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TOSTI, J. B. AmostraCafe3D - Módulo para reconstrução de cafeeiros Arábica 

parcialmente codificados. 66p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da 

Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 2016. 

 

RESUMO 

A biologia computacional é um campo de estudo que aplica modelagem computacional para 

resolver problemas biológicos. Modelagem computacional é definida como uma área 

multidisciplinar que tem como objetivo aplicar métodos computacionais e/ou matemáticos para 

a solução de problemas em diversas áreas como, por exemplo, a modelagem arquitetural de 

plantas. Arquitetura de planta é um termo aplicado para definir a organização dos componentes 

vegetais dentro de um espaço e tempo. A arquitetura de Coffea arabica segue o modelo de Roux 

que define a diferenciação geométrica e funcional entre o tronco principal (ortotrópico) e os 

ramos laterais (plagiotrópicos). As informações sobre a arquitetura das plantas podem ser 

coletadas com diferentes graus de precisão, desde muito detalhada, detalhamento média pela 

amostragem e pouco detalhada. Com o objetivo de representar a topologia e geometria de 

plantas é usado um objeto matemático hierárquico chamado, grafo em árvore multiescalar 

(MTG). Os objetivos deste trabalho foram: 1) modelar a estrutura de plantas inteiras de 

cafeeiros Arábica em 3D a partir de medições por amostragem, com uso de funções estatísticas 

e probabilidades; 2) modelar a distribuição de frutos ao longo de ramos plagiotrópicos 

utilizando a função Gaussiana; 3) produzir reconstruções adequadas em 3D. No intuito de 

realizar essa modelagem, foi desenvolvido um software denominado AmostraCafe3D. Usaram-

se métodos como linearização de crescimento entre o eixo ortotrópico e plagiotrópico, k-médias 

e algoritmo randômico. Testou-se adequação de reconstruções obtidas na escala de metâmeros, 

eixos e plantas. A precisão dos resultados obtidos foi verificada através de experimentos 

referentes aos dois anos de produção. 

 

Palavras-chave: moldelagem momputacional. probabilidades de eventos botânicos. função 

Gaussiana. 

  



 

 

 

  



 

TOSTI, J. B. AmostraCafe3D - Module to reconstruct partially coded coffee arabica 

plants. 66p. Final Project (Bachelor of Science in Computer Science) – State University of 

Londrina, Londrina-PR, 2016. 

 

ABSTRACT 

Computational biology is a field of study that aims to apply computational modeling to solve 

biological problems. The field of computational modeling is defined as a multidisciplinary field 

that uses computational and/or mathematical methods to solve problems in several fields of 

study such as, plant architecture modeling. Plant architecture is a term used to define the 

organization of plant components in space, which can change with time. The architecture of 

Coffea arabica follows Roux’s model, which defines geometrical and functional differentiation 

between the main trunk (orthotropic) and the lateral axis (plagiotropic). The information about 

plant architecture can be collected by using different level of details such as very detailed 

measurement, partial and low measurement. In order to represent the topology and geometry of 

plants a hierarchic mathematical object called multiscale tree graph (MTG) is used. The aims 

of this work were: 1) model the complete structure of Coffea arabica plants based on partial 

measures by using stochastic processes, 2) model the berry distribution along plagiotropics axes 

using Gaussian function; 3) produce accurate reconstructions in 3D. In order to achieve that, a 

module called AmostraCafe3D was developed. Different methods were used, such as linear 

regressions, k-means and random algorithm. The reconstructed plants adequacy were tested in 

all scales. The outputs accuracy from the module were verified by using plants from two 

different experiments. 

 

Keywords: computational modeling, probability of botanical events, Gaussian function. 
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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 

computacional. A bioinformática possui como foco o desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem os biólogos na compreensão e análise de processos biológicos moleculares 

(sequenciamento de DNA e de proteínas) [1]. 

A biologia computacional se concentra na modelagem computacional e 

simulação de processos biológicos. A simulação computacional 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 incluídos 

[2].  A modelagem computacional pode ser definida como uma área multidisciplinar que tem 

como objetivo aplicar métodos computacionais e/ou matemáticos para a solução de problemas 

em diversas áreas [3], e uma dessas áreas de aplicação é a de modelagem arquitetural de plantas. 

Arquitetura de planta é um termo aplicado para definir a organização dos 

componentes vegetais dentro de um espaço e tempo. Essa área científica define a organização 

dos componentes de plantas incluindo suas características geométricas e topológicas. Essa área 

de pesquisa faz a ligação entre o mundo real e a modelagem, com a aplicação de conhecimentos 

biológicos, matemáticos e computacionais. Dessa forma, o crescimento e a forma de plantas 

(distribuição de órgãos) podem ser definidos matematicamente por funções dinâmicas, tais 

como polinomiais, lei de Poisson e binomiais [4]. 

A arquitetura de plantas do gênero Coffea (cafeeiros) é descrita pelo modelo 

de Roux [5], que define o dimorfismo de ramos - presença de tronco principal ortotrópico e 

ramos laterais plagiotrópicos, que crescem quase horizontalmente. As espécies deste gênero 

têm o crescimento continuo. A café canéfora (C. canefora) é a primeira espécie vegetal a ser 

objeto de definição matemática arquitetural. Nesta espécie os ramos plagiotrópicos raramente 

possuem ramificações e quando existem, as ramificações prolépticas de ramos secundários 

revelam que a função de inatividade de gemas nestes ramos é de tipo sigmoide [6]. 

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 as outras. Os ramos laterais (plagiotrópicos), de um determinado entrenó do ortotrópico 



 

estão posicionados em sentidos opostos em relação ao outro, contudo possuem a mesma 

direção, enquanto que no próximo entrenó do ortotrópico os ramos possuem direção oposta (em 

ângulo de 90) em relação ao eixo do entrenó anterior. Nessa espécie, ao contrário do C. 

canefora, existem muitas ramificações nos ramos plagiotrópicos de primeira ordem. Os ramos 

de primeira ordem possuem uma grande longevidade e comportam os ramos plagiotrópicos de 

segunda a quinta ordem [7]. 

As informações sobre a arquitetura 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 mínimos para extrair algumas 

conclusões; 3) detalhamento médio pela amostragem, onde se utiliza uma forma de medição 

mais detalhada para ramos mais estratégicos e medições mais generalizadas para outros [4]. 

Com o objetivo de representar a topologia e geometria de plantas diversos 

métodos foram propostos por outros pesquisadores [4]. Um desses foi o grafo em árvore 

multiescalar (MTG) que consiste em um objeto matemático hierárquico para representar a 

estrutura topológica das plantas [4]. Os MTGs contêm componentes topológicos e atributos 

geométricos de escalas hierarquizadas que são representados por um gráfico-árvore. Cada 

componente é representado por um vértice no gráfico e linhas que representam sua conexão 

entre eles [4]. As escalas do MTG representam a topologia da planta, enquanto os atributos 

relativos aos componentes topológicos ajudam na reconstrução geométrica. 

No primeiro núcleo de pesquisa da arquitetura vegetal no Brasil, a primeira 

espécie a ser codificada e reconstruída em 3D foi a erva-mate (Ilex paraguariensis, St. Hil), a 

qual foi feita na base de grafos em árvores multiescalar (Multiscale Tree Graphs – MTG) [8]. 

