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RESUMO 
 

 

 

 

O possível esgotamento dos combustíveis de origem fóssil tem impulsionado a busca por 

novas fontes de energia. As fontes renováveis têm se tornado alvo de estudos e pesquisas para 

sua aplicação, de forma competitiva, no mercado. Partindo da importância da biomassa neste 

cenário, o objetivo deste trabalho é a descrição de uma metodologia para geração de 

geometrias tridimensionais de amostras de biomassas para estudo de suas características 

térmicas. De maneira mais específica, a partir de imagens fotográficas e através de algoritmos 

de processamento de imagem e reconstrução tridimensional, obter perfis bidimensionais para 

uma posterior criação de geometrias tridimensionais que possam ser utilizadas como malhas 

numéricas em simulações de secagem, gaseificação, pirólise e combustão. Esses processos 

térmicos são fundamentais para produção de biocombustíveis, sejam eles: sólidos, líquidos ou 

gasosos, por meio da biomassa. O trabalho é dividido em três partes principais: obtenção da 

imagem fotográfica, processamento da imagem, geração tridimensional da amostra de 

biomassa e criação da malha numérica através da triangulação de Delaunay para aplicação em 

simulações de análises térmicas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Imagens fotográficas. Perfis bidimensionais. Geometrias tridimensionais. 

Biomassas. Características térmicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The possibility of shortage of fossil fuels in a medium term has driven the search for new 

sources to produce energy. The researches about these new sources have been growing each 

day in the market in order to develop a more competitive application. Based on the 

importance of the biomass in this scenario, the objective of this work is to describe a 

methodology that aims the generation of three-dimensional geometries of biomass samples for 

the study of their thermic characteristics. In a more specific way, from the use of photographic 

images and through image and three-dimensional reconstruction processing algorithms, it is 

intended to obtain two-dimensional profiles in order to create three-dimensional geometries 

that can be used to generate numerical mesh that are applied in simulations of drying, 

gasification, pyrolysis and combustion. These thermic processes are fundamental in the 

production of biofuels, being they: solid, liquid or gaseous, through the biomass. The course 

work is divided in three main parts: obtaining the photographic image, the image process, and 

the generation of the three-dimensional sample of biomass. And the creation of the numerical 

mesh through the triangulation of the Delaunay in order to apply in thermic simulation 

analysis. 

 

 

 

Keywords: Photographic images. Two-dimensional profiles. Three-dimensional geometries. 

Biomass. Thermal characteristics.  
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente no mundo utilizam-se grandes quantidades de combustíveis fósseis. A 

oferta desta fonte não renovável ainda é alta, mas com possibilidade de escassez. No Brasil, a 

oferta de energia oriunda de materiais fósseis ainda ocupa a maior parte da matriz energética, 

em números, 58,6% da oferta interna. A fonte renovável, a partir das biomassas, atingiu a 

marca dos 27,9% desta oferta. A participação de fontes renováveis na Matriz Energética 

Brasileira está entre as mais elevadas do mundo (EPE, 2015).  

Devido a isso, tem-se aumentado a procura por novas fontes energéticas, em especial 

as renováveis, que tem crescido cada vez mais, objetivando a diminuição da dependência das 

fontes de fósseis. Uma significativa redução desta dependência é notada quando observado o 

cenário mundial em 1973, onde o petróleo representava 46% da energia mundial e em 2009 

chegou a representar 32,8% da energia mundial (IEA, 2011).  

Este cenário tem propiciado novas pesquisas para produção de biocombustíveis. O 

aproveitamento da energia da biomassa pode ser realizado de diversas formas, entre elas, 

através do processamento térmico, podendo até gerar energia com qualidade mais nobre 

(FARFAN, 2004). A biomassa pode ser submetida aos seguintes processos térmicos: 

secagem, combustão, gaseificação e pirólise.  

O processo de secagem consiste na eliminação da umidade da biomassa, com baixas 

temperaturas (até 200ºC) para que não ocorra degradação. A combustão é a queima da 

biomassa (combustível) na presença de oxigênio (comburente), responsável pela queima, 

liberando energia em forma de calor. A gaseificação baseia-se na transformação da biomassa, 

a altas temperaturas, em gases de maior poder energético, com entrada de oxigênio 

controlada. E por fim, a pirólise que é um processo de transformação termoquímica, faixa 

média de temperatura, em que não há presença de oxigênio (MARTIN et al, 2010). 

Partindo da importância e necessidade da produção de biocombustíveis a partir da 

biomassa, o trabalho tem como objetivo aprimorar a pesquisa na área. A proposta é descrever 

a metodologia de geração tridimensional de qualquer amostra de biomassa através de imagens 

fotográficas para o estudo de suas características térmicas. A obtenção dos perfis 

bidimensionais deu-se por meio de algoritmos específicos e posteriormente realizou-se a 

reconstrução da geometria tridimensional da amostra da biomassa, possibilitando assim a 

criação de malhas numéricas para serem utilizadas em simulações dos processos térmicos 

citados no trabalho. 
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As imagens da biomassa foram obtidas por meio de uma câmera fotográfica 

semiprofissional. A reconstrução tridimensional da biomassa pode ser realizada através de 

estimativa a partir das imagens planas obtidas com fotografias de ângulos diferentes, mas o 

objetivo é obter uma geometria mais próxima possível do real. Para isso foi necessário criar 

modelagens matemáticas para uma boa aproximação. É possível obter uma imagem em três 

dimensões de uma amostra de biomassa, com boa precisão, através de scanners, varreduras a 

laser, sonares, tomografia, entre outros (JOSÉ, 2008), mas estes costumam ter preços 

elevados e necessitam de conhecimentos técnicos e específicos para seu correto 

funcionamento (YEMEZ; SCHMITT, 2004). 

A utilização dos métodos analíticos, dos métodos numéricos e das imagens 

fotográficas facilita a reconstrução da biomassa, devido ao baixo custo e a simplificação no 

que tange a utilização de equipamentos mais sofisticados para obtenção da imagem em 3D. A 

viabilidade consiste no uso de equipamentos cotidianos e métodos analíticos e numéricos para 

obter a geometria tridimensional das biomassas (JOSÉ, 2008). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste trabalho é descrever uma metodologia para geração 

tridimensional de uma amostra de biomassa a partir de imagens fotográficas através de 

algoritmos de processamento de imagem e reconstrução tridimensional para aplicação em 

malhas numéricas utilizadas em análises térmicas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construção da estrutura para captura das imagens fotográficas de biomassas; 

 Processamento da imagem para obtenção do contorno do caroço de buriti através de 

algoritmos; 

 Reconstrução de uma geometria tridimensional do caroço de buriti através de 

algoritmos associados com os contornos obtidos; 

 Criação da malha numérica para utilização em simulações de transferência de calor. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O avanço tecnológico e o conhecimento de métodos matemáticos e computacionais 

têm gerado pesquisas relacionadas a processos, sendo anteriormente apenas teóricos e 

experimentais (laboratórios, plantas piloto, etc), agora com cunho computacional. A 

reconstrução tridimensional é objeto de estudo em diversas áreas de aplicação. Existe uma 

gama de artigos científicos voltados para utilização de imagens em três dimensões nas áreas 

da saúde, agrícola, civil, arquitetura, entre outras. 

