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Caracterização e Ficha Técnica do Arbaro 
©

 

Nome  Arbaro 

Tipo de ferramenta  Software Livre  

Autores e/ou Criadores  Jason Weber & Joseph Penn (Algoritmo),  Wolfram Diestel (Software) 
©

 

Versão  Versão 1.9.8  

Tipo de versão  Software livre, open source 

URL’s  http://www.arbaro.sourceforge.net 

Língua(s)  Inglês  

Tipo de funções Criação de desenhos e árvores 3D para serem utilizados em programas 
3D 

Recursos necessários  Computador com qualquer sistema operativo e Java Runtime instalado 
(o programa corre em Java)  

  

Breve descrição  O Arbaro permite criar árvores com tronco, galhos e folhas. O utilizador 
pode manipular todas as variáveis que estão na base dos algoritmos 
que geram as árvores, desde a distância do solo aos primeiros ramos e 
até mesmo as curvaturas dos galhos superiores da árvore.  

O único pormenor que os utilizadores deste programa devem ter em 
atenção é que para se ver a árvore formada/construída é necessário ter 
um programa que abra este tipo de objectos, como o Blender ou 
similares

.
 Para colmatar esta “lacuna”, o programa permite visualizar, 

por rotação, a totalidade do “esqueleto” fractal da árvore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbaro.sourceforge.net/
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Arbaro 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos descarregar o ficheiro de instalação deste 

software gratuito do endereço: http://www.arbaro.sourceforge.net. Para um bom funcionamento 

desta ferramenta, é conveniente ter instalada a última versão da plataforma Java RunTime. 

2. Após a instalação do software, o utilizador terá que usar o ficheiro arbaro.jar, cujo menu 

inicial tem o seguinte aspecto (figura 1). 

 

Figura 1 - Página inicial de Arbaro 

 

3. No canto superior esquerdo deste menu vêem-se os menus “File”, “Setup” e “Help”. 

3.1 O menu “File” tem sete opções, cujos ícones se vêem na figura 2. 

 

Figura 2 - Menu “File” 

 

Note-se que cinco destas opções estão por defeito na barra de ferramentas que se situa por 

baixo da barra de menus (figura 3). Esta barra de ferramentas não é manipulável na versão 2.0 

do programa. 

.  

Figura 3 - Barra de ferramentas (por defeito) 

http://www.arbaro.sourceforge.net/
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3.2 O menu “Setup”, que se vê na figura 4, que só se aconselha a utilizadores mais 

experientes, permite escolher: 

 - o formato dos objectos criados (Default export format);  

- onde serão guardados (Output path); 

- qual o programa gerador do “ray tracing”, responsável pelo efeito tridimensional dos objectos 

criados (POVRay executable); 

- qual a largura e qual a altura do objecto final, em pixéis (Render width e Render height, 

respectivamente); 

- qual a “semente” de renderização a usar (Default seed); 

- se se quer usar antiserrilhamento nas imagens finais, para evitar o aspecto pixelizado das 

imagens (Antialias).  

 

Figura 4 - Menu “Setup” 

 

3.3 O Menu “Help” é apenas um “Acerca” do programa e contém uma breve descrição, a 

versão e o autor. 

4. Do lado esquerdo no menu inicial podem ver-se os parâmetros a partir dos quais a árvore 

será renderizada. Estes parâmetros estão divididos em cinco grupos, “General”, 

correspondente às opções gerais (figura 5), “Level 0 (trunk)”, relativo ao tronco, e os níveis  

“Level 1”, “Level 2”, “Level 3”, que representam, respectivamente, o nível dos ramos principais, 

secundários e terciários (folhas e afins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Barra lateral das opções 
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5. Cada um destes grupos, como se pode ver na figura 5, vem acompanhado de vários 

parâmetros que podem ser alterados, como o parâmetro “Shape” que se vê na figura 6. 

 

Figura 6 - Possibilidades para o parâmetro “Shape” 

 

6. A explicação de cada um destes parâmetros é facilitada pela imagem desenhada que se vê 

no canto inferior direito, como mostra a figura 7, relativa à opção “Tree shape”. 

 

Figura 7 - Representação dos parâmetros da opção “Tree shape” 

 

7. Para além disso, quando pressionamos o nome de cada parâmetro, surge do lado inferior 

esquerdo uma breve descrição do parâmetro e um link que faz surgir um pop up de ajuda com 

uma descrição mais detalhada, como exemplifica a figura 8.  

 

Figura 8 - Pop up descritivo do parâmetro em uso 
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8. Para visualizar a árvore, o “Arbaro” apresenta ainda uma visão de frente e de cima da 

árvore que está a ser construída, podendo o utilizador rodar a vista de frente com o auxílio de 

uma barra horizontal de rotação que se situa no centro inferior do menu principal, como se vê 

representado na figura 9. 

