

Na área de moldelagem arquitetural de plantas, métodos computacionais e/ou
matemáticos são utilizados e um deles é o método de interpolação. O processo de
interpolação é definido como um método que permite construir um novo conjunto de
dados com base em um conjunto previamente conhecido. A interpolação polinomial con-
siste em: Dado conjunto de n pontos (x,y), procurar um polinômio de n-ésimo grau que
satisfaça os (n-1) pontos, com a finalidade de encontrar valores intermediários que estejam
dentro do intervalo da sequência de pontos conhecidos. Os polinômios são muito utili-
zados para interpolação e aproximação de funções por várias razões. Eles são facilmente
avaliados, diferenciados e integrados utilizando apenas as operações aritméticas básicas
de adição, subtração e multiplicação [6]. Os processos estocásticos também são utili-
zados nas análises arquiteturais. Um processo estocástico é definido como de variáveis
aleatórias f(t) onde t ∈ T definidas em um espaço de probabilidades onde T é um con-
junto em que t varia [13]. Eles são frequentemente usados na área de modelagem de plan-
tas, especialmente quando se deseja identificar a distribuição de probabilidades ao longo
de um ramo. Um outro método computacional que pode ser utilizado na modelagem de
plantas é a analı́se Classificatória (Cluster Analysis). Esse tipo de método tem on objetivo
de agrupar n indivı́duos em classes ou subgrupos, onde cada subgrupo é composto por
indivı́duos semelhantes [15].

2.1. Estado da Arte

A modelagem de crescimento de plantas virtuais adquiriu uma posição importante
na aplicação em ciências botânicas, agronomia e horticultura. Eles podem se resumir em
diversos conceitos, como a descrição de dados, integração de conhecimento para compre-
ensão do sistema de crescimento como um todo e análise e previsões de comportamento
de crescimento para tomar decisões de gestão prática na produção agrı́cola. Os mode-
los de plantas virtuais se baseiam em conhecimentos botânicos e na arquitetura vegetal,
através da simulação das caracterı́sticas espaciais de uma planta e da visualização da
arquitetura 3D. O software VPlants [17] faz a modelagem e exploração da arquitetura
vegetal e é o sucessor do software AMAPmod. Com ele é possı́vel gerar banco de dados
relativo à arquitetura de uma planta que representa um determinado estágio de cresci-
mento. Ele fornece um ambiente que permite armazenar e representar através de estrutura
de dados complexos a arquitetura de plantas na base de MTGs.

O VPlants pode ser programado tanto no ambiente VisuAlea como na forma de
códigos-fonte na linguagem Python. Neste último caso, a interface da linguagem de
faz-se o uso do módulo amlPy, [4] que contém todos os comandos utilizados no an-
tigo software AMAPmod. O uso do amlPy permite o processamento de MTGs e pos-
terior visualização geométrica, cálculos topológicos e modelagem matemática. Para a
visualização geométrica de plantas virtuais em 3D. VPlants acopla a biblioteca gráfica



PlantGLViewer [16] e possui um conjunto de algoritmos de manipulação de cenas e de
ferramentas de visualização. PlantGL é baseado em Python, e possui recursos para gerar
e manipular modelos geométricos de plantas, ou mesmo parte delas e até mesmo uma
população inteira.

Nos últimos anos pesquisadores de diversas partes do mundo estão trabalhando
em uma nova famı́lia de modelos, chamada funcional-estrutural. Esses modelos compu-
tacionais usam representações 3D da arquitetura de plantas para simular processos fı́sicos,
fisiológicos e ecofisiológicos [5]. Com esse tipo de abordagem, foi possı́vel o desenvol-
vimento de um novo modelo denominado Markov Apple Tree (MAppleT). Esse modelo
foi desenvolvido para simular a topologia e geometria de uma macieira [22]. A estrutura
da MAppleT é organizada de acordo com modelos Markovianos, que controlam padrões
de ramificação e unidades de crescimento ao longo do ramo. Para as unidades de cresci-
mento são considerados quatro estados (longo, médio, curto e florescente) e as transições
entre eles são modeladas por uma cadeia Markoviana. Através desses modelos trabalhos
relacionados à interceptação luminosa em macieiras podem ser realizados [12].

Atualmente, existem trabalhos desenvolvidos para simular o crescimento de plan-
tas, como por exemplo, a Erva-Mate. No trabalho de crescimento da erva-mate, foi de-
senvolvido um software denominado InterpolMateS1 que simula diversos estágios in-
termediários de uma planta de erva-mate, utilizando para isso interpolação por splines
cúbicos [14]. Além de métodos de interpolação, técnicas de Inteligência Artificial estão
sendo adotadas para modelagem mais precisa de crescimento de plantas. Recursos de
raciocı́nio Fuzzy foram utilizados para criar regras de produções para descrever uma lin-
guagem de crescimento e desenvolvimento vegetal [23]. Modelos baseados em redes neu-
rais artificiais [24] também têm sido adotados devido à sua capacidade de aprendizagem
adaptativa e de resolver problemas não-lineares.

Existem diversos de métodos de medições de arquitetura vegetal. Esta operação
chama-se digitalização e os métodos podem ser ativos e passivos. Em métodos ati-
vos necessita-se ativa participação de humanos para medir manualmente cada compo-
nente da planta (digitalizador magnético [20]). Ultimamente têm sido desenvolvidos
métodos de digitalização passivos, porém existem múltiplos obstáculos, especialmente
na reconstrução topológica. Um deles é a digitalização através de múltiplas fotografias
tiradas ao redor uma planta [1] outros métodos de medições utilizam estéreo–fotografias
[3].