A dissertação de doutorado de Hong Lu, por exemplo, investigou experimentalmente e 

através de modelagens computacionais (simulações) a influência da geometria das partículas 

de biomassa nas reações térmicas: secagem, combustão, gaseificação e pirólise. O objetivo 

principal da dissertação era prever os efeitos da forma e do tamanho da biomassa nos 

rendimentos e nas taxas de transformação em massa (LU, 2006). 

Os resultados encontrados por Hong Lu (2010) e por outros pesquisadores constataram 

que tamanhos grandes das partículas de biomassa aumentam a carbonização no processo de 

pirólise, comprovando assim a importância do tamanho da biomassa nesta e em outras reações 

térmicas. Constatou-se também que a forma geométrica da biomassa produz resultados 

diferentes. Três formas de partículas foram utilizadas: floco plano, cilíndrico e esférico. A 

figura 1 mostra a influência da forma da biomassa quanto ao tempo de conversão e quanto aos 

rendimentos de gás não condensável (gas light), de carbonização e de alcatrão (LU et al, 

2010). 

 

Figura 1: Efeitos da forma da biomassa na reação de pirólise (Fonte: JANSE et al, 2000 - 

ADAPTADO). 
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Os resultados encontrados por Hong Lu (2010) mostram o quanto o tamanho e forma 

da biomassa influencia os processos térmicos, no caso em questão, a pirólise. É perceptível na 

figura acima em (a) que as partículas com geometria esférica tiveram um menor tempo de 

conversão se comparada com as outras geometrias e que partículas menores exigem menos 

tempo de reação. Em (b) é notável que quanto maior o diâmetro menor será a fração de gás 

produzida. Na letra (c) as partículas com maior diâmetro carbonizaram mais. E finalmente em 

(d) é possível ver que para produção de alcatrão não é influenciada nem pela geometria e nem 

pelo tamanho da biomassa. 

A biomassa escolhida para a geração tridimensional foi o caroço de buriti devido a sua 

forma geométrica e característica superficial. Por ter uma geometria esférica, semelhante a 

diversos caroços e sementes, o seu processamento e sua reconstrução tornam-se mais viáveis. 

A utilização de resíduos agrícolas para processamento térmicos é favorável devido à sua 

disponibilidade e baixo ou zero custo. 

3.1 OBTENÇÃO DAS IMAGENS EM TRÊS DIREÇÕES ORTOGONAIS 

A obtenção da imagem fotográfica por meio de três direções ortogonais baseia-se nos 

planos cartesianos X, Y e Z. Nesse método é necessário o uso de apenas uma câmera que 

captura as imagens em planos diferentes (Figura 2). Com as imagens de três planos (XY, XZ 

e YZ) de um objeto é possível a geração da sua geometria em três dimensões através de seus 

contornos por meio de modelagens matemáticas. Se as três imagens possuírem escalas 

diferentes elas devem ser redimensionadas baseando-se em uma imagem conhecida (LU, 

2006). 

 

Figura 2. Aquisição das imagens em três direções ortogonais (LU, 2006). 
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Os benefícios da utilização desse método estão em sua simplicidade na aquisição das 

imagens e no seu baixo custo. Pelo fato de não necessitar obter as imagens simultaneamente é 

necessário apenas uma câmera, tornando o projeto menos oneroso. O processamento das 

imagens se dá de forma mais simples do que outros métodos, levando em consideração que 

existem softwares capazes de gerar os contornos de forma eficaz. 

3.2 PROCESSAMENTO DAS TRÊS IMAGENS ORTOGONAIS 

Na seção 3.1 desse trabalho é descrito o método de obtenção de três imagens 

ortogonais. O objetivo final do método é obter os contornos das três imagens que compõem os 

planos XY, XZ e YZ para realizar a reconstrução tridimensional. O processamento se dá por 

meio de modelagens matemáticas e pelo contraste entre o objeto e o fundo da imagem, sendo 

delimitada uma fronteira (cor vermelha) que é o próprio contorno, como mostrado na figura 3 

com uma partícula proveniente de uma combustão (LU, 2006). 

 

 

Figura 3. Delimitação do contorno da partícula nos três planos (LU, 2006). 

As bordas são formadas por pontos. No total são quatro pontos extremos (horizontais e 

verticais, máximos e mínimos) para cada plano, somando o total de doze pontos. Na união dos 

três contornos deve haver apenas seis pontos (três máximos e três mínimos), pelo fato de cada 

ponto ter seu correspondente em outro plano, como ilustrado na figura 4 (LU, 2006). 
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Figura 4. Pontos horizontais e verticais, máximos e mínimos que formam os contornos (LU, 

2006).  

A união dos contornos de cada plano XY, XZ e YZ permite a visualização 

tridimensional do objeto desejado. O mesmo acontece nos contornos da partícula estudada por 

Hong Lu, diferenciado apenas pela irregularidade das bordas – não formam geometrias 

regulares – como pode ser notado na figura 5.  

 

Figura 5. União dos contornos da partícula (LU, 2006). 

3.3 TRIANGULAÇÃO DE DELAUNAY PARA RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL 

De forma geral, a triangulação expressa a área de um determinado espaço limitado 

com a soma dos triângulos, que não se cruzam. Os vértices marcam os cantos dos triângulos, 

conhecidos numericamente como matriz P (pontos). Em uma triangulação, os triângulos se 

tocam através desses vértices e ao longo das bordas que delimitam a área, não existindo 

cruzamento entre eles. Existem muitos algoritmos de triangulação (YANALAK, 1997).  

A triangulação de Delaunay está voltada para visão computacional. Não representa 

apenas a malha numérica com triângulos ou tetraedros em um plano da imagem, representa 
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também informações geométricas e até mesmo volumétricas (DOU et al, 2015), como é o 

caso apresentado nesse trabalho.  

