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Resumo. Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo computacional para coleta de dados 
de uma árvore individual utilizando como referência a nuvem de pontos proveniente de 
varredura tridimensional a laser. O método de clusterização DBSCAN (Density-Based 
Spatial Clustering of Applications with Noise) é utilizado em distintas camadas para 
identificar os conglomerados de pontos, são então associadas elipses a estes conjuntos de 
pontos formando a estrutura da árvore. Um modelo esquemático simplificado da árvore de 
estudo é montado para visualizar os dados e avanço na obtenção das elipses. A metodologia 
se mostrou produtiva até o presente momento e o procedimento assiste na determinação 
automática de parâmetros ambientais. 
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Dados, Inventário Florestal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O inventário florestal de determinada região é o conjunto de dados de natureza 
estatística e cartográfica que tem como objetivo identificar a situação dos recursos florestais, 
tais como as espécies de árvores, seu volume, diâmetro na altura do peito (DAP), área basal, 
terreno. Estes dados são importantes para avaliar informações como sequestro de carbono, 
validação da biomassa e potencial risco de incêndio, assim como os dados cartográficos 
permitem saber sobre escoamento de produção madeireira. O estudo em inventário florestal 
permite que outras pesquisas, além das de aspecto econômico como o comércio de madeira, 
atuem na área, isto é, serviços de aspecto ecológico incluindo fauna e flora, permitindo assim 
uma melhor gestão ambiental. 

Os dados estatísticos são oriundos de amostragens realizadas em diferentes etapas. A 
maioria dos métodos tradicionais de amostragem utilizam-se de fotografias e telêmetros, 
porém estes não conseguem obter informações tridimensionais relevantes do local, nem das 
árvores que o compõe. É logico compreender que quanto mais dados se obter melhores serão 
os estudos deles provenientes e seus respectivos resultados. A determinação de volume e 
outros parâmetros ambientais se dividem em métodos diretos e indiretos: os ditos diretos 
demandam considerável esforço e tempo sendo no geral destrutivos ao local que estão sendo 
realizado, o que desejamos evitar, deste modo à utilização de métodos indiretos que não sejam 
destrutivos e sejam confiáveis e rápidos é necessária. 

O surgimento de aparelhos de varredura a laser (TLS, Terrestrial LaserScanning), com a 
sua capacidade de mapeamento tridimensional (3D), facilitaram os estudos de estrutura 
florestal, permitindo a recuperação de parâmetros estruturais da floresta em diferentes escalas, 
como trata Kankare et al (2012). Com o uso dessa tecnologia diversos parâmetros da árvore 
podem ser identificados consideravelmente mais rápidos após tratar os dados em um software 
de computador. A nuvem de pontos extraída do aparelho é referente ao modelo da árvore e ao 
modelo digital do terreno (MDT) e com estes dados se retiram os parâmetros de estudo como, 
por exemplo, a altura de diâmetro do peito (DAP). 

Estudos semelhantes foram realizados ao redor do mundo, porém em sua maioria com 
árvores coníferas, que apresentam troncos que podem ser facilmente seccionados em círculos 
e sempre perpendiculares em relação ao solo. Nesse contexto, Aschoff, Thies e Spiecker 
(2004) desenvolveram uma metodologia de ajuste de círculos empregando a transformada de 
Hough na identificação dos troncos das árvores. Kiraly e Brolly (2007) utilizam algoritmos de 
clusterização o método da lua crescente (paraboloides) identificar os troncos das árvores. O 
método da lua crescente (CM Model) determina círculos a partir da “meia lua” formada pelos 
pontos aparentemente. Assim foram obtidos os desejados dados da região que tratavam, 
porém, estes apresentavam em certas ocasiões algumas vantagens, como no estudo de (Liang 
& Hyyppa, 2013) que poderia no inverno trabalhar num sistema leaf-off (sem folhas na 
árvore), facilitando a obtenção de dados como a altura. 