Atualmente o café arábica (C. arabica) vem sendo o novo objeto de estudo desse grupo de 

pesquisa. Nos experimentos atuais, as informações sobre a arquitetura de cafeeiros arábica são 

coletadas a partir de amostragem e codificadas em MTG.  

Dessa forma, de modo que esses experimentos possam ser utilizados para 

posteriores analises arquiteturais é necessário que as plantas desses experimentos estejam 

completamente reconstruídas na escala de metâmeros. A partir disso, os objetivos desse 

trabalho foram: 1) modelar a estrutura de plantas inteiras de cafeeiros Arábica em 3D a partir 

de medições por amostragem, com uso de funções estatísticas e probabilidades; 2) modelar a 

distribuição de frutos ao longo de ramos plagiotrópicos utilizando a função Gaussiana; 3) 

produzir reconstruções adequadas em 3D. No intuito de realizar essa modelagem, foi 

desenvolvido um software denominado AmostraCafe3D. 
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1.1 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 

compreensão do sistema de crescimento como um todo e análise e previsões de comportamento 

de crescimento para tomar decisões de gestão prática na produção agrícola. Os modelos de 

plantas virtuais se baseiam em conhecimentos botânicos e na arquitetura vegetal, através da 

simulação das características espaciais de uma planta e da visualização da arquitetura 3D. O 

software VPlants [9] faz a modelagem e exploração da arquitetura vegetal e é o sucessor do 

software AMAPmod. Com ele é possível gerar banco de dados relativo à arquitetura de uma 

planta que representa um determinado estágio de crescimento. Ele fornece um ambiente que 

permite armazenar e representar através de estrutura de dados complexos a arquitetura de 

plantas na base de MTGs. 

Nos últimos anos, pesquisadores de diversas partes do mundo estão 

trabalhando em uma nova família de modelos, chamada de modelos funcionais e estruturais 

(Functional Structural Plant Modelling - FSPM). Esses modelos computacionais usam 

representações 3D da arquitetura de plantas para simular processos físicos, fisiológicos e eco 

fisiológicos [10]. Com esse tipo de abordagem, foi possível o desenvolvimento de um novo 

modelo denominado Markov Apple Tree (MAppleT) em macieiras [11]. A estrutura da 

MAppleT é organizada de acordo com modelos Markovianos, que controlam padrões de 

ramificação e unidades de crescimento ao longo do ramo. Unidades de crescimento são 

diferenciados em quatro estados (longo, médio, curto e florescente) e as transições entre eles 

são modeladas por uma cadeia Markoviana. Os modelos Markovianos ajudaram na ligação 

entre a estrutura e assimilação do carbono em macieiras, permitindo realização dos trabalhos 

relacionados à interceptação luminosa e estrutura. 

Atualmente, existem trabalhos desenvolvidos para simular o crescimento de 

plantas, como por exemplo, a erva-mate. No trabalho de crescimento da erva-mate, foi 

desenvolvido um software denominado InterpolMateS1 que simula diversos estágios 

intermediários de uma planta de erva-mate, utilizando para isso interpolação por splines cúbicos 

[12]. Além de métodos de interpolação, técnicas de inteligência artificial estão sendo adotadas 

para modelagem mais precisa de crescimento de plantas. Recursos de raciocínio fuzzy foram 

utilizados para criar regras de produções para descrever uma linguagem de crescimento e 

desenvolvimento vegetal [13]. Modelos baseados em redes neurais artificiais [14] também têm 



 

sido adotados devido à sua capacidade de aprendizagem adaptativa e de resolver problemas 

não-lineares. 

1.2 Organização do Trabalho 

Esse trabalho está dividido da seguinte forma: no Capítulo 2 serão 

apresentados diversos conceitos computacionais usados na modelagem de plantas assim como 

alguns softwares que foram desenvolvidos. No Capítulo 3 serão mostradas algumas 

características de cafeeiros do experimento e a forma como essas características foram 

codificadas computacionalmente. Já no Capítulo 4 será feita uma introdução aos métodos 

matemáticos e computacionais que foram utilizados para o desenvolvimento do módulo. No 

capítulo 5 serão apresentadas as etapas de desenvolvimento do módulo e como o processo de 

modelagem computacional foi realizado. O Capítulo 6 apresentará os resultados obtidos através 

do módulo reconstrução. Por fim, o Capítulo 7 mostrará as conclusões obtidas nesse trabalho 

além de mostrar algumas sugestões para possíveis trabalhos futuros.  
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2 CONCEITOS NA MODELAGEM DE PLANTAS 

A estrutura topológica de plantas passou a ser altamente estudada após 1970 

quando Hallé e Oldeman [15] introduziram os conceitos de modelos arquiteturais [16].  Durante 

a década de 70, a área de pesquisa de arquitetura de plantas se tornou uma nova área de interesse 

em diversos domínios de pesquisa, tais como: Simulação Computacional, Botânica, 

Agronomia, Ciência Florestal e etc. Todos esses domínios de pesquisa, compartilham um 

interesse em comum na arquitetura de plantas, porém cada um deles se utiliza de uma diferente 

perspectiva para analisar as espécies vegetais [17]. 

2.1 Conceitos Botânicos 

2.1.1 Estrutura Topológica de Plantas 

O conceito de estrutura topológica se baseia na ideia de decompor a planta 

em componentes elementares e descrever suas relações. A decomposição de uma planta pode 

ser artificial ou natural. A decomposição artificial é feita baseado em critérios sem significado 

botânico como, por exemplo, uma planta decomposta por partes, onde cada uma delas 

representa 10 cm de altura da planta. Já a decomposição natural é feita baseada em 

características morfológicas da planta. A existência de nós em um pequeno eixo, por exemplo, 

fornece marcadores biológicos que podem ser usados para dividir a planta em componentes 

[18]. 

A decomposição natural de uma planta é possível pois essas são consideradas 

organismo modulares, ou seja, as plantas podem ser decompostas em um conjunto de 

componentes repetitivos (módulos) que possuem relações entre si, tais como metâmeros, 

unidades de crescimento, eixos e reiterações. As diferentes decomposições modulares de uma 

planta são denominadas de modularidade, que pode ser obtida através de diferentes módulos. 

A estrutura topológica de uma planta a partir de sua decomposição modular consiste de uma 

descrição de conexões entre os diferentes módulos. Essa forte relação entre a estrutura 

topológica e a modularidade de uma planta, serve como ponto de partida para o estudo da 

natureza e a as propriedades da estrutura topológica de plantas [18]. As diferentes 

modularidades que podem ser observadas em plantas é um resultado do processo de 
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crescimento de uma planta. Esse processo de crescimento, por sua vez, envolve o tecido 

meristemático, que é encontrado em todas as plantas. 

Nas plantas, um meristema apresenta um conjunto de células embriogênicas 

que criam os tecidos através de sua divisão sucessiva. Um meristema apical, ou ápice, é 

caracterizado por uma atividade apical e polar, responsável pelo crescimento do tronco e eixos. 

O meristema apical gera novos tecidos que formam um sequencia orientada de metâmeros. 