 

Figura 9 - Visão global da árvore (referente ao tronco) 

 

9. Os parâmetros presentes em todas as opções são bastantes, mas uma breve descrição de 

cada é necessária.  

9.1 General 

O menu das opções gerais tem cinco opções: “Tree shape” (forma); “Trunk radius” (largura e 

estilo de tronco); “Leaves” (número, organização e formato das folhas); “Pruning/Envelope” 

(forma da copa da árvore); e “Quality” (qualidade da renderização). 

  

- Tree shape 

Parâmetros Descrição 

Species Nome da árvore. 

Shape Forma geral da árvore, a partir de oito opções pré definidas. 

Levels 
Número de níveis e subníveis de ramos que existem na árvore, sendo o último o 

correspondente às folhas. Pode variar entre 0 e 9, mas todos os níveis acima de 3 

terão a mesmas características. 

Scale 

Altura média, em metros, do ramo mais alto das árvores da espécie definida em 

Species. Note-se que pode não representar a altura total da árvore, pois o tronco pode 

ser maior do que este valor.  

ScaleV Desvio em padrão, em metros, das alturas em relação ao valor definido em Scale. 

BaseSize 
Quociente entre a altura entre o solo e os primeiros ramos e a altura total da 

árvore: varia entre 0 (os ramos partem logo da base da árvore) e 1 (os ramos existem 

apenas no topo da árvore). 
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0BaseSplits 
Número de partes do tronco, sobre o topo da primeira parte do mesmo, onde 

despontarão os ramos primários. Assim, se 0BaseSplits=2, aparecerão três zonas de 

ramos, já que a primeira parte do tronco terá sempre um ramo.  

RatioPower 
Forma como os sub-ramos decrescem em raio consoante o tamanho do ramo maior 

ao qual pertencem. Pode assumir valores negativos   

AttractionUp 
Valor que representa a tendência para os ramos tomarem uma direcção ascendente 

ou descendente na sua parte final. Valores positivos criam ramos ascendentes, 

enquanto valores negativos, criam ramos com pontas descendentes.  

 

 - Trunk Radius: 

Parâmetros  Descrição 

Ratio 
Razão entre o raio do tronco e a altura deste. Note-se que o raio do tronco é uma 

medida independente da largura das raízes expostas da árvore (Lobes).  

Flare 
Valor usado para alargar a base da árvore: o raio final da base é calculado multiplicando 

o raio do tronco por (1+ Flare) 

Lobes Número de raízes expostas na base do tronco. 

LobeDepth Profundidade das Lobes. 

0Scale 
Constante que permite influenciar a largura da base da árvore, por indicar o valor médio 

da grossura do tronco das árvores do tipo que está a ser construída. 

0ScaleV Desvio padrão em relação ao valor indicado em 0Scale.  

 

 - Leaves  

Parâmetros  Descrição 

Leaves Número de folhas por ramo. 

LeafShape Forma das folhas. Existem 12 formas pré definidas. 

LeafScale Comprimento médio, em metros, das folhas 

LeafScaleX Quociente entre a largura e o comprimento de cada folha. 

LeafBend 
Valor que mede a tendência das folhas se virarem para cima ou baixo. Este valor varia 

entre 0 (viradas para o ramo) e 1 (virada para Sol). 

LeafStemLen 
Distância entre a folha e o ramo de onde esta “cresce”. Representa o pequeno galho 

que existe na realidade entre os ramos e as folhas respectivas, mas que não é gerado 

pelo programa. 

LeafDistrib 
Valor que representa a distribuição das folhas ao longo do ramo. Varia entre 0 (folhas 

todas do lado de fora) e 8 (folhas todas do lado de dentro).. 
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- Pruning/Envelope 

Parâmetros  Descrição 

PruneRatio Quociente entre o número de ramos dentro da copa e o total de ramos. Varia entre 

0 (copa sem forma definida) e 1 (todos os ramos dentro da copa).  

PruneWidth 
Quociente entre a largura e a altura da copa. Varia entre 0 (copa muito fina) e 1( 

copa tão larga quanto alta). 

PruneWidthPeak 
Quociente entre as alturas das partes inferior e superior da copa, definidas pela 

altura da zona mais larga da copa. Varia entre 0 (Parte inferior inexistente) e 1 

(Parte superior inexistente). 

PrunePowerLow 
Valor que mede a concavidade da parte inferior da copa. Pode assumir qualquer 

valor não negativo: valores inferiores menores do que 1 implicam parte inferior 

mais convexa, valores maiores do que 1 implicam parte inferior mais côncava. 

PrunePowerHigh 
Valor que mede a concavidade da parte superior da copa. Pode assumir qualquer 

valor não negativo: valores inferiores menores do que 1 implicam parte superior 

mais convexa, valores maiores do que 1 implicam parte superior mais côncava. 