Este artigo considera o bioma tipo mangue (costeiro e exclusivamente tropical) e suas 
árvores como foco de estudo, a facilidade de ser um terreno plano e termos um referido MDT 
simples, se contrapõe ao fato das árvores tortuosas da região necessitarem de ajustes de 
elipses em seus troncos em relação à nuvem de ponto obtida. Sendo assim tornam-se 
inadequados as metodologias anteriores.  

A escolha do referido bioma não foi ao acaso, e em virtude da mesma o artigo objetiva 
desenvolver uma ferramenta computacional que processe a nuvem de pontos proveniente de 
um aparelho de varredura tridimensional a laser a fim de automaticamente remontar a árvore 
seccionando-a em diferentes alturas para obter o maior número de dados possíveis, e destes 
então futuramente outros valores como, por exemplo, o nível de absorção de gás carbônico da 



Pedro H. Teixeira, Leonardo Goliatt, Filipe O. Chaves 

 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 
 

região de interesse. Entretanto, a área da qual os dados foram obtidos não se tratava de uma 
região controlada, deste modo os dados de campo, valores reais, não são conhecidos e os 
resultados são comparados e avaliados com base em inspeções visuais. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O entorno da área de estudo mostrada na Fig. 1. A área estudada compreende uma 
região de mangue, com 5 m por 5 m de aresta, resultando em uma área de 25 m², que esta 
situada nas coordenadas 22°59'41.17"S e 43°21'30.22"O. Os dados foram obtidos através do 
aparelho de varredura tridimensional a laser FOCUS3D. 
 

 
Figura 1 - Entorno da área de estudo 

 
Neste tipo de varredura a laser o aparelho permanece fixo em um ponto enquanto 

realiza uma leitura de 360° em torno de seu eixo horizontal e 305° no eixo vertical, com nível 
de detalhamento de 2mm e distância máxima de alcance de 120 metros. A junção de diversas 
varreduras é feita por meio de pontos de referência nas imagens que pode variar de três a 
cinco. O resultado é uma nuvem de pontos que delimita os contornos da região de interesse. 

Foi então feita a varredura da região e desta um único exemplar foi selecionado para 
ter seus dados tratados pela ferramenta computacional. A figura 2 mostra a imagem desta 
única árvore que foi utilizada para o estudo.  

A metodologia pode ser dividida nos seguintes passos: (1) pré-processamento e a 
visualização dos dados, (2) a construção do modelo digital do terreno, (3) seccionar a árvore 
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em diferentes alturas para destas então determinar o tronco e calcular sua área, (4) reconstruir 
a estrutura da árvore. 

 

 
Figura 2 - Dados referentes ao exemplar analisado 

  
 Por apresentar um bom suporte para a computação cientifica optou-se por desenvolver 
o programa na linguagem de programação Python. O Paraview foi o programa escolhido para 
visualização dos arquivos tridimensionais (3D) gerados, este possui aplicações para 
visualização de dados científicos e possui uma interface gráfica simples e parametrizável, 
incorporando métodos de processamento de imagens como filtros para segmentação, além de 
suporte a computação distribuída e vários sistemas operacionais. O arquivo de pontos, isto é, 
a nuvem de pontos, gerada pelo aparelho de varredura tridimensional implica um prévio 
tratamento. O mesmo deve ser convertido para um formato coerente com o software de 
visualização (baseado na biblioteca Visualization ToolKit, VTK) para que este e suas 
modificações necessárias possam ser analisadas. 