Através do meristema apical ocorre o processo de crescimento apical, que fornece a planta a 

habilidade de se desenvolver em uma direção. Esse processo de crescimento gera uma 

sequência de metâmeros conectados entre si, como mostra a Figura 1(a) [18]. 

 

 

 Durante o crescimento em um eixo direcionado (Figura 1(a)) podem ser 

induzidas as gemas laterais (meristemas laterais), que por sua vez são responsáveis pelo 

processo de ramificação (Figura 1(b)). Através desse processo de ramificação, as plantas 

conseguem se desenvolver em mais de uma direção.  De forma geral, o processo de crescimento 

de uma planta envolve tanto o crescimento apical quanto o processo de ramificação [18]. 

Figura 1 - Relação entre metâmeros: (a) crescimento direcional e (b) ramificação 



 

2.2 Conceitos Computacionais 

2.2.1 AMAPmod 

No intuito de modelar a arquitetura de plantas, cientistas propuseram diversos 

métodos a serem utilizados. Godin e Caraglio [18], criaram um formalismo de representação 

de plantas que integra diversas escalas de representação em um único modelo. Esse formalismo 

está sendo usado como estrutura central para o software AMAPmod [17].  O software 

AMAPmod fornece aos seus usuários uma metodologia e ferramentas apropriadas para criar 

bancos de dados de plantas e analisar as informações extraídas dessas plantas, o que é ilustrado 

na Figura 2.  

 

A arquitetura de uma planta é primeiramente descrita a partir de observações 

de campo (Figura 2a) através de um formalismo de representação que é usado para codificação 

(Figura 2b).  Depois disso, essa representação pode então ser decodificada pelo sistema 

AMAPmod [17], o qual constrói sua própria representação interna da arquitetura vegetal, como 

mostrado na Figura 2c.  Através dessa representação interna podem-se então extrair 

informações das plantas a partir de diversas ferramentas estatísticas presentes no software. As 

plantas podem também ser reconstruídas e visualizadas em 3D (Figura 2d). 

Figura 2 – Metodologia usada no AMAPmod 
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O software AMAPmod fornece diferentes famílias de modelos estocásticos e 

probabilísticos. Esses modelos servem como ferramentas para analises estatísticas mais 

avançadas nas quais os dados presentes possam ser explorados com maior profundidade. Todas 

essas ferramentas estão disponíveis no AMAPmod através da linguagem AML (AMAP 

Modeling Language), a qual permite aos usuários trabalharem com diversos objetos, como por 

exemplo representação formal de uma planta e amostras de modelos e dados [17]. 

2.2.1.1 Base de Dados em Arquitetura de Plantas 

Como descrito anteriormente, o software AMAPmod utiliza um formalismo 

para representar as plantas em seu sistesma – MTG. Um MTG consiste, basicamente, em um 

conjunto de grafos sobrepostos que representam a topologia de uma plantas em diferentes 

escalas, como por exemplo, unidades de crescimento, eixos, metâmeros e etc. De modo a 

construir um MTG a planta deve ser primeiramente divividas em componentes menores 

organizados em diferentes escalas. Esses componentes recebem nomes que indicam seu tipo, 

como por exemplo U, S e I (Figura 3c) que indicam respectivamente unidade de crescimento, 

eixo curto e metâmero. Esses nomes são então usados para codificar a arquitetura da planta de 

forma textual [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Logo após a codificação em MTG, o arquivo resultante pode então ser 

analisado pelo AMAPmod ou para reconstrução em 3D. Em um MTG, a organização dos 

componentes das plantas em uma escala é representada por um grafo, onde cada componente é 

representado por um vértice, enquanto as arestas representam a conexão topológica entre esses 

componentes. Em qualquer escala, os componentes da planta são conectados por dois tipos de 

relação que correspondem a dois mecanismos básicos de crescimento vegetal: crescimento 

apical e crescimento lateral (Figura 2). 

  O crescimento apical é o responsável pela criação dos eixos e pela produção 

de novos componentes acima dos componentes existentes. A conexão entre dois componentes 

resultante de um crescimento apical é relação chamada de precedente ou “seguida por” e é 

representada por um ‘<’. Por outro lado, o processo de ramificação é responsável pela indução 

de gemas laterais. A conexão entre dois componentes resultantes do processo de ramificação se 

chama “suportada por” e é representada por um ‘+’. Um MTG integra, dentro de um único 

modelo, diferentes grafos de representação que correspondem as diferentes escalas nas quais a 

uma planta é descrita [17]. 

 Além de representar os componentes de uma planta um MTG também pode 

conter os atributos de cada componente. Esses atributos podem ser geométricos (diâmetro do 

caule, superfície da área foliar e etc.) ou morfológicos (número de flores, natureza da folha 

associada, ramos curtos e etc.). Como explicado anteriormente os MTGs pode ser construído a 

parir de observações no campo utilizando codificação textual. Contudo, esses arquivos também 

podem ser construídos a partir de programas simuladores que geram representações de plantas 

virtuais [17].  

 O software AMAPmod tem como foco principal a análise da arquitetura de 

plantas, ao invés do foco na simulação do crescimento de plantas. Incialmente esse software 

utilizava a linguagem AML, que foi especificamente feita para fornecer mais grau de interação 

entre os usuários e seus modelos. Porém, todas as funções de AML foram transcritas em uma 

linguagem mais poderosa vindo da comunidade de software livre, a linguagem Python. Nessa 

atualização, o software AMAPmod foi reestruturado e passou a ser chamado de VPlants. Essa 

atualização também deu início a uma nova plataforma usada em arquitetura de plantas, chamada 

OpenAlea [9]. 

Figura 3 - Codificação da arquitetura vegetal em forma textual 



 33 

2.2.2 Plataforma OpenAlea 

OpenAlea é um framework baseado em Python para a integração e 

interoperabilidade de componentes heterogêneos. No OpenAlea bibliotecas existentes em C, 

C++ ou Fortran são escritas como uma extensão da linguagem Python, através da utilização de 

ferramentas como Boost.Python e Swig [19]. A plataforma OpenAlea contém vários 

componentes que podem ser aplicados em diversas abordagens de modelagem de estrutura e de 

crescimento de plantas. Esses componentes incluem a modelagem geométrica 3D, simulações 

e processamentos eocofisiológicos e etc. Além disso, OpenAlea fornece um ambiente de 

programação visual, chamado de VisuAlea, que facilita o acesso a vários componentes e 

funcionalidade do sistema [9].  

Como descrito anteriormente a plataforma OpenAlea integra diversos 

componentes. Para fazer as análises arquiteturais de plantas o OpenAlea utiliza um pacote do 

software VPlants [20]. O VPlants, assim como o AMAPmod utiliza MTGs como forma de 

representação textual para plantas. Porém, enquanto o AMAPmod pode ser apenas utilizado 

através da linguagem AML, o software VPlants fornece mais de um mecanismo de 

manipulação. O primeiro mecanismo é através da programação visual através do ambiente 

VisuAlea, enquanto que a segunda forma é a programação na linguagem Python através do 

pacote amlPy [21]. Esse pacote contém todas as funções de manipulação de dados que estavam 

disponíveis através de linguagem AML [9]. 