Embora na literatura existam diversos métodos que podem ser usados para 

triangulação, preferiu-se a triangulação de Delaunay (DELAUNAY, 1934) método utilizado 

para reconstrução tridimensional, devido à sua vantajosa congruência geral de ângulos e a 

soma mínima das bordas dentro da malha. Nesse trabalho será utilizada a biblioteca DT 

(Delaunay Triangulation), disponível no pacote do software MATLAB, versão R2015a. Um 

exemplo de como ocorre o método proposto por Delaunay pode ser visto na figura 6. 

 

Figura 6. (a) Pontos em 2D e (b) Exemplo de Triangulação de Delaunay (DOU et al, 2015). 

 Os pontos aleatórios em (a) tornaram-se os vértices dos triângulos em (b). Como 

exposto, é perceptível que os triângulos não se cruzam, tendo apenas os vértices como pontos 

comuns. No caso das bordas citadas nos parágrafos anteriores, pode-se notar na figura 7, que 

podem servir para união dos triângulos.  

 

Figura 7. Exemplo de Triangulação de Delaunay a partir das bordas. 
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A triangulação, mostrada na figura acima, é um exemplo de malha numérica que é 

utilizada em simulações térmicas. Basicamente serão transferidas as informações da matriz 

gerada pelos pontos, pelos triângulos e pelos segmentos do disco da figura 7 para um código 

de análise térmica para serem obtidos resultados referentes à transferência de calor na região 

em que contem a malha triangular. O mesmo pode ser feito com a malha tridimensional, que 

será obtida do caroço de buriti, para diversos algoritmos de processos térmicos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 SISTEMA PARA CAPTURA DAS IMAGENS 

No momento da obtenção das imagens fotográficas houve a necessidade de se utilizar 

uma estrutura em que fosse possível minimizar e até mesmo eliminar efeitos de sombra, 

aqueles efeitos que interferem no processamento da imagem para obtenção do contorno. O 

sistema para captura das imagens contém: local para alocação da câmera, local para alocação 

da biomassa, parafusos que fornecem pressão sobre a biomassa, agulhas para fixação da 

biomassa e rolamentos para os giros do parafuso com medidor de ângulos. 

4.1.1 Construção do Sistema de Captura 

O material utilizado para estrutura foi o Metalon (tubo retangular de aço carbono 

inoxidável) com 50mm de comprimento e 30mm de espessura. A escolha do material se deu 

ao fato do mesmo ser leve, devido ao seu perfil de 1/8’’, e por seu baixo custo. Outra 

vantagem da escolha do material é o fato de não necessitar de usinagem para obter as 

dimensões projetadas, diferentemente se fosse adquirido um tarugo maciço. 

Os tubos de Metalon foram cortados nos comprimentos de: 20 cm (lado menor da 

base), 25 cm (lado maior da base) e 30 cm (colunas verticais). A base foi formada por dois 

tubos de 20 cm e dois de 25 cm, sendo cortados novamente em suas extremidades com 

angulação de 45º permitindo que fosse encaixadas e soldadas posteriormente. As colunas 

verticais foram soldadas verticalmente na base. 

O sistema é composto por uma base onde se posicionava a câmera (local da câmera), 

sendo assim, enquanto não foram obtidas todas as imagens necessárias de diferentes ângulos 

da biomassa a câmera não tinha sua posição modificada, garantindo que as imagens teriam as 

mesmas escalas e os mesmos pontos de referência. A amostra de biomassa por sua vez foi 

posicionada entre as agulhas (local da biomassa), as pontas das agulhas forneceram pressão 

sobre ela, mobilizando-a. Os parafusos são os responsáveis pelo ajuste da biomassa entre as 

agulhas, como pode ser visto na figura 8. 
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Figura 8. Sistema para captura efetiva das imagens. 

Os rolamentos, por sua vez, deram movimento ao sistema permitindo que fossem 

capturadas fotografias de toda a superfície da biomassa, em determinados ângulos – medidos 

pelos transferidores alocados na estrutura – (figura 9). Houve a necessidade de conhecer a 

posição da biomassa no momento da obtenção da imagem, para uma possível repetitividade 

do experimento e para alocação dos contornos obtidos que se tornaria mais prática e precisa 

no momento da reconstrução tridimensional. Para isso, foram adicionados os transferidores – 

ambos os lados da estrutura – com resolução de 10º. 

 

Figura 9. Transferidor 360º acoplado ao rolamento. 
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As agulhas foram prendidas aos parafusos por interferência, admitindo uma excelente 

fixação. Na realização dos furos onde seriam fixadas as agulhas nos parafusos foi utilizado 

um torno para garantir a centralização das agulhas. Da mesma forma foi realizado no conjunto 

de rolamento e transferidor para que os parafusos tivessem centralizados e alinhados entre si. 

Na parte interna dos rolamentos, após a realização do furo no torno, foi feita uma 

rosca para que o parafuso pudesse se aderir ao sistema. Uma dificuldade encontrada nessa 

etapa foi pelo fato da rosca do parafuso ser para esquerda. Esse tipo de rosca não é comum, 

sendo um desafio para o torneiro realiza-la. Mas tal fato não comprometeu a funcionalidade 

do parafuso de fornecer pressão sobre o caroço de buriti. 

4.2 OBTENÇÃO DAS IMAGENS DA BIOMASSA 

O método que foi utilizado nesta fase consistiu em capturar diversas fotografias da 

biomassa girando em torno de um eixo X. O eixo escolhido da biomassa foi aquele em que 

conferia um maior comprimento e cujas extremidades continham marcas de sua formação. A 

cada giro foi obtida uma imagem fotográfica. Tal método permitiu que toda a biomassa fosse 

mapeada, evidenciando toda a sua superfície, permitindo um fiel mapeamento de sua 

geometria. 

Os giros dos rolamentos variavam de 10º em 10º até completar a metade de uma 

rotação completa, ou seja, 180º. Seguindo essa lógica, foram obtidas dezoito fotografias, 

sendo assim, serão 18 perfis que formarão a geometria tridimensional do caroço de buriti. Não 

há a necessidade de realizar o giro completo – 360º – pois seriam obtidos os perfis simétricos 

aos que foram obtidos. O transferidor acoplado a estrutura tem exatamente a resolução de 10º, 

possibilitando assim realizar corretamente o procedimento. 

A câmera, modelo Sony Cyber-Shot 18.2 megapixels, foi posicionada na parte inferior 

da estrutura de obtenção das imagens da biomassa. Sua posição somente era alterada após 

obter todas as fotografias nos dois eixos, garantindo que os perfis obtidos teriam a mesma 

escala. O acionamento da câmera foi realizado manualmente, tendo o cuidado de não alterar a 

sua posição. 