Como estamos tratando uma área de mangue, o terreno da região analisada pode ser 
definido como planar e, portanto o modelo digital do terreno (MDT) pode ser considerado 
paralelo ao plano XY (com a menor altura possível dentro dos dados), e ao mesmo tempo 
perpendicular ao sentido de crescimento da árvore. Ainda assim evitando desconsiderar 
variações sutis na topografia do terreno e a própria precisão do equipamento, para definir o 
MDT foi utilizado o ponto de menor altura, então em posse desse valor acrescentamos 0.1 m 
acima deste como base e permitindo uma leve variação de 0.005m acima e abaixo, assim 
todos os pontos nessa margem estarão definidos como o solo. 
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Tendo agora os dados do MDT pode-se usá-lo como base para identificar as seções 
transversais da árvore. Este plano referido como o solo, é paralelo em relação ao sentido de 
crescimento da planta e, portanto, ao movimentá-lo nesse sentido os pontos dentro da 
intersecção dos planos com a nuvem de pontos compõe as seções transversais. Esta 
configuração apresenta-se disposta de maneira que a configuração dos pontos aproxima-se de 
elipses. Desta maneira em cada seção podem ser identificados conglomerados de pontos, que 
após ajuste formam o tronco e as ramificações da árvore de estudo. E para a identificação 
destes conglomerados foi utilizado um algoritmo baseado em inteligência computacional 
visando maior eficiência. 

Foi utilizado para a identificação do tronco (conglomerados de pontos) o algoritmo de 
agrupamento DBSCAN (Density Based Spatial conglomeradoing of Applications with 
Noise), descrito no trabalho de Ester et al (1996). Este algoritmo foi escolhido por, em 
oposição a outros métodos mais comuns de clusterização, não necessita identificar 
inicialmente a quantidade de agrupamentos, consegue identificar pontos isolados que podem 
ou não ser ruídos do aparelho, mas também ignorá-los caso necessário. 

O DBSCAN realiza uma vista generalizada dos pontos, verificando alta e baixa 
densidade, no geral isto permite gerar conglomerados de qualquer formato. Os dois 
parâmetros base deste método são o número mínimo de pontos necessário para criar um 
conglomerado e a distância base (radial) que delimita a vizinhança de um ponto. O algoritmo 
em questão inicia a busca de um ponto aleatório e tomado como central, caso dentro de um 
pré-determinado raio tenha um número mínimo de pontos, uma vizinhança é formada e um 
conglomerado inicializado, cada ponto deste segue o mesmo padrão acrescentando pontos no 
conglomerado. O procedimento é finalizado quando todos os pontos forem processados. 
 Para determinar a qualidade dos agrupamentos formados, optou-se pelo método de 
análise de silhueta (MAS). O coeficiente de silhueta ��para uma única amostra é dado por 

�� =
��� − ���
	�
���, ��� 

Onde	� é a distância euclidiana média entre uma amostra e todas as outras amostras do 
mesmo conglomerado e � é a distância euclidiana média entre uma amostra e todos os pontos 
do conglomerado mais próximo. O coeficiente de silhueta de um conjunto de pontos é dado 
pela média dos coeficientes individuais das amostras 

� = 1
���� 

onde N é o número de amostras do conjunto de dados. 
 Desta maneira é possível avaliar os resultados tendo em vista o valor identificado para 
a silhueta de cada camada. Quanto mais elevado, mais bem definidos estarão os distintos 
conglomerados e, portanto espera-se que as elipses sejam a eles alocadas da melhor maneira 
possível. 
 Após a identificação dos conglomerados verifica-se a existência de possíveis troncos, 
isto é, elipses são ajustadas na envoltória convexa dos pontos de cada um dos conglomerados 
identificados na determinada seção da árvore de estudo.  

Estas elipses são tomadas como o modelo do tronco ou ramificação correspondente. 
Quando duas elipses foram ajustadas de modo que ao final se situaram muito próximas entre 
si, os agrupamentos individuais que as formavam são então considerados como apenas um e 
então uma nova elipse é calculada para a respectiva seção. Quando a distância dos centros das 
elipses for menor que o semi-eixo menor das duas elipses, os dados são unidos em um único 
conjunto e o processo é repetido até que não seja mais possível aglutiná-los.  
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Com isso é possível obter os dados referidos das elipses identificadas para cada seção 
do modelo, como centro, eixos e área. Estes serão considerados os dados base que identificam 
valores importantes para o inventário florestal como, por exemplo, o diâmetro na altura do 
peito (DAP), basta criar uma altura 1.30m acima do referido solo. 