Já para fazer a visualização geométrica em 3D das plantas, o OpenAlea acopla 

uma biblioteca gráfica chamada PlantGL [22]. Essa biblioteca contém uma hierarquia de 

objetos geométricos que são dedicados para representação de plantas.  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 [9]. 
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3 CARACTERISTICAS DO EXPERIMENTO 

3.1 Descrição de Plantas 

As plantas utilizadas nesse trabalho pertencem a dois experimentos independentes. O 

primeiro experimento trata as plantas adultas do cultivar IAPAR 59 conduzido nos campos 

experimentais do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) de Londrina (23°18’S e 51°17’W) 

[7]. Nesse primeiro experimento, foram usadas plantas referentes a dois anos de produção (AP) 

após a recepa em 2008.  

O primeiro AP (2010) consiste de plantas que foram codificadas em MTG usando a 

técnica de alto detalhamento, ou seja, todos os seus eixos e metâmeros foram descritos 

completamente.  Já as plantas do segundo AP (2011) foram codificadas usando a técnica de 

detalhamento médio pela amostragem. Essa técnica consiste em fazer uma completa descrição 

dos eixos ortotrópicos (de todos os componentes de cada metâmero), enquanto que os ramos 

plagiotrópicos são descritos pela amostragem de estratos definidos. Cada estrato representa 40 

cm da altura da planta, considerando da base até o topo da planta. Em cada estrato escolheram-

se quatro eixos plagiotrópicos de segunda ordem orientados para quatro pontos cardeais (Norte, 

Oeste, Sul, Leste) e nestes são definidos todos os metâmeros e todas as ramificações de segunda 

e terceira e quarta ordem. Para os demais plagiotrópicos de segunda ordem foram definidos 

somente a posição da sua inserção no eixo ortotrópico, o seu comprimento total, a sua 

orientação, a sua inclinação e o número de frutos.  

 O segundo experimento abrange dois cultivares teste (IAPAR 59 e Catuaí) e duas 

descendências de Etiópia (E027 e 083). Todos quatro genótipos estão sendo cultivados sob dois 

tratamentos de recursos hídricos – com (IRR) e sem irrigação (NIR). A coleta de informações 

foi feita em quatro plantas de cada cultivar/descendência em regimes de irrigação e sem 

irrigação, resultando em um total de 32 plantas avaliadas. As plantas desse experimento foram 

também codificadas usando a técnica de detalhamento médio pela amostragem. 

3.2 Processo de codificação 

Após o processo de medição, as plantas são codificadas em MTG. O modelo 

de codificação do café inclui três escalas: a primeira escala é a planta ('P'), a segunda são os 



 

eixos plagiotrópicos ('G' para "Eixo") e o terceiro é o metâmero [7]. Para diferenciar as 

propriedades de metâmero ortotrópico e plagiotrópico eles são, respectivamente, chamados de 

'O' e 'E', respectivamente. Diversos atributos foram codificados para cada escala da planta 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Atributos codificados por escala 

Escalas Atributos Codificados 

P (Planta)  Tratamento; 

 Repetição; 

G (Eixos completamente medidos)  Ângulo; 

 Orientação; 

G (Eixos parcialmente medidos)  Ângulo; 

 Orientação; 

 Comprimento total do eixo; 

 Número total de frutos maduros; 

 Número total de frutos não maduros; 

E (Metâmeros no Plagiotrópico)  Comprimento do metâmero; 

 Número de frutos maduros; 

 Número de frutos não maduros; 

 Informações das folhas (comprimento, 

largura, orientação e inclinação); 

 

O (Metâmeros no Ortotrópico)  Comprimento do metâmero; 

 Informações das folhas (comprimento, 

largura, orientação e inclinação). 

 

Os eixos que foram parcialmente medidos, por exemplo, tiveram atributos 

como ângulo, orientação, comprimento total do eixo (soma do comprimento de todos os 

metâmeros) e número total de frutos maduros e não maduros (soma do número de frutos 

maduros e não maduros de todos os metâmeros) codificados na escala de eixo. Já para os eixos 

completamente medidos foram codificados apenas ângulo e orientação do eixo como atributos 

dessa escala, porém todos os seus metâmeros foram descritos. Os metâmeros medidos, tanto no 



 37 

ortotrópico como no plagiotrópico, foram descritos através dos seguintes atributos: 

comprimento do metâmero, informações das folhas (comprimento, largura, orientação e 

ângulo). 

Uma representação textual parcial de algumas informações codificadas é 

apresentada na Figura 4. 

Através da observação da figura, pode-se observar que os eixos 

completamente medidos, localizados no metâmero de índice 17 do ortotrópico (O17), por 

exemplo, possuem todos os seus metâmeros descritos completamente, dessa forma o atributo 

comp_ga para ambos está em branco. Já os eixos localizados no O18 possuem o atributo relativo 

a comprimento de eixo preenchido, uma vez que seus metâmeros não foram descritos 

completamente.  

3.3 Conjunto de dados e sua manipulação 

Com o intuito de avaliar as reconstruções obtidas através do módulo 

desenvolvido, o conjunto de plantas disponíveis nos dois experimentos foram divididas em três 

conjuntos de dados (Tabela 2). O primeiro conjunto de dados, utilizou as plantas do primeiro 

experimento. Nesse conjunto de dados as plantas do 1º AP, que foram medidas completamente, 

foram comparadas com as plantas do 2º AP, após serem processadas pelo AmostraCafe3D. No 

Figura 4 - Representação textual referente a eixos 



 

segundo conjunto de dados, as plantas do 1º AP são novamente utilizadas, porém dessa vez elas 

foram comparadas com o as mesmas plantas do 1º AP modificadas. Essa modificação no 1º AP, 

consiste em dividir essas plantas por estratos, simulando assim uma medição por amostragem. 

Logo após essa modificação essas plantas foram então processadas pelos módulos e por fim 

comparadas. O terceiro conjunto de dados foi composto pelas plantas do segundo experimento, 

que foram processadas posteriormente pelo AmostraCafe3D. 

Tabela 2 - Conjuntos de dados do experimento 

Conjunto de Dados Detalhes  

Conjunto 1  Plantas do 1ºAP (Medidas Completamente) 

 Plantas do 2ºAP (Medidas Parcialmente) 

Conjunto 2  Plantas do 1ºAP (Medidas Completamente) 

 Plantas do 1ºAP (Divididas por estratos) 

Conjunto 3  Plantas do 2º Experimento 

 

Com o intuito de realizar uma comparação dos dados em cada conjunto, foi 

realizada, após a reconstrução das plantas pelo módulo AmostraCafe3D, uma extração de dados 

dos MTGs usando o software AMAPstudio - Xplo [23]. Esse software é desenvolvido com o 

intuído de ser usado na área de modelagem arquitetural de plantas e fornece ao usuário a 

capacidade de editar, visualizar, explorar e simular plantas codificados em MTG. Os dados 

extraídos, tais como, número de metâmeros por eixo, comprimento de eixo e número de frutos 

por índice do eixo e metâmero, foram usados para construir relações entre o tronco ortotrópico 

e o número de metâmeros nos eixos plagiotrópicos de segunda ordem. 
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4 MÉTODOS MATEMÁTICOS E COMPUTACIONAIS 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, diversos problemas precisaram 

ser solucionados tais como: classificação de eixos plagiotrópicos de acordo com suas 

características, a distribuição de frutos ao longo de um eixo, cálculo de probabilidades de 

eventos botânicos em metâmeros e linearização do número de metâmeros em um eixo de acordo 

com o seu índice. As subseções a seguir mostram algumas definições sobre os métodos que 

foram aplicados para solucionar os problemas citados. 