O fundo e algumas peças do sistema tem a cor vermelha para que no momento do 

processamento das imagens fosse possível retirá-los, permanecendo apenas a biomassa. O 

fundo e as peças – agulhas, parafusos e rolamentos – foram cobertos pelo mesmo tecido, para 

que se mantivesse a mesma tonalidade de cor, como pode ser visto na figura 10. 
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Figura 10. Fundo e peças cobertas com tecido. 

A luminosidade teve de ser observada no momento da obtenção das imagens, devido 

ao fato da mesma influenciar na fase de processamento de obtenção do contorno/perfil. Isso 

ocorre simplesmente pela incorreta interpretação do MATLAB que retira a parte iluminada 

juntamente com o fundo vermelho, sendo a figura 10 imprópria para processamento por ter a 

superfície da biomassa iluminada na parte superior.  

4.3 PROCESSAMENTOS DAS IMAGENS DA BIOMASSA 

O processamento tem por objetivo preparar a imagem da biomassa para efetiva 

obtenção do contorno. Ocorre em cinco principais etapas: leitura da imagem, diminuição da 

resolução, corte da imagem, retirada do fundo vermelho e obtenção do perfil. Todas as etapas 

estão contidas em apenas um código de programação no MATLAB, versão R2015a. O código 

é a função, nomeada de perfil_biomassa, em que são obtidos os contornos do caroço de buriti.  

4.4 GERAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA BIOMASSA 

A geração tridimensional do caroço de buriti é a última etapa antes da criação da 

malha numérica sobre sua superfície que pode ser utilizada em simulações de processos 

térmicos. O código que permite a reconstrução tridimensional do caroço é o executável que 

primeiramente realiza o processamento das imagens através da função perfil_biomassa – 

seção 4.3.1 –, recria a biomassa em 3D e constrói a malha através da triangulação de 

Delaunay. Todo o processo é realizado em apenas um código de programação no MATLAB, 

versão R2015a.  

Em modos práticos, no código de reconstrução ocorre o processamento de todas as 

imagens, após isso há um alinhamento dos perfis obtidos, posteriormente há a junção dos 18 
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perfis da biomassa – geração tridimensional – e finalmente a criação da malha sobre a 

superfície tridimensional do caroço de buriti. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 RESULTADO DA OBTENÇÃO DAS IMAGENS 

 Os resultados referentes à obtenção das imagens estão relacionados com as fotografias 

do caroço de buriti que foram capturadas. Conforme abordado na seção 4.2, a iluminação foi 

um impeditivo para o avanço do processamento das imagens. Para tanto, foi necessário 

bloquear parte dos raios luminosos, conferindo uma iluminação difusa sobre o sistema. A 

solução encontrada foi localizar uma região que limitava a entrada de luz no ambiente.  

O local escolhido era composto por duas paredes próximas, com menos de um metro 

de distância uma da outra, a entrada de luz acontecia em duas passagens que estavam 

distantes do ponto de alocação do sistema de captura das imagens e na parte superior. O pano 

vermelho, que teve como função principal permitir a retirada do fundo da imagem, foi 

colocado na parte superior, diminuindo a iluminação no local. A figura 11 mostra a imagem 

que teve o processamento apresentado de forma satisfatória.  

  

Figura 11. Imagem fotográfica utilizada para o processamento. 

Ao todo foram obtidas 18 imagens, cada uma com uma posição diferente conforme o 

valor do ângulo medido no transferidor acoplado na estrutura (figura 9). As imagens foram 

nomeadas segundo sua orientação, no caso horizontal, e seu ângulo – 10º a 180º -, sendo o 

nome padrão do arquivo horiz_”valor do ângulo”_graus. Tais procedimentos permitiram que 

se mantivessem um controle e uma confiabilidade na realização dos ensaios.  
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5.2 RESULTADO DO PROCESSAMENTO DAS IMAGENS 

5.2.1 Função perfil_biomassa 

A leitura da imagem é um processo simples. A função que permite que essa leitura 

aconteça é a chamada imread, que pode ser visto na linha 4 da figura 12. Entre parênteses 

tem-se o argumento que fará referência ao nome do arquivo da imagem que será lida no 

código de geração tridimensional da biomassa. As variáveis entre colchetes – linha 1 – após 

function, são a representação dos três eixos x, y e z.  

 

Figura 12. Função para leitura da imagem no MATLAB. 

No momento da obtenção dos perfis notou-se que o processamento da imagem estava 

ocorrendo em um tempo consideravelmente longo. Devido a isso houve a necessidade de 

reduzir a resolução da fotografia da biomassa. A função utilizada para esse fim encontra-se na 

linha 9 do código da figura 13. Conhecida como imresize, a função permite que a matriz de 

pontos que formam a imagem seja reduzida, diminuindo assim a resolução da imagem. Na 

linha 8 tem-se o fator de redução e na linha 9 a união da função de redução da resolução com 

o fator da linha anterior. 

 

Figura 13. Função para diminuição da resolução da imagem. 

Outro problema encontrado durante a programação do código de processamento das 

imagens foi no momento da retirada do fundo. Pelo fato de algumas partes da estrutura 

estarem sob iluminação natural, ocorreu um sombreamento sobre o tecido que estava sobre as 

peças, impedindo que esses pedaços fossem retirados juntamente com o fundo, como pode ser 

visto na figura 14.  
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Figura 14. Erro na retirada do fundo. 

Uma das soluções para tal erro foi realizar o corte da imagem através da função 

imcrop, linha 12 da figura 15. Entre os colchetes estão quatro elementos para o corte: x 

mínimo, y mínimo, largura e altura, respectivamente. 

 

Figura 15. Função para corte da imagem. 

Uma das etapas principais consiste na retirada do fundo vermelho. É nesse momento 

em que o fundo será extraído da imagem, restando apenas o caroço de buriti. Isso é possível 

devido à organização das três componentes RGB (Red, Green e Blue) sob forma de um vetor 

de coluna, equação (4.3.1), onde 𝑍1 é representado pela cor vermelha e os outros dois 

elementos são as intensidades de pixels correspondentes a cor verde e azul, respectivamente 

(GONZALEZ et al).  

                                                                                                                (4.3.1) 

Sendo assim, foram criados vetores dessas respectivas cores para posteriormente 

realizar a subtração da cor vermelha, podendo ser visto nas linhas de 16 a 21 da figura 16. A 

linha 19 é a matriz de luminância contendo as três cores, sendo a luminância do vermelho 

maior para que pudesse ser efetiva a retirada do fundo. Na linha 23 ocorre a subtração do 

vetor que representa o vermelho com a matriz de luminância. 
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Figura 16. Funções para retirada do fundo vermelho. 