 

- Quality 

Parâmetros  Descrição 

LeafQuality 

Valor que define a qualidade da renderização das folhas. Pode assumir valores 

positivos entre 0,000001 até 1. Um valor perto de 0 facilita a renderização mas 

diminui a qualidade das folhas e o valor 1 torna a perfeição das folhas extrema mas 

exige mais memória e pode dificultar a renderização em computadores menos 

capazes. 

Smooth 

Valor que define o número de vértices dos polígonos que formam a árvore. Quanto 

maior for, mais suaves serão as linhas que limitam os polígonos. Varia entre 0 (uma 

árvore muito angular) e 1 (uma árvore de aparência mais curva). 

 

9.2 Level0, Level1, Level2 e Level3 

Cada um dos grupos acima referidos apresenta as opções “Lenght and taper” (comprimento e 

estreitamento da folhagem); “Curvature” (curvatura de troncos e ramos); “Splitting” (divisões de 

tronco e ramos); e “Branching” (posição relativa dos ramos).  

Em cada uma das tabelas seguintes, os parâmetros serão precedidos por um “n” que, na 

ferramenta, corresponderá a 0, 1, 2 e 3, consoante o grupo respectivo seja Level0, Level1, 

Level2 ou Level3. 
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- Lenght and taper  

Parâmetros  Descrição 

nLenght 

Quociente entre a altura do tronco e a altura do ramo mais alto da árvore. Pode 

assumir valores positivos a partir de 0,0000001.Note-se que com este parâmetro, a 

aplicação permite que o tronco seja maior do que o referido ramo mais alto da 

árvore, pois o valor nLenght pode ser maior do que 1.  

nLenghtV Desvio padrão dos comprimentos em relação ao valor definido em  nLenght.  

nTaper 
Valor entre 0 e 3 que define a forma dos estreitamentos ao longo da copa: 0 dá 

uma forma rectangular à copa e 3 vários estreitamentos circulares. 

 

- Curvature  

Parâmetros  Descrição 

nCurveRes 
Número de subdivisões do tronco ou ramo correspondente. Em geral deve usar-se um 

número mais elevado para o tronco e outros menores para os vários níveis de ramos. 

nCurve 
Ângulo de inclinação que apresenta a totalidade do tronco ou ramo respectivo. Aceita 

valores negativos e positivos. 

nCurveV 
Desvio padrão em relação ao ângulo escolhido em nCurve. Pode assumir valores 

maiores ou iguais a -90º. 

nCurveBack 
Ângulo que a segunda metade do tronco ou ramo faz em relação à primeira. Se for 

negativo, o tronco ou ramo toma a forma de curva e contra curva. 

 

- Splitting 

Parâmetros  Descrição 

nSegSplits 
Número de divisões do tronco ou ramos por segmento. Normalmente deve usar-se um 

valor entre 0 e 1, mas é possível usar valores maiores do que 1. 

nSplitAngle Ângulo entre cada divisão por segmento do tronco ou ramo. Deve variar entre 0 e 180. 

nSplitAngleV Desvio padrão em relação ao valor apontado em nSplitAngle. Deve variar entre 0 e 180.  
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- Branching 

Parâmetros  Descrição 

nDownAngle Ângulo entre um ramo e o tronco/ramo origem. Varia entre -180 e 180, exclusive. 

nDownAngleV Desvio padrão a aplicar ao ângulo nDownAngle. Varia entre -180 e 180, exclusive. 

nRotate 

Ângulo de colocação (em espiral) dos vários sub-ramos em relação ao tronco/ramo 

origem. Varia entre -360 e 360 e um valor negativo força a que estejam sempre em lados 

opostos do tronco/ramo origem.  

nRotateV Desvio padrão em relação ao nRotate. Também varia entre -360 e 360. 

nBranches Número máximo de ramos no tronco/ramo origem. Aceita valores não negativos. 

nBranchDist 
Valor que influencia a distribuição de ramos no tronco/ramo origem. Varia entre 0 (ramos 

nascem simétricos em relação ao tronco/ramo origem) e 1 (ramos nascem alternadamente). 

 

10. Após a construção, por manipulação de todos estes parâmetros, pode utilizar-se o objecto 

construído em programas de renderização de paisagem, como o Blender 
©.

 

Para o fazer pelo Blender 
©
, o utilizador deve aceder à opção “Export”, no menu “File”, o que 

abrirá uma janela pop up, como a que se apresenta na figura 10.  

 

Figura 10 - Opção “Export” no menu “File” 

 

Na opção “Export Format”, deve usar-se o formato Wavefront OBJ. Escolher um nome para o 

ficheiro em “Export to file” e carregar em “Start”, esperar que se conclua o processo e premir 

Close. 

Depois é só importar este objecto no Blender 
©
 