4.1 Análises Classificatórias (Clustering) 

Análises classificatórias, ou Clustering, é o estudo formal de métodos e 

algoritmos utilizados para agrupar ou classificar objetos de acordo com suas similaridades ou 

características observadas. Nos últimos anos, técnicas de clustering vem sendo aplicadas em 

diferentes áreas tais como, biologia, estatística, aprendizado de máquina e etc. Uma definição 

operacional de clustering pode ser definida da seguinte forma: dado uma representação de n 

objetos, deve-se encontrar K grupos baseados em uma medida de similaridade, tais que essas 

medidas de similaridades entre objetos do mesmo grupo são altas e baixa para objetos 

pertencentes a grupos diferentes [24].  

 Um dos pontos de partidas durante o processo de classificação é a avaliação 

das semelhanças entre os objetos. Para poder agrupar o conjunto de objetos os algoritmos de 

classificação devem realizar o cálculo de uma medida de similaridade entre esses objetos.  Esse 

cálculo pode ser realizado através de diferentes formas como por exemplo, distância Euclidiana 

entre os objetos, distância Manhattan ou distância de Chebychev [25]. Os algoritmos de 

clustering são divididos em dois grupos:  hierárquicos e não hierárquicos.  

Os algoritmos hierárquicos consistem em realizar uma série sucessiva de 

divisões de elementos ou uma série de agrupamentos sucessivos, onde os elementos são 

agregados e desagregados. Os algoritmos hierárquicos podem ser classificados em duas 

categorias: aglomerativos ou divisivos. No método aglomerativo, cada elemento representa um 

grupo no início, e a cada iteração um grupo ou elemento é ligado a outro de acordo com a sua 

similaridade.  No método divisivo, um grupo inicial contendo todos os elementos é divido em 

dois subgrupos de forma que os elementos em um determinado subgrupo estejam distantes dos 

elementos do outro subgrupo [25]. 
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Os algoritmos não hierárquicos, também conhecidos como algoritmos de 

particionamento, são desenvolvidos com o objetivo de agrupar k elementos em n grupos, onde 

n é um valor definido previamente. A ideia central da maioria dos algoritmos não hierárquicos 

é escolher uma partição inicial dos elementos e então em seguida alterar os membros do grupo 

de forma que se consiga obter a melhor partição [25]. Um dos algoritmos não hierárquicos mais 

conhecidos é o K-Médias (K-Means), que é descrito a seguir. 

4.1.1 K-Médias 

O K-Médias é um algoritmo que tem como objetivo classificar um conjunto 

de dados em k grupos disitntos. A idéa principal do algorimto é achar k centros, sendo um para 

cada cluster/grupo. O algoritmo recebe como entrada um conjunto de dados D tal que 𝐷 =

{𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛} onde x representa um objeto desse conjunto e tal que 𝑥 = {𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, … , 𝑐𝑛} 

onde c representa uma caracteristica do objeto x. Além do conjunto de dados, o algoritmo 

também recebe um valor k representando o números de clusters. Com base nessas entradas o 

algoritmo devolve como saída um conjunto 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑘} onde s representa os centros 

de cada cluster. 

O algoritmo começa selecionando aleatoriamente os k centros, após isso, para 

cada objeto no conjunto D, o algoritmo calcula a distância desse objeto até os centros de cada 

cluster. Com essa distância calculada o algoritmo então associa cada objeto com o cluster mais 

próximo. Após esse processo, o algoritmo então recalcula a posição dos centros usando a 

seguinte formula: 

𝑠𝑖 =  
1

𝑛𝑖
∑ 𝑥𝑖

𝑛𝑖

𝑗=1

 

 

onde 𝑛𝑖 representa o número de objetos associados aquele cluster. Após reposicionar os centros 

de cada cluster o algoritmo recalcula a distância entre os objetos e os cluster reposicionados. 

Caso algum objeto seja realocado para outro cluster o algoritmo calcula novamente a posição 

dos centros, e esse ciclo se repete até que nenhum objeto mude de cluster. 

A Figura 5 ilustra um exemplo simples da execução do algoritmo K-Médias. 

A primeira ilustração (a) mostra os objetos sendo posicionados num plano de acordo com suas 

características. Na segunda ilustração (b) os centros de cada cluster, representados pelos 

círculos, são inseridos em posições aleatórias e após isso cada objeto é então associado a eles.  



 

As ilustrações (c) e (d) mostram o processo onde os centros são reposicionados no plano e os 

objetos associados ao cluster mais próximo. Por fim, a ilustração (e) mostra a última fase do 

algoritmo, onde os objetos não precisaram ser reposicionados.  

 

 

4.2 Função Gaussiana 

As funções Gaussianas são utilizadas atualmente pois são consideradas 

adequadas para descrever diversos processos em áreas como, matemática, biologia e engenharia 

[26] [27]. De forma geral, uma função Gaussiana é definida da seguinte forma  

 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑒
−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

Figura 5 - Ilustração do algoritmo K-Médias 
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onde 𝑎, 𝜇 e 𝜎 são constantes reais. O gráfico de uma função Gaussiana (Figura 6) é 

caracterizada pela sua forma simétrica, remetendo a curva de um sino. A constante 𝑎 da função 

representa a altura da curva, 𝜇  o centro do pico da curva e 𝜎 o comprimento do sino. 

 

 

Figura 6 - Gráfico de uma função Gaussiana 

4.3 Probabilidades 

Todo modelo realístico de um fenômeno do mundo real deve levar em conta 

a possibilidade da aleatoriedade. A probabilidade é um segmento da matemática que tem como 

objetivo estudar a quantificação da incerteza, ou seja, lidar com problemas envolvendo o 

imprevisível (aleatoriedade) de forma racional. Probabilidade vem sendo aplicada em diversas 

áreas tais como genética, marketing, economia e finanças [28]. De forma geral, o estudo de 

probabilidades envolve os conceitos de espaço amostral e evento. Um espaço amostral, 

denotado S, é definido como o conjunto de todas as saídas possíveis de um experimento 

aleatório. Já um evento E em um experimento é definido como qualquer subconjunto definido 

em S, ou seja, 𝐸 ⊂ 𝑆. Em um experimento cujo espaço amostral é S, para cada evento E em S 

𝑃(𝐸) é um número que  define a probabilidade do evento E ocorrer e além disso 𝑃(𝐸) deve 

satisfazer os seguintes critérios: 

 



 

1. 0 ≤ 𝑃(𝐸) ≤ 1; 

2. 𝑃(𝑆) = 1; 

 

A probabilidade de um evento E ocorrer é dada por: 

 

𝑃(𝐸) =
𝑁𝐸

𝑆
 

 

tal que 𝑁𝐸 é o número de ocorrências do evento E dentro do espaço amostral S. 

