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Árvores - software para análise de imagens digitais de troncos de árvores
,
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A produção de papéis de alta qualidade exige celulose proveniente de vegetais com
características específicas. Anteriormente o mercado de celulose era dominado pela produção
a partir do pinho, mas atualmente o eucalipto desponta como um grande fornecedor de
celulose por possuir um bom volume de madeira por unidade desuperfície e em um curto
ciclo. Ainda, pesquisas acerca de melhoramentos genéticos ~ a clonagem em larga escala
aumentam significativamente a quantidade de espécies. Sendo assim, a análise do crescimento
das mais variadas espécies de eucalipto a fim de determinar a melhor espécie a produzir a
partir das condições locais toma-se importante tendo em vista ;uma maior produção de
celulose. Análises visuais e medições fisicas de altura e circunferência das árvores são tarefas
muito trabalhosas e demandam muito tempo, portanto fazer a análise a partir de uma simples
imagem digital tomaria o processo mais fácil e ágil. O software desenvolvido em linguagem
de programação JAVA tem como objetivo determinar a altura, diâmetros em pontos
específicos e calcular 10 volume de uma porção determinada: da árvore a partir do
processamento digital d,a .imagem. A operação inic:ia~se determ~ando uma referência na
imagem e inforríiando qual é o equivalente real da referência marcada. Em uma segunda
etapa, delimita-se o início e o fim da árvore, sendo estes retas paralelas à esquerda e direita da
árvore. Nesta etapa não é necessário precisão nos limites esquerdo: e direito, uma vez que o
ajuste fino dos limites são determinados posteriormente com ajuda ;de histogramas. Uma vez
marcados todos õs diâmetros, o software automaticamente calcula alturas,· diâmetros e
volumes parciais e totais e oferece a opção de exportar os dados para uma planilha de cálculo.
Os resultados obtidos através do software foram comparados aOf/resultados obtidos pelos
métodos tradicionais visuais e fisicos de medidas e notou-se u1Dacencordância de valores de
quase 100% viabilizando o software para o uso prático. !
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