A finalização do processo de retirada do fundo ocorre em três etapas: definir e 

normalizar um limite do limiar de cores (função thres), criar uma variável mask para finalizar 

a retirada do fundo e construir a matriz da imagem sem o fundo vermelho. A figura 17 mostra, 

respectivamente, as etapas citadas acima. 

 

Figura 17. Funções para finalização do processo de retirada do fundo vermelho. 

Outros processamentos foram realizados no MATLAB, como a conversão das cores 

das imagens em escalas de cinza para evidenciar o contorno. Uma função com o nome de 

rgb2gray, linha 39 do código na figura 18, foi utilizada para esse fim. Outra função chamada 

mask2, linhas 45 e 46, foi utilizada para transformar a imagem com escalas de cinza em uma 

imagem binária, fundo de uma cor e biomassa de outra, delimitando assim o contorno. E por 

fim, a função activecontour - linha 49 - foi utilizada para se obter o contorno por meio da 

fronteira entre o caroço de buriti e o fundo da imagem binária. 
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Figura 18. Outras funções para processamento das imagens. 

A função imfilter (linha 50 do código) permitiu filtrar a imagem da biomassa 

diminuindo os efeitos causados pelos pixels. Pode-se notar na figura 19 que o filtro desfoca a 

imagem, permitindo que o contorno obtido da semente não seja dos pixels, mas sim da própria 

biomassa. A figura mostra como o contorno é mais uniforme – com menos ondulações – no 

perfil com filtro. 

 

Figura 19. Filtro na imagem para minimizar os efeitos dos pixels no contorno. 
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Na figura 18, na linha 50 do código, contém uma função chamada edge que retorna 

uma imagem matricial binária, contendo apenas 0’s e 1’s, onde o valor 1 é a existência do 

pixel que forma o perfil. Esse procedimento é realizado para se obter informações da posição 

do contorno para posterior translação do eixo que permanece fixo no giro da biomassa. 

A translação do eixo foi necessária para determinar sua fixação na posição que se 

assemelha a posição das agulhas no momento da obtenção das imagens. O método utilizado 

consiste em pegar os pontos máximos e mínimos do perfil obtido em relação ao eixo X, 

encontrar a média entre esses pontos e então traçar o eixo fixo de referência, como mostrado 

na figura 20. A função find localiza as posições da matriz que contém o valor 1, como 

explicado no parágrafo anterior, para então utilizar esses valores na definição dos pontos 

máximos, mínimos e médio. 

 

Figura 20. Funções para translação do eixo de referência. 

 As últimas linhas da função perfil_biomassa são apenas mudanças de coordenadas – 

cartesiana e polar – para acréscimo de 10º para cada perfil, posicionando-os conforme os 

graus que foram medidos no momento da obtenção das imagens. Primeiramente é 

transformado do plano cartesiano para polar, linha 66 da figura 21, para então possibilitar o 

acréscimo dos ângulos de rotação. Após isso ocorre a conversão inversa, polar para 

cartesiano, permitindo assim que os valores referentes ao perfil sejam utilizados nas matrizes.  

  

Figura 21. Funções para mudança do tipo de coordenadas. 
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5.2.2 Resultado das Imagens Processadas 

Na fase de processamento das imagens foram realizadas cinco principais etapas: 

leitura da imagem, corte da imagem, diminuição da resolução, retirada do fundo vermelho e 

obtenção do perfil. Na etapa de leitura da imagem o MATLAB apenas abre a fotografia em 

uma nova janela – figura 22 – para após isso iniciar efetivamente o processamento. 

  

Figura 22. Nova janela do MATLAB – leitura da imagem. 

O corte da imagem, como explicado na seção 5.2.1, permitiu a eliminação dos 

resquícios da peça da estrutura que ficou evidente após processamento de retirada do fundo 

vermelho. Esse erro, evidenciado na figura 14, foi solucionado com o corte realizado na 

imagem – figura 23 – pois as peças que geravam os resquícios foram retiradas.  

  

Figura 23. Resultado do corte da imagem. 
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A diminuição da resolução foi necessária para reduzir o tempo de processamento das 

imagens por parte do software. Imagens fotográficas com boa resolução contem mais 

informações em sua matriz, necessitando de um tempo considerável para que o MATLAB 

execute os comandos. Dessa forma, o resultado desse comando é evidenciado nos elementos 

que formam a matriz da imagem. 

A cor vermelha, como explicada anteriormente, teve a função de permitir a retirada do 

fundo da imagem permanecendo apenas o caroço de buriti. Tal procedimento facilitou a 

obtenção do perfil. A imagem da esquerda - figura 24 - é um exemplo da imagem já 

processada sem a cor vermelha. Depois de retirada a cor vermelha, o comando da linha 42 da 

função perfil_biomassa (ANEXO I) é executado retirando totalmente o fundo.  

 

Figura 24. Resultado da retirada da cor vermelha e do fundo. 

E finalmente foi realizada a obtenção do perfil do caroço de buriti. Em modos práticos, 

o software lê a imagem até encontrar um contorno, quando isso ocorre o contorno encontrado 

é o resultado da obtenção prevista (figura 25). 

 

Figura 25. Resultado da obtenção do perfil. 
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5.3 RESULTADO DA GERAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

5.3.1 Código de Reconstrução Tridimensional 

Os primeiros passos da programação do código de reconstrução tridimensional foram: 

fazer a leitura de todas as 18 imagens obtidas do caroço de buriti e processá-las através da 

função perfil_biomassa, pois sendo apenas uma função não é um executável por si mesmo, o 

processamento das imagens ocorre efetivamente no código de reconstrução. Nas linhas 4 a 21 

da figura 26 são realizados os passos mencionados anteriormente. 

 

Figura 26. Funções para leitura e execução dos processamentos das imagens.  

É possível notar que a variação angular de cada imagem é de 10 graus. Para tanto, foi 

criada a variável geral [xg, yg, zg], sendo (x, y e z) as componentes dos planos cartesianos e 

(g) a posição do ângulo a que pertence cada imagem. No caso, a imagem que foi obtida na 

posição de 180º (marcado pelo transferidor da estrutura – figura 9), tem a variável como 

sendo [x180, y180, z180]. 

A metodologia utilizada para a geração tridimensional da biomassa baseou-se em 

partes no que foi realizado por Hong Lu – seção 3.2 – em sua tese de doutorado. Depois da 

obtenção dos perfis, Lu encontrou os pontos máximos e mínimos em três eixos (X, Y e Z) e 

uniu esses pontos, construindo uma estrutura tridimensional. No caso do código abordado 

nessa seção, foram encontrados os pontos máximos e mínimos apenas do eixo Z (antigo eixo 

de referência X citado na seção 5.2.1). 
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Um problema encontrado no momento de junção dos perfis foi o desalinhamento entre 

eles, ocasionado pelos pixels, conferindo comprimentos maiores para alguns perfis e menores 

para outros. Para tanto, foi utilizada a função max para encontrar o valor máximo de Z para 

cada posição angular dos perfis, como apresentado nas linhas 24 a 41 da figura 27.  