4.4 Regressão Linear 

A regressão linear é uma abordagem utilizada na área estatística para modelar 

a relação entre uma variável escalar Y (variável dependente) com uma ou mais variáveis 

explicativas (variáveis independentes) denotadas por X. Uma regressão linear pode ser 

classificada de duas formas: regressão linear simples ou regressão linear multivariada. Uma 

regressão linear é classificada como simples quando apenas uma variável explicativa é 

utilizada, enquanto que uma regressão multivariada utiliza duas ou mais [29]. Para estabelecer 

uma equação que representa a relação entre a variável X e Y, é preciso fazer um gráfico de 

dispersão (Figura 7) para que seja possível avaliar a suposta relação.  

 

 

Figura 7 - Exemplo de um gráfico de dispersão 
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Porém, em muitos casos é possível verificar que os pontos no gráfico de 

dispersão não se ajustam perfeitamente a curva do modelo de matemático proposto. Isso 

acontece pois em muitas vezes o fenômeno estudado está sujeito a influencias externas que 

dependem do acaso. Um dos métodos utilizados para se obter uma relação funcional entre as 

variáveis se baseia na obtenção de uma equação estimada de tal forma que as distancias entre 

os pontos do diagrama sejam as menores possíveis. Esse método é denominado Método dos 

Mínimos Quadrados (MMQ). Em um modelo de regressão linear a relação entre Y e X é dada 

por: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖 

 

tal que 𝑌𝑖 é o valor observado para avariavel dependente Y no i-ésimo nivel da variavel 

independente X;  𝛽0 é uma constante de regressão que representa onde ocorre o entercepto da 

reta com o eixo Y; 𝛽1 é um outro coefeiciente da regressão que representa a variacao de Y em 

função de X; 𝑋𝑖 é o i-esimo nivel da variavel independente. Pelo método dos minimos 

quadrados, os coeficientes da equacao são calculadoa da seguinte forma: 

 

𝛽1 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 −  ∑ 𝑥𝑖  ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 

 

𝛽0 =  
∑ 𝑥𝑖

2  ∑ 𝑦𝑖 −𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 

 

onde n representa o número de pares ordenados (𝑥𝑖,𝑦𝑖) que estão no conjunto N. 

 Em modelos de regressão linear usa-se um outro coeficiente, chamado de 

coeficiente de determinação ou também conhecido como 𝑟2. Esse coeficiente fornece uma 

informação auxiliar sobre o resultado da regressão e serve para indicar se o modelo proposto é 

adequado ou não para descrever o fenômeno. Esse valor varia no intervalo de 0 a 1 e indica a 

proporção da variável Y que é explica pela regressão. Valores próximos de 1 indicam que o 

modelo proposto é adequado a descrever o modelo. O coeficiente de determinação é calculado 

da seguinte forma:  

𝑟2 = 1 −  
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 

onde �̂�𝑖 representa o valor estimado (previsão) e �̅� a média das observações. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO 

5.1 Estrutura Geral 

O software AmostraCafe3D, foi desenvolvido na linguagem de programação 

Python. A escolha dessa linguagem foi realizada pois a plataforma OpenAlea disponibiliza um 

modulo, denominado amlPy, que fornece um conjunto de classes e métodos para manipulação 

de arquivos MTG. O AmostraCafe3D, cuja estrutura é representada na Figura 8, é composto 

por três módulos: arquivos, estatística e reconstrução.  

 

 

Figura 8 - Estrutura do AmostraCafe3D 

O módulo de arquivo é responsável por todas as operações de leitura e escrita 

de dados em arquivos, sejam eles MTG ou XLS. Para cada tipo de arquivo existente foi criada 

uma classe, que é responsável pelas operações de manipulação no arquivo. O módulo de 

estatística tem como objetivo realizar os cálculos de probabilidades a partir dos MTGs de 

entrada. Além disso esse módulo é responsável por fazer a distribuição de frutos e classificação 

dos eixos através do algoritmo K-Médias. Por fim, o módulo de reconstrução é responsável por 

fazer a reconstrução total da planta na escala de metâmeros. Esse é o principal módulo do 

programa e depende totalmente dos módulos de arquivo e estatística.  



 

O software AmostraCafe3D recebe como entrada um arquivo MTG com um 

conjunto de plantas que são do mesmo tratamento, ou seja, plantas que foram submetidas a 

mesmas condições. Esse conjunto de plantas no MTG é composto por plantas de café que foram 

codificadas usando o método de amostragem. Além disso, o usuário deve fornecer como 

parâmetro de entrada o índice da planta que ele deseja que seja reconstruída. Com base nessas 

informações de entrada o software realiza o processo de reconstrução e devolve como saída a 

o MTG da planta especificada reconstruída. 

5.2 Processo de Reconstrução 

 

O algoritmo de reconstrução usado no AmostraCafe3D realiza a reconstrução 

começando pela base da planta até chegar no seu topo. De forma geral, o algoritmo de 

reconstrução funciona da seguinte forma:  1) o algoritmo cria grupos de eixos plagiotrópicos 

baseados em suas características; 2) verifica para cada ortotrópico se existe a necessidade de 

reconstruir o eixo ou não. Caso não seja necessário construir o eixo o algoritmo apenas copia a 

estrutura já existe, em caso contrário o algoritmo passa a reconstruir o eixo; 3) realiza o processo 

de reconstrução de um eixo reconstruindo metâmero por metâmero, sendo que para cada um 

são considerados os seguintes atributos:  número de folhas, número de ramificações, número 

de frutos e comprimento de metâmero; 4) valida número de metâmeros no eixo reconstruído; 

5) realiza a distribuição de frutos; 6) repete esses passos para cada eixo não medido 

completamente. Um pseudo algoritmo é mostrado a seguir: 
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5.2.1 Agrupamento de eixos por características 

O agrupamento de eixos por características é um dos passos mais importantes 

no processo de reconstrução, pois durante esse processo o algoritmo cria grupos de eixos que 

servirão posteriormente para extrair as probabilidades de certos eventos botânicos para a 

reconstrução dos metâmeros. A ideia desse processo é analisar todos os eixos de uma mesma 

orientação cardial, sejam eles completamente medidos ou não, e criar grupos. Esse processo 

leva em conta os seguintes atributos dos eixos: comprimento e número total de frutos (frutos 

maduros e não maduros). Para solucionar esse problema de classificação foi utilizado o 

algoritmo K-Médias.  

O algoritmo K-Médias usado no AmostraCafe3D é uma implementação 

disponível no módulo SciPy [30], cujos parâmetros de entrada são: um vetor de objetos e 

número de clusters. A utilização desse algoritmo no AmostraCafe3D consistiu em usar como 

parâmetro um vetor contendo todos os eixos com suas características codificadas. Para o 

número de cluster foi utilizado o número de estratos medidos na planta. Após o processamento 

do algoritmo K-Médias, cada eixo recebe um índice referente ao grupo ao qual ele pertence. 

Como cada grupo deve ter obrigatoriamente pelo menos um eixo completamente medido. Para 

contornar esse problema, o algoritmo de agrupamento teve que ser modificado para fazer com 

que todos os grupos tenham ao menos um eixo completamente medido. Essa modificação 

consiste em verificar, após o processamento do K-Médias, se todos os grupos cumprem esse 

requisito. Caso um grupo não cumpra o requisito, um eixo com as características mais próximas 

é então adicionado aquele grupo.  