O algoritmo cria uma visualização de cada camada e constrói um modelo simplificado, 
onde os pontos referentes ao centro de cada elipse são unidos por linhas retas formando uma 
ligação. Este modelo, embora extremamente simplificado, se mostra útil ao permitir 
identificar erros ao final do código caso tenha ocorrido alguma alteração do mesmo, 
considerando o fato de a forma base da árvore que esta sendo tratada deve ser mantida. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A metodologia consiste em implementar elipses que se ajustem ao formato da árvore 
para então extrair o maior número de dados possível da nuvem de pontos e então ampliá-lo 
para uma região para analisar o inventário florestal da área. 

Este processo deve ser inicialmente realizado para a árvore completa, portanto ela é 
dividida em diferentes camadas referentes a diferentes alturas, para se obter o modelo 
completo da árvore.  Este método deve ser validado para a árvore única, para que possa se 
estender para uma região de floresta onde varias árvores diferentes deverão ser analisadas. 

Verificando então três camadas distintas da árvore podemos ter uma boa noção de 
como o programa se comporta para diferentes características. O DBSCAN atua baseado em 
densidade, então foram escolhidas camadas que apresentam diferenças na nuvem de pontos 
para analisar essa diferença: as camadas inferiores apresentam apenas o tronco principal sem 
ramificações, as ramificações começam a aparecer e os conglomerados estão próximos 
demais nas camadas centrais, já nos superiores a folhagem da árvore atua na nuvem de pontos 
e este é outro fator que influencia na captação dos dados. 
 

 
Figura 3 - Processo de formação dos conglomerados e ajuste de elipses 
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Fazendo então a análise das camadas inferiores da árvore verificamos como os 
conglomerados são formados pelo DBSCAN e como são ajustadas as elipses nos respectivos 
conglomerados para obter o modelo do tronco. Na figura 3 pode-se identificar os pontos 
referentes à camada que está sendo estudada, como o DBSCAN atua e ajusta as elipses e no 
caso em questão, como essas elipses se ajustam para formar uma única ao cumprir as 
características necessárias para se aglutinarem e melhorar o modelo do tronco. 

Ainda em 3, na imagem superior esquerda é possível ver os pontos identificados para a 
referida altura. Ao lado é possível ver os dois conglomerados identificados. Após isso suas 
respectivas elipses ajustadas em azul e vermelho. Estas por estarem muito próximas foram 
reajustadas como uma única elipse e os conglomerados aglutinados, portanto apresentam a 
mesma coloração. 

Note os pontos na parte superior esquerda que foram identificados como “lixo” ou 
possível ruído, assim ignorados e não fazem parte da elipse final. Ainda assim é possível 
notar que a elipse gerada não corresponde 100% ao tronco, este erro esta dentro de um limiar 
plausível considerando a silhueta de 0,519 encontrada para este conjunto em questão, figura 4. 
 

 
Figura 4 - Vista da elipse de camada inferior 

 Verificando uma altura intermediária na árvore, onde pode se identificar um número 
razoável de ramificações, figura 5. Verificamos como o DBSCAN se comporta para o caso 
onde varias densidades distintas estão próximas. No caso as ramificações apresentam no geral 
poucos pontos, este fato impede que os agrupamentos a eles correspondentes consigam ajustar 
corretamente uma elipse e acabam por aglutinar algumas dessas ramificações ou 
desconsiderá-las tomando o conjunto como ruído. 
 

 
 

Figura 5 - a) Identificação do conjunto de pontos b) separação dos pontos nos distintos conglomerados, 
realizada pelo DBSCAN 
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Figura 6 - Vista das elipses ajustadas na camada intermediária, ramificações próximas 

 
Notam-se “erros” nesta camada, figura 6, o agrupamento da ramificação menor foi 

identificado, porém nenhuma elipse foi a ele ajustada, por se tratar de um número muito 
pequeno de pontos. Duas ramificações distintas foram aglutinadas e uma elipse maior foi 
identificada ao invés das duas que seriam o ideal. No ramo mais a direita da imagem nota-se 
que uma elipse muito maior foi a ele identificada, isto se deve ao fato de pontos que indicam 
folhagem foram identificados como pertencentes ao mesmo conglomerado, portanto o código 
não sabendo fazer essa diferenciação gerou o erro. 