 

Figura 27. Funções para encontrar os valores máximos de Z dos perfis. 

Os valores máximos de Z obtidos foram alocados em uma mesma variável vetorial 

Zsmax, linha 43 a 45 da figura 28. Feito isso, a função mean – linha 47 – obtém uma média 

dos valores contidos no vetor Zsmax, tornando-se o plano de referência para o alinhamento. A 

variável dz – linha 49 – é a distância entre os valores máximos de Z e a linha média, sendo 

subtraído o espaço vazio entre ambos. 

 

Figura 28. Variáveis e funções para alinhamento dos perfis. 

Para finalmente realizar o alinhamento dos perfis foi necessária uma subtração da 

matriz que contém os pontos do perfil com a variável dz, linhas 51 a 68 da figura 29. A 
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subtração não altera as características dos contornos/perfis que foram obtidos, apenas desloca-

os para a linha média de referência z_max_m. 

 

Figura 29. Alinhamento dos perfis. 

Na parte inferior havia o mesmo efeito causado pelos pixels, sendo resolvido com o 

corte do excedente. A retirada desse excedente não afeta na reconstrução tridimensional, pois 

foi eliminada uma pequena parte da nuvem de pontos que forma o perfil. Os procedimentos 

utilizados foram praticamente os mesmos utilizados no alinhamento, especificamente a parte 

de encontrar os valores máximos – figura 27 – e a junção desses valores em um vetor – linha 

43 da figura 28 –, mudando apenas a nomenclatura de max para min (código completo em 

ANEXO 2). Na figura 30 é possível notar a parte excedente eliminada. 

 

Figura 30. Corte do excedente da parte inferior. 
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Finalmente, após todos os procedimentos realizados anteriormente, pode-se concluir a 

geração da geometria tridimensional do caroço de buriti através de uma função conhecida 

como DelaunayTri (Triangulação de Delaunay – seção 3.3). Nas linhas 131 e 132 da figura 31 

é possível visualizar as funções que foram executadas para as três dimensões X, Y e Z. Em 

modos práticos, o método criado por Delaunay cria as malhas numéricas triangulares e 

simultaneamente estima, através da nuvem de pontos existente, a superfície faltante da 

biomassa.  

 

 Figura 31. Função da Triangulação de Delaunay. 

O resultado da triangulação é definitivamente a reconstrução da superfície da 

biomassa e criação da malha numérica que pode ser utilizada em simulações de análises 

térmicas. As lacunas, que antes existiam entre os perfis, foram preenchidas através de 

interpolação realizada pela própria função da triangulação de Delaunay, obtendo o que mostra 

a figura 32. 

 

Figura 32. Resultado da malha numérica e da superfície do caroço de buriti. 

As outras funções presentes no código de reconstrução tridimensional (ANEXO 2) que 

não foram comentadas são apenas garantias do correto funcionamento do programa e 

exibições dos resultados em janelas. As funções clc, clear all e close all garantirão que toda a 
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memória e resquícios advindos de outros códigos utilizados no MATLAB serão apagados e 

não influenciarão no código de processamento de imagem. O termo figure abre janelas que 

mostrarão as imagens fotográficas processadas. A função plot realiza a construção gráfica dos 

pontos pertencentes as matrizes dos perfis. E outros elementos fazem parte da programação 

usual do software.  

5.3.2 Reconstrução Tridimensional do Caroço de Buriti 

Esse trabalho tinha como objetivo minimizar estimativas realizadas pelos softwares, 

conferindo uma maior confiabilidade na obtenção da geometria tridimensional. Para tanto 

foram utilizados diversos perfis e não somente três contornos como descrito na metodologia 

de Hong Lu (2006), fornecendo mais informações ao software que estimou pequena parcela 

da superfície garantindo uma representação mais próxima da geometria da biomassa. 

A união dos perfis gerou uma estrutura volumétrica como mostrado na figura 33. Os 

perfis que foram obtidos com a rotação do eixo X do caroço de buriti foram juntados 

formando a estrutura de preparação para construção da superfície. As singularidades da 

geometria da biomassa estão contidas nos contornos adquiridos anteriormente. Quanto mais 

informações da superfície da biomassa forem adquiridas melhor será sua aproximação. Por 

esse motivo foi obtido a maior quantidade possível de contornos, pela limitação de medição 

no transferidor, foram possíveis capturar 18 imagens.  

 

Figura 33. Resultado da união dos perfis. 



28 

 

Os perfis são formados por uma nuvem de pontos. Todos os pontos que formam o 

perfil foram plotados no gráfico tridimensional na angulação em que foi obtida a imagem. A 

estrutura apresentada acima permite que as lacunas existentes entre os perfis sejam 

preenchidas através da estimativa realizada pela Triangulação de Delaunay. A geometria 

tridimensional resultante, com a cor do caroço de buriti, é apresentada na figura 34.  

 

  

Figura 34. Resultado da geometria tridimensional do caroço de buriti. 

Percebe-se na imagem acima, especificamente do lado esquerdo, que a parte inferior 

da nuvem de pontos formada pelos perfis, que permitem a geração tridimensional do caroço 

de buriti, está em contato com a superfície. Sendo assim, o corte do excedente dos perfis, após 

o alinhamento, não prejudicou a reconstrução tridimensional da biomassa. No lado direito, 

ainda da mesma imagem, é possível notar a malha numérica sobre a superfície. 

A obtenção da geometria final do caroço de buriti foi possível devido à elaboração de 

malhas numéricas – figura 32 da seção 5.3.1 – que poderão ser utilizadas em simulações de 

processos térmicos como a secagem, combustão, gaseificação e pirólise, possibilitando o 

estudo de suas características térmicas nesses processos. E por fim, o resultado da superfície, 

sem a presença da triangulação, na figura 35. 



29 

 

 

Figura 35. Resultado da superfície tridimensional do caroço de buriti. 

Foi possível notar na comparação entre a geometria tridimensional e o próprio caroço 

de buriti, que há características semelhantes entre ambas, como mostrado na figura 35. No 

momento que a imagem reconstruída é girada no software, percebe-se que algumas elevações 

e/ou recuos são semelhantes entre as geometrias. Para trabalhos futuros pode-se realizar 

medições da biomassa real e da tridimensional para validação do processo. 