5.2.2 Probabilidade de eventos botânicos nos metâmeros 

O processo de reconstrução de um metâmero de 2ªordem considera quatros 

atributos: número de folhas, número de ramificações, número de frutos e comprimento de 

metâmero. Os atributos número de folhas, ramificações e comprimento de metâmero são 

reconstruídos todos no mesmo momento em que o eixo está sendo reconstruído, enquanto que 

a distribuição de frutos é modelada posteriormente. O atributo número de folhas é um valor 

contido no intervalo de 0 a 2, enquanto que o número de eixos varia entre 0 a 4. O comprimento 

Figura 9 - Lógica de reconstrução de plantas 



 

do metâmero é qualquer valor maior que 0 codificado em centímetros.  

De forma geral, a construção da probabilidade de números de folhas e 

ramificação seguem a seguinte lógica: 

 

1. O algoritmo averigua qual grupo o eixo em reconstrução pertence;  

2. Seleciona todos os eixos completamente medidos do grupo;  

3. Verifica qual índice do metâmero está sendo reconstruído; 

4. Analisa os metâmeros dos eixos medidos, respeitando o índice em 

reconstrução; 

5. Cria as probabilidades com base na análise anterior; 

6. Realiza um sorteio, respeitando as probabilidades de ocorrência de 

cada evento; 

7. Com base no valor obtido do sorteio o algoritmo então procura quais 

metâmeros dos eixos medidos tem a ocorrência desse valor; 

8. Copia a estrutura existente, caso exista apenas um metâmero. Caso 

contrário, o algoritmo então realiza um outro sorteio para decidir de 

qual metâmeros será copiada a estrutura; 

 

 O processo descrito acima se repete para cada metâmero até que o eixo seja 

completamente reconstruído. As probabilidades criadas no passo 5 são construídas da seguinte 

forma: 

𝑃(𝐸) =  
𝑁𝐸

𝑁𝐺
 

 

onde 𝑁𝐺  é número de metâmeros analisados e  𝑁𝐸 é o número de ocorrência do vento. Para o 

número de folhas por exemplo, são criadas três probabilidades: 𝐸0, 𝐸1 e 𝐸2 que significam, 

respectivamente, a probabilidade de ocorrência de zero, uma ou duas folhas.  

 A reconstrução do comprimento de entrenó, segue um processo similar ao de 

inserção de folhas e ramificação, com exceção de que nesse caso a probabilidade de eventos 

não e utilizada. Esse processo se diferencia logo após analisar os metâmeros dos eixos medidos, 

onde o algoritmo calcula então uma média aritmética do comprimento dos metâmeros e então 

atribui ao que está sendo reconstruído. 
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5.2.3 Modelagem do número de metâmeros por eixo 

Durante o processo de reconstrução de um eixo, o algoritmo insere novos 

metâmeros até que a soma total dos metâmeros inseridos não ultrapasse o comprimento total 

do eixo. Porém, em alguns casos, o número de metâmeros inseridos nos eixos podem ser 

desproporcionais a realidade. De forma a contornar esse problema, foi utilizado um modelo de 

regressão linear para determinar o número de metâmeros de acordo com o índice do ortotrópico 

que o eixo se localiza. A ideia principal na utilização desse modelo linear, é modelar um tipo 

de estrutura topológica que acontece nos cafeeiros, onde os eixos localizados na parte inferior 

da planta possuem mais metâmeros do que os eixos localizados no topo da planta. Ele também 

modela o crescimento, definindo que duas ordens de ramificação crescem no mesmo ritmo. 

A equação linear utilizada nesse processo foi definida da seguinte forma: 

 

𝑌 = 𝑎 (𝑐 − 𝑥 + 1) 

 

onde 𝑌 representa o número de entrenós no ortotrópico de índice 𝑥 codificado acima da inserção 

do plagiotrópico;  𝑎 que é uma constante real e 𝑐 é o número total de metâmeros ortotrópicos n 

planta que está sendo reconstruída. Essa constante utilizada, é um valor que deve ser passado 

como parâmetro de entrada antes da execução do AmostraCafe3D. Como o número de 

metâmeros reconstruídos não passa o valor da equação linear o algoritmo de reconstrução 

precisa então verificar se o comprimento do eixo está de acordo com o valor codificado. Em 

casos onde o comprimento total do eixo é extrapolado o algoritmo diminui proporcionalmente 

o comprimento dos metâmeros. Para os casos os o comprimento não é totalmente satisfeito, o 

algoritmo então incrementa o comprimento de cada metâmero proporcionalmente, sempre 

respeitando o número de metâmeros relutante da equação.  

5.2.4 Distribuição de frutos 

O processo de distribuição de frutos é o último processo da reconstrução de 

um eixo e só ocorre depois que toda a sua estrutura topologia é reconstruída.  Esse processo 

consiste de duas etapas: 1) cálculo de probabilidades de ausência ou presença de frutos por 

metâmero; 2) distribuição dos frutos ao longo do eixo usando a função Gaussiana. A 

probabilidade de presença/ausência de frutos é feita de forma similar ao cálculo feito para folhas 

e ramificações, com exceção de que nesse caso o algoritmo apenas verifica a existência de 



 

frutos ou não.  

A distribuição de frutos ao longo do ramo, modelada de acordo com a função 

Gaussiana, utiliza os seguintes atributos: intervalo de incidência de frutos (posição inicial e 

final) e seus respectivos números de frutos, índice do metâmero com a maior incidência de 

frutos junto com o seu número de frutos. Os valores para esses atributos são parâmetros de 

entrada do software AmostraCafe3D. A equação que fornece o número de frutos em um 

metâmero de acordo com seu índice foi modelada da seguinte forma:  

 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑒
−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

  

tal que: 𝑥 representa o índice do metâmero; 𝑎, que é a altura da curva, representa o número 

máximo de frutos; 𝜇, posição do pico da curva, é definido como o local com maior incidência 

de frutos e 𝜎 comprimento do gráfico. Essa modelagem de distribuição de frutos é utilizada pra 

a distribuição de frutos maduros e não maduros. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A precisão dos resultados (número de metâmeros por eixo e área foliar) 

obtidos pelo AmostraCafe3D foi verificada através de MTGs referentes aos dois anos de 

produção. O número de metâmeros por eixos nos MTGs reconstruídos foi verificado através da 

utilização do conjunto de dados 1 (Seção 3.3).  

A dispersão do número estimado de metâmeros de 2ª ordem de acordo com o 

índice do ortotrópico acima do metâmero de inserção foi maior no 2° AP (Figura 11) comparado 

com o 1° AP (Figura 10). Como pode ser observado através dos valores de RMSE (5.31 versus 

2.48), representando respectivamente 2° AP e 1° AP. Os valores de RMSE, mesmo sendo 

distintos, ainda assim podem ser considerados aceitáveis uma vez que no intervalo entre 1° AP 

e 2° AP, a planta cresceu consideravelmente. Os valores de R², RMSE, mesmo sendo diferentes 

dos dois períodos de produção, foram mesmo assim considerados aceitáveis para modelar o 

número de metâmeros nos eixos. A diferença de valores do R² (0.9165 versus 0.6193) entre o 

1° AP e 2° AP mostram que a modelagem do número de metâmeros em plantas maiores através 

do modelo linear se torna menos confiável. 