Qualquer que seja o método de digitalização e medição, informações sobre a ar-
quitetura das plantas podem ser coletadas em várias escalas: 1) alto detalhamento, onde
se medem todos os metâmeros de uma planta; 2) detalhamento baixo, medindo apenas
os componentes mı́nimos para extrair algumas conclusões; 3) detalhamento médio pela
amostragem, onde se utiliza uma forma de medição mais detalhada para ramos mais es-
tratégicos e medições mais generalizadas para outros [9].

A arquitetura de plantas do gênero Coffea (cafeeiros) é descrita pelo modelo de
Roux [11]. Ela é definida pelo dimorfismo de ramos - presença de tronco principal or-
totrópico e ramos laterais plagiotrópicos, que crescem quase horizontalmente. As espécies
deste gênero têm o crescimento contı́nuo. Na espécie café arábica (Coffea arabica L.) o
tronco ortotrópico é composto por folhas opostas e entrenós de comprimento regular. As



folhas do ortotrópico são opostas uma às outras. Os ramos laterais, de um determinado
entrenó do ortotrópico estão posicionados em sentidos opostos uns em relação aos ou-
tros, contudo possuem a mesma direção, enquanto que no próximo entrenó do ortotrópico
os ramos possuem direção oposta (em ângulo de 90◦) em relação ao galho do entrenó
anterior [18].

Atualmente, os cafeeiros dos cultivares teste (IAPAR 59 e Catuaı́), localizados no
Instituto Agronômico do Paraná, vêm sendo codificados com base em medições parci-
ais. Essa estratégia consiste em completa descrição dos ortotrópicos (de todos os com-
ponentes de cada metâmero), enquanto que os ramos plagiotrópicos são descritos pela
amostragem de estratos definidos por altura de copa (a cada 40 cm no eixo z). Em cada
estrato escolheram-se quatro ramos orientados para quatro pontos cardeais (Norte, Oeste,
Sul, Leste) e nestes são definidos todos os metâmeros e todas as ramificações de segunda
e terceira ordem. Para os demais plagiotrópicos de primeira ordem foram definidos so-
mente a posição da sua inserção no ortotrópico, o seu comprimento total, a sua orientação
e o número de frutos. A Figura 2 mostra a simulação de uma planta de café parcialmente
medida.

Figura 2. Planta de café parcialmente medida

3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é desenvolver um módulo matemático-computacional,

denominado AmostraCafe3D, que realizará a reconstrução dos MTGs de cafeeiros cujas
medições foram feitas parcialmente no campo. Esse módulo irá reconstruir os MTGs
parciais com base em probabilidades geradas a partir dos MTGs de um tratamento.

4. Procedimentos Metodológicos
O módulo a ser desenvolvido será implementado na linguagem de programação

Python. A escolha dessa linguagem se deve ao fato de a plataforma OpenAlea, que
inclui o software VPlants, ser desenvolvida em Python. Dessa forma o módulo a ser
desenvolvido pode utilizar funções do módulo amlPy, que inclui diversas classes para
a manipulação dos MTGs. Na reconstrução a ser realizada, irá ser considerado uma



distribuição de probabilidades para a reconstrução de folhas e ramificação ao longo de
um ramo. Essa distribuição de probabilidades será obtida através dos galhos medidos
(localizados na mesma camada e orientação) de todas as plantas do tratamento. Por
exemplo, se o galho a ser reconstruı́do pertence à camada um e está orientado para o
norte, então a distribuição de probabilidade será obtida a partir de todos os outros galhos
(cuja orientação e camada são as mesmas do galho a ser reconstruı́do) das plantas do
mesmo tratamento. Para realziar a classicação de quais galhos pertecem a uma camada
especı́fica, pretende-se utilizar analı́se classficatórias (Clustering). Já a modelagem de
frutos ao longo de um ramo plagiotrópico será feita utilizando função Gaussiana, consi-
derando como parâmetro o número maximo de frutos e o intervalo de ocorrência ao longo
do ramo plagiotropico.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Revisão bibliográfica: Levantamento de algumas referências bibliográficas de ar-
tigos cientı́ficos de trabalhos já desenvolvidos sobre a modelagem de crescimento
de plantas. Estes artigos serão buscados em periódicos cientı́ficos, como IEEE
Explore, ScienceDirect e ACM;

2. Estudos de métodos para a modelagem: Estudo de metodologias que podem ser
utilizadas no processo de modelagem;

3. Aplicação dos métodos no módulo: Implementação dos métodos ao módulo;
4. Verificação e validação: Avaliar e validar o módulo implementado através do pro-

cessamento dos MTGs resultantes da saı́da do software, que gera as reconstruções
geométricas 3D;

5. Redação TCC: Redação da monografia do trabalho desenvolvido;
6. Preparação para apresentação do TCC à banca examinadora

Tabela 1. Cronograma de Execução
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X X X
Atividade 6 X X

6. Contribuições
Espera-se desenvolver um módulo computacional que auxilie na reconstrução 3D

de cafeeiros a partir de medições parciais de plantas de forma automatizada, gerando
como saı́da, as maquetes relativas aos estágios de desenvolvimento vegetais observa-
dos. O módulo a ser desenvolvido, denominado AmostraCafe3D, realizará um tipo de
reconstrução baseadas em eventos botânicos. Conseguindo as reconstruções de cafeeiros,
futuramente se pretende desenvolver um modelo de interpolação, para simular estágios
intermediários de plantas de café. A participação no trabalho do primeiro grupo de ar-
quitetura vegetal na América Latina permitirá ao aluno de aprender os métodos sobre a



arquitetura e modelagem de plantas e aplicar os seus conhecimentos computacionais ad-
quiridos na graduação em análises inovadoras, despertando a criatividade e o caráter de
pesquisa cientı́fica.

Londrina, 3 de Agosto de 2015.
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