A malha numérica nada mais é do que informações sobre uma área plana ou 

informações geométricas ou até mesmo volumétricas. Tais informações são interpretadas pela 

simulação de processos térmicos como uma superfície plana (bidimensional) ou um objeto 

(tridimensional). Essa interpretação permite com que recriações digitais de matérias reais 

sejam estudadas termicamente em um software. Outros parâmetros do objeto estudado são 

necessários para simulação, como: composição, teores de certas substâncias (hemicelulose, 

celulose, lignina, umidade, voláteis e cinzas), análises específicas (termogravimétricas, 

Análise Térmica Diferencial, UV-Vis. e infravermelho), entre outros. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

No presente trabalho de conclusão de curso foi realizada a construção do sistema de 

captura efetiva das imagens fotográficas de uma biomassa, no caso o caroço de buriti. Após 

isso, foram capturadas as fotografias do caroço para serem preparadas/processadas permitindo 

a obtenção dos perfis. O procedimento posterior foi efetivamente o processamento de todas as 

imagens através da criação de uma função na linha de programação do MATLAB, versão 

R2015a. Tendo-se todos os perfis, o próximo passo foi uni-los, formando uma estrutura de 

preparação para reconstrução tridimensional. E por fim, foi realizado o método de 

triangulação de Delaunay, obtendo-se a geometria tridimensional e a malha numérica. 

 Como sugestão para trabalhos futuros coloca-se: 

1. Utilizar maiores quantidades de perfis, consequentemente maiores quantidades de 

imagens fotográficas, para que se tenha uma maior precisão da superfície 

tridimensional da biomassa; 

2. Realizar o processamento das imagens em um computador com capacidade de 

processamento elevada para que não seja necessário reduzir a resolução da imagem, 

permitindo que se tenha uma melhor obtenção dos perfis; 

3. Aplicar as malhas numéricas em simulações de processos térmicos, como a 

combustão, a gaseificação ou a pirólise e comparar com os resultados obtidos 

experimentalmente em laboratórios. 
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ANEXOS 

  P 

ANEXO 1 Código da função perfil_biomassa 3 

   

 

function [xg,yg,zg] = perfil_biomassa( input_args,angulo_rotacao) 

  
%leitura das imagens fotográficas 
I = imread(input_args); 

  
% diminuição da resolução para 400 pixels de altura 
sz1=size(I,1); 
fator_redu=400/sz1; 
J = imresize(I, fator_redu); 

  
% corte da imagem 
fg = imcrop(J,[120 50 300 300]); 

  
% extração de 3 gradientes diferentes de cores 
% e matriz de luminância 
fgR = fg(:,:,1); 
fgG = fg(:,:,2); 
fgB = fg(:,:,3); 
fgY = 0.3*fgR+0.59*fgG+0.11*fgB; 
% subtração da cor 'vermelha'  
fgR_Y=mat2gray(fgR-fgY); 

  
% Definir e nomarlizar para um limite razoável para evitar as falhas 

na 
% imagem 
% muito alto vai cortar a imagem 
% muito baixo vai deixar alguns "vermelhos" através do contorno 
thres = 80/255; 

  
% variável 'máscara' (para retirar o vermelho) 
mask=zeros(size(fgR_Y),'uint8'); 
mask(fgR_Y < thres)=1; 

  
% imagem sem a cor vermelha 
final(:,:,1)=fg(:,:,1).*mask; 
final(:,:,2)=fg(:,:,2).*mask; 
final(:,:,3)=fg(:,:,3).*mask; 

  
% mudar as cores da imagem para escalas de cinza 
I = rgb2gray(final); 
h=ones(5,5)/25; 
I2 = imfilter (I,h); 
I2(I2==0)=255;% muda a cor do fundo de preto para branco 

  
% variável 'máscara' (para criar imagem binária) 
mask2 = zeros(size(I2)); 
mask2(25:end-25,25:end-25) = 1; 

   
% função que obtem o contorno 
bw = activecontour(I2,mask2,800); 
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BW = edge(bw); 

  
% obtenção de x e y a partir da matriz com o contorno 
[x,y]=find(BW); 

  
% cálculo aproximado do centro da biomassa 
xmax=max(x);  xmin=min(x); 
xmedio=(xmax+xmin)/2; %eixo de giro !!! 

  
% translação de coordenada para o meio da biomassa 
x=x-xmedio; 

  
% mudança dos eixos 
z=y; y=zeros(size(z)); 

  
% mudança de sistema coordenado de carteziano para polar 
[theta,rho,z] = cart2pol(x,y,z); 

  
% mudança de sistema coordenado de polar  para carteziano 
% com adição do ângulo de "angulo_rotacao" 
[xg,yg,zg] = pol2cart(theta+(angulo_rotacao/180)*pi,rho,z); 

 

 

ANEXO 2 Código da reconstrução tridimensional 3 

   

 

clc,clear all,close all 

  
% leitura e processamento de todas as imagens 
[x10,y10,z10] = perfil_biomassa( 'horiz_10_graus.jpg',10); 
[x20,y20,z20] = perfil_biomassa( 'horiz_20_graus.jpg',20); 
[x30,y30,z30] = perfil_biomassa( 'horiz_30_graus.jpg',30); 
[x40,y40,z40] = perfil_biomassa( 'horiz_40_graus.jpg',40); 
[x50,y50,z50] = perfil_biomassa( 'horiz_50_graus.jpg',50); 
[x60,y60,z60] = perfil_biomassa( 'horiz_60_graus.jpg',60); 
[x70,y70,z70] = perfil_biomassa( 'horiz_70_graus.jpg',70); 
[x80,y80,z80] = perfil_biomassa( 'horiz_80_graus.jpg',80); 
[x90,y90,z90] = perfil_biomassa( 'horiz_90_graus.jpg',90); 
[x100,y100,z100] = perfil_biomassa( 'horiz_100_graus.jpg',100); 
[x110,y110,z110] = perfil_biomassa( 'horiz_110_graus.jpg',110); 
[x120,y120,z120] = perfil_biomassa( 'horiz_120_graus.jpg',120); 
[x130,y130,z130] = perfil_biomassa( 'horiz_130_graus.jpg',130); 
[x140,y140,z140] = perfil_biomassa( 'horiz_140_graus.jpg',140); 
[x150,y150,z150] = perfil_biomassa( 'horiz_150_graus.jpg',150); 
[x160,y160,z160] = perfil_biomassa( 'horiz_160_graus.jpg',160); 
[x170,y170,z170] = perfil_biomassa( 'horiz_170_graus.jpg',170); 
[x180,y180,z180] = perfil_biomassa( 'horiz_180_graus.jpg',180); 