 

y = 1.1243x
R² = 0.9165

RMSE = 2.4793
bias = 1.1902
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Figura 10 -  Regressão Linear referente ao 1°AP entre o número de metâmeros 

nos eixos de 2ª ordem e seu índice de inserção no ortotrópico 
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  A área foliar das plantas reconstruídas foi validada usando o conjunto de dados 

2 (Seção 3.3). Para realizar essa validação foi utilizado o programa VegeSTAR [31], um 

software utilizado para estimar a área foliar (AF) de plantas baseadas em seus MTGs. As plantas 

do conjunto 2 foram todas processadas pelo AmostraCafe3D e posteriormente utilizadas no 

VegeSTAR para cálculo de área foliar (Tabela 3). Através da comparação entre a área foliar 

real e a obtida pelo processamento, pode-se inferir que a AF produzida pelo AmostraCafe3D é 

na maioria das vezes subestimada. 

 

Tabela 3 - Comparação entre a área foliar (AF) em cm² real de uma planta e sua 

AF após processamento pelo AmostraCafe3D 

Planta AF Real AF Processada    

1 23568.2145 22121.254    

2 18036.018 18078.9744    

3 21809.7101 21971.3328    

4 15299.2309 15244.6093    

5 20029.506 19291.1438    

6 18130.3063 19523.4522    

y = 0.9591x
R² = 0.6193

RMSE = 5.3101
bias = -0.7703
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Figura 11 -  Regressão Linear referente ao 2°AP entre o número de metâmeros 

nos eixos de 2ª ordem e seu índice de inserção no ortotrópico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado


 

7 25168.7315 23047.1412    

8 29583.0731 24481.4453    

9 17902.3601 19031.4375    

10 16753.0841 16939.6264    

11 25102.3067 25786.1959    

12 19151.0637 14918.9627    

13 12330.6844 11549.3388    

14 14230.0577 14814.5756    

15 15397.2751 15053.5253    

16 20801.7411 24476.4851    

17 25129.3598 22675.928    

18 25410.2953 23118.2707    

19 15095.7319 12117.4828    

20 26495.1889 26291.4856    

 

 

A capacidade de reconstrução do AmostraCafe3D em outros tipos de 

tratamentos também foi avaliada.  Essa etapa consistiu em utilizar uma planta do conjunto de 

dados 3 (Figura 12) e processá-la através do módulo (Figura 13). A visualização das plantas 

mostradas consistiu de duas etapas: 1) Processamento da planta pelo módulo, 2) Reconstrução 

em 3D da planta através do VPlants.  

 

 

Figura 12 - Planta do conjunto de dados 3 antes de ser processada pelo 

AmostraCafe3D 
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Figura 13 - Planta do conjunto de dados 3 após ser processada pelo AmostraCafe3D. 

Nesse trabalho, o módulo AmostraCafe3D foi proposto como uma solução 

para reconstruir plantas parcialmente codificadas. As reconstruções geradas pelo módulo 

podem ser posteriormente usadas para criar maquetes que por sua vez são usadas para 

manipulações ambientais e ecofisiológicas. A estratégia de medições de plantas pela 

amostragem usada no trabalho foi uma abordagem próxima de outra utilizada em um outro 

estudo [32], onde foi utilizado um método de medição de um número limitado de componentes 

e suas relações com outros para reconstruir a planta. Alguns estudos recentes, propõem métodos 

de reconstrução baseados em processamento de imagens [33] e uso de scanner a laser [34], 

contudo métodos de medição a laser ainda possuem um custo bem elevado enquanto que 

métodos baseado em processamento de imagens nem sempre descrevem os componentes da 

planta corretamente. 

As maquetes construídas depois da reconstrução feita pelo software podem 

ser processadas pelo software VegeSTAR que computa área foliar, interceptação luminosa e a 

fotossíntese na escala de folhas, camadas ou plantas [31]. Essa simulação é feita considerando 

as variáveis ambientais.  Com esse tipo de abordagem pode-se calcular área foliar, fotossíntese 

e interceptação de luz em diferentes estágios de desenvolvimento de culturas e árvores 

florestais. Muitos trabalhos que calculam a interceptação luminosa de árvores foram realizados, 

tais como cálculos deste parâmetro em maquetes obtidas pelas simulações de estruturas em 

MAppleT (Markov Apple Tree). Este software é baseado na estatística não paramétrica e foi 

desenvolvido para simular a topologia e geometria de macieiras. A estrutura da MAppleT é 

organizada de acordo com modelos Markovianos, que definem os padrões de ramificação e a 

sequência das unidades de crescimento ao longo do ramo [3]. 



 

A distribuição de frutos ao longo de eixos plagiotrópicos, modelada usando 

uma função Gaussiana, considerou a probabilidade de ocorrência de frutos para cada metâmero. 

A função Gaussiana é considerada para modelar sistemas biológicos e naturais, uma vez que é 

uma função com uma complexidade computacional reduzida e ao mesmo tempo capaz de 

simular intensidades diferentes. Alguns estudos, por exemplo, usam função gaussiana para 

modelar turbulências de vento em usinas eólicas [35]. 
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7 CONCLUSÃO 

O uso de técnicas de medição por amostragem no processo de codificação de 

plantas facilita o trabalho de medição de plantas no campo, porém a analise arquitetural de uma 

planta requer que ela esteja completamente detalhada. O software AmostraCafe3D reconstrói 

os eixos plagiotrópicos de 2ª ordem e fornece uma melhoria na visualização das plantas em 3D, 

uma vez que após o processamento é possível visualizar a planta inteira. As reconstruções 

obtidas pelo software serão posteriormente usadas nos cálculos de interceptação luminosa, área 

foliar pela planta, índice de área foliar, distribuição de radiação dentro de planta e fotossíntese 

de plantas inteiras. Esse software fornece várias vantagens, pois com o uso dele não se faz 

necessário a medição completa de uma planta. 

De forma geral, o software desenvolvido reconstrói as plantas com um certo 

grau de precisão, em termos de área foliar e números de metâmeros por eixo plagiotrópico. 

Porém como plantas são organismos que tem seu comportamento influenciado por parâmetros 

externos, não se pode dizer precisamente o quão próxima da realidade as reconstruções estão. 

Dessa forma, como trabalho futuro, considera-se incluir como parâmetro de entrada possíveis 

variáveis ambientais, tais como temperatura e disponibilidade de água, que afetam o 

desenvolvimento da planta.  

Outro trabalho futuro envolve a adaptação do software AmostraCafe3D para 

o uso de MTGs dinâmicos, que contém informações dos componentes da planta em várias datas. 

Com o uso de MTGs dinâmicos é possível determinar taxa de filocrono e mortalidade em 

metâmeros. Dessa forma consegue-se modelar a estrutura de plantas de café arábica de forma 

mais precisa. O uso de MTGs dinâmico também constitui em um passo importante para a 

detecção de um modelo de crescimento em plantas de café.  
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