Ainda para esta camada, outro fator importante a se notar na coleta dos dados é o valor 
da silhueta de 0.706, este valor bem definido demonstra a melhora na captação dos dados em 
relação ao anterior, com um erro relativo menor que pode ser percebido visualmente na 
imagem gerada pelo paraview. 

 

 
Figura 7 - Vista das elipses ajustadas na camada superior, com influência de folhagem 
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No caso das camadas superiores, figura 7, visualmente foi identificado um erro sobre a 
alocação das elipses aos respectivos troncos. A folhagem mais densa nessa parte da árvore 
individual implica em uma nuvem de pontos mais disforme, que consequentemente influencia 
o programa na identificação das elipses.  

O erro da silhueta é uma propagação do erro do DBSCAN. Uma das maiores 
dificuldades de se trabalhar utilizando este modelo é apontada por outros estudos (Bäcklund 
et al, 2011), que sugerem dificuldades de identificar conglomerados distintos quando estes se 
encontram muito próximos, mesmo que apresentem diferentes densidades. 
 Fazendo a análise da árvore completa e obtendo para cada altura as elipses 
correspondentes e seus valores de centro área e eixos é possível obter dados como o DAP e 
até mesmo estimar o volume. Ao utilizar esse algoritmo em grande escala vale ressaltar que 
os pequenos erros também estarão sendo somados e o código se mostra confiável até o ponto 
em que a folhagem começa a interferir. 
  Ao fim o código gera um modelo simplificado da árvore. Dado o ponto central de cada 
elipse e o conectando ao ponto mais próximo, permitindo com que todos estejam interligados 
ao término do processo. É possível, desta maneira, avaliar visualmente como mudanças no 
código alteram os dados sem a necessidade de analisá-los diretamente, uma mudança drástica, 
por exemplo, distorce tanto o esqueleto que este não mais se assemelha a uma árvore, 
mudanças sutis como a quantidade de camadas ou nos parâmetros do DBSCAN alteram a 
quantidade de pontos, mas espera-se que mantenham a forma mesmo que aumente a 
quantidade de dados, eles devem manter certa constância. 
 
 

 
Figura 8 - Modelo simplificado da estrutura 

 
A semelhança entre os modelos é visível até as camadas intermediarias que possuem 

menos ramificações e, portanto menos elipses, e nas quais a folhagem ainda não influencia 
tanto na captação dos dados. Um erro claro do esqueleto são as ligações laterais das elipses, a 
árvore não poderia crescer nesta direção e o modelo ainda associa estes pontos como 
“troncos” lateralizados. Nestes pontos vemos os maiores erros nas camadas superiores onde a 
forma também se mostra mais disforme da original esperada. 
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4 CONCLUSÃO 
  
 A região de estudo da qual foi retirado o indivíduo apresentado neste artigo não 
pertence a uma região controlada, isto é, essa região não é acompanhada por medições 
periódicas. Com isso, os dados de campo não estão disponíveis para comparação, o que 
dificultou a análise do algoritmo. Desta forma, restou como parâmetros de controle a 
visualização dos resultados. 

A metodologia empregada demonstra, visualmente, resultados satisfatórios até o 
presente momento. Ainda assim soluções estão sendo propostas para melhorar a metodologia 
proposta e consequentemente obter um resultado melhor. Estes testes então devem ser 
analisados com mais rigor e o mesmo deve ser analisado para diversas árvores de diferentes 
formatos para validar o método.  
 O algoritmo encontra-se em fase de desenvolvimento e tem potencial para no futuro 
servir de base para uma ferramenta de apoio à captação de dados provenientes de diversos 
aparelhos de sensoriamento remoto. Além disso, devido à flexibilidade de ajustes das elipses, 
o algoritmo apresentado pode ser usado em distintos biomas, com diversas características, tais 
quais florestas urbanas ou a Mata Atlântica. 
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