  
% alinhamento dos perfis 
z_max10=max(z10); 
z_max20=max(z20); 
z_max30=max(z30); 
z_max40=max(z40); 
z_max50=max(z50); 
z_max60=max(z60); 
z_max70=max(z70); 
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z_max80=max(z80); 
z_max90=max(z90); 
z_max100=max(z100); 
z_max110=max(z110); 
z_max120=max(z120); 
z_max130=max(z130); 
z_max140=max(z140); 
z_max150=max(z150); 
z_max160=max(z160); 
z_max170=max(z170); 
z_max180=max(z180); 

  
Zsmax=[z_max10 z_max20 z_max30 z_max40 z_max50 z_max60 z_max70 

z_max80 ... 
    z_max90 z_max100 z_max110 z_max120 z_max130 z_max140 z_max150 ... 
    z_max160 z_max170 z_max180]; 

  
z_max_m=mean(Zsmax); 

  
dz=Zsmax-z_max_m; 

  
z10=z10-dz(1); 
z20=z20-dz(2); 
z30=z30-dz(3); 
z40=z40-dz(4); 
z50=z50-dz(5); 
z60=z60-dz(6); 
z70=z70-dz(7); 
z80=z80-dz(8); 
z90=z90-dz(9); 
z100=z100-dz(10); 
z110=z110-dz(11); 
z120=z120-dz(12); 
z130=z130-dz(13); 
z140=z140-dz(14); 
z150=z150-dz(15); 
z160=z160-dz(16); 
z170=z170-dz(17); 
z180=z180-dz(18); 
% fim do alinhamento 

  
% plot dos perfis em seus respectivos ângulos (3D) 
close all 
figure(1) 
plot3(x10,y10,z10,'s'),hold on 
plot3(x20,y20,z20,'s'),hold on 
plot3(x30,y30,z30,'s'),hold on 
plot3(x40,y40,z40,'s'),hold on 
plot3(x50,y50,z50,'s'),hold on 
plot3(x60,y60,z60,'s'),hold on 
plot3(x70,y70,z70,'s'),hold on 
plot3(x80,y80,z80,'s'),hold on 
plot3(x90,y90,z90,'s'),hold on 
plot3(x100,y100,z100,'s'),hold on 
plot3(x110,y110,z110,'s'),hold on 
plot3(x120,y120,z120,'s'),hold on 
plot3(x130,y130,z130,'s'),hold on 
plot3(x140,y140,z140,'s'),hold on 
plot3(x150,y150,z150,'s'),hold on 
plot3(x160,y160,z160,'s'),hold on 
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plot3(x170,y170,z170,'s'),hold on 
plot3(x180,y180,z180,'s'),hold on 
axis equal 
view(90,180),axis equal 
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z') 

  
% separação dos planos coordenados 
xx=[x10;x20;x30;x40;x50;x60;x70;x80;x90;x100;x110;x120;x130;x140;x150

;x160;x170;x180]; 
yy=[y10;y20;y30;y40;y50;y60;y70;y80;y90;y100;y110;y120;y130;y140;y150

;y160;y170;y180]; 
zz=[z10;z20;z30;z40;z50;z60;z70;z80;z90;z100;z110;z120;z130;z140;z150

;z160;z170;z180]; 

  
% cortando um pedaço, tudo com cota menor que max(Zsmin); 
z_min10=min(z10); 
z_min20=min(z20); 
z_min30=min(z30); 
z_min40=min(z40); 
z_min50=min(z50); 
z_min60=min(z60); 
z_min70=min(z70); 
z_min80=min(z80); 
z_min90=min(z90); 
z_min100=min(z100); 
z_min110=min(z110); 
z_min120=min(z120); 
z_min130=min(z130); 
z_min140=min(z140); 
z_min150=min(z150); 
z_min160=min(z160); 
z_min170=min(z170); 
z_min180=min(z180); 

  
Zsmin=[z_min10 z_min20 z_min30 z_min40 z_min50 z_min60 z_min70 

z_min80 z_min90 z_min100 ... 
 z_min110 z_min120 z_min130 z_min140 z_min150 z_min160 z_min170 

z_min180]; 

  
xx(find(zz<max(Zsmin)))=[]; 
yy(find(zz<max(Zsmin)))=[]; 
zz(find(zz<max(Zsmin)))=[]; 
% fim do corte 

  
% início da triangulação de Delaunay 
figure(2) 
dt      = DelaunayTri(xx,yy,zz);  
[tri Xb]= freeBoundary(dt);  
trisurf(tri,Xb(:,1),Xb(:,2),Xb(:,3), 'FaceColor', 'cyan', 

'faceAlpha', 0.8); 
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z'),axis equal 
% fim da triangulação 

  
% figura da cor da biomassa 
figure(3) 
trisurf(tri,Xb(:,1),Xb(:,2),Xb(:,3), 'FaceColor', 'cyan', 

'faceAlpha', 0.8); 
shading interp; 
colormap(copper) 
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xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z'),axis equal 

  
% figura da cor da biomassa com a triangulação de Delaunay 
figure(4) 
trisurf(tri,Xb(:,1),Xb(:,2),Xb(:,3), 'FaceColor', 'cyan', 

'faceAlpha', 0.8); 
shading flat; 
colormap(copper) 
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z'),axis equal 

  
% figura dos perfis e superficie juntos 
figure(5) 
trisurf(tri,Xb(:,1),Xb(:,2),Xb(:,3), 'FaceColor', 'cyan', 

'faceAlpha', 0.8); 
shading flat; 
colormap(copper) 
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z'),axis equal 
hold on 
plot3(x10,y10,z10,'sk'),hold on 
plot3(x20,y20,z20,'sk'),hold on 
plot3(x30,y30,z30,'sk'),hold on 
plot3(x40,y40,z40,'sk'),hold on 
plot3(x50,y50,z50,'sk'),hold on 
plot3(x60,y60,z60,'sk'),hold on 
plot3(x70,y70,z70,'sk'),hold on 
plot3(x80,y80,z80,'sk'),hold on 
plot3(x90,y90,z90,'sk'),hold on 
plot3(x100,y100,z100,'sk'),hold on 
plot3(x110,y110,z110,'sk'),hold on 
plot3(x120,y120,z120,'sk'),hold on 
plot3(x130,y130,z130,'sk'),hold on 
plot3(x140,y140,z140,'sk'),hold on 
plot3(x150,y150,z150,'sk'),hold on 
plot3(x160,y160,z160,'sk'),hold on 
plot3(x170,y170,z170,'sk'),hold on 
plot3(x180,y180,z180,'sk'),hold on 
axis equal 

  
% nuvem de pontos que formam o perfis 
figure(6) 
plot3(xx,yy,zz,'sk'),axis equal,view(90,180) 

 

   

   

   

 


