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RESUMO 

Nos tempos atuais observa-se a grande evolução da indústria alimentícia, e é notório 

que os meios tecnológicos estão sendo cada vez mais implementados nas análises dos processos 

para produção de alimentos. Assim, tendo em vista a demanda crescente dessas análises, este 

projeto tem como objetivo analisar a textura da casca da Banana Prata, para avaliar o seu estágio 

de maturação. Para o desenvolvimento desse projeto, construiu-se um dispositivo para a 

aquisição de imagens com iluminação controlada, e desenvolveu-se um programa de 

computador para o processamento e a análise das imagens utilizando Matlab®. Por fim, a partir 

dos experimentos realizados, foi feita uma avaliação de possibilidade de classificação do 

estágio de maturação das bananas. 
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ABSTRACT 

 

In current times it is observed the great evolution of the food industry, and it is 

notorious that technological means are being increasingly implemented in the analysis of food 

production processes. Thus, in view of the growing demand for these analyses, this project aims 

to analyze the texture of the peel of brazilian Banana Prata, to evaluate its stage of maturation. 

To develop this project, a device was built for image acquisition with controlled lighting, and a 

computer program was developed to process and analyze the images using Matlab®. Finally, 

from the experiments performed, an evaluation of the possibility of classifying the ripeness 

stage of the bananas was made 

 

Keywords: Texture, Computer Vision, Ripening, Banana 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Durante muitos anos, os processos de seleção de alimentos foram realizados 

necessariamente por um operador humano utilizando a inspeção visual como única forma de 

análise. Este tipo de inspeção é uma das técnicas mais antigas existentes, sendo amplamente 

utilizada para a avaliação das condições de qualidade de produtos. Isto se deve ao fato de ser 

um ensaio não destrutivo (END) e também ser de fácil execução, não exigindo, geralmente, a 

utilização de equipamentos especiais. Porém, com o avanço tecnológico, indústrias alimentícias 

e grandes produtores, visando em sua maioria a exportação dos produtos, começaram a 

demandar avanços no processo de seleção, com o objetivo de aumentar a velocidade de análise 

e também a exigência de aceitação, tornando a tarefa mais difícil de ser realizada pelo ser 

humano. 

Com o avanço da automação industrial e da informática, diversos processos manuais 

começaram a ser substituídos por processos automatizados, garantindo maior precisão e 

velocidade para que as tarefas fossem realizadas e uma redução de custos laborais (MANOHAR 

e PATEL, 2016). Nesse período, foi idealizada a Visão Computacional. Essa técnica tem como 

objetivo criar métodos para a realização de tarefas, com o uso de lentes e câmeras conectados 

a um computador, sem a necessidade do apoio de olhos humanos, evitando assim possíveis 

desperdícios de produção. 

Na indústria de alimentos pode-se destacar a produção de Bananas, que no Brasil em 

2018 foi de 6.752.171 toneladas, sendo responsável, por aproximadamente 2% da produção 

agrícola deste ano (IBGE, 2018). Tendo em vista este avanço e a grande demanda por 

exportação da Banana no Brasil, as inspeções automatizadas neste ramo da indústria cada dia 

se tornam mais uma solução para análise das condições de qualidade como cor, textura e 

formato, que são as características observadas pelos consumidores na aquisição do produto em 

gôndola, e para monitoramento de cultivo (GOMES e LETA, 2012 e JAFFERY e DUBEY, 

2016). 

Um dos maiores desafios para sistemas de inspeção por imagem é a combinação da 

qualidade da extração dos dados com a redução de custos e perdas no decorrer do processo, 

considerando a confiabilidade e a exatidão fornecida (GOMES, 2013). O desenvolvimento do 
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sistema deve levar em consideração que o mesmo possa ser realizado da mesma forma e com a 

mesma qualidade de resultados em qualquer lugar que seja aplicado. 

1.2 OBJETIVO 

Este projeto visa a criação de um sistema de baixo custo de digitalização e 

processamento de imagem para a extração de características da textura do objeto de estudo, no 

caso a Banana Prata, com avaliação veloz e que possibilite a redução de possíveis desperdícios 

de produção. Deste modo, têm- se como objetivos principais: 

● Realizar uma revisão bibliográfica, identificando soluções presentes na indústria 

alimentícia;  

● Identificar as necessidades para a melhor digitalização de imagem para que o 

processamento via sistema computacional seja preciso e confiável; 

● Criar um protótipo físico para captura de imagem com controle de iluminação; 

● Desenvolver um programa para a extração das características de textura do 

objeto de estudo utilizando métodos de Visão Computacional; 

● Analisar os resultados oriundos do processo e verificar os valores das 

características da textura para definir o estágio de maturação da banana; 

● Avaliar a possibilidade de uso dos resultados para um sistema de classificação 

de bananas futuro. 

A justificativa deste trabalho se deve à necessidade de suprir à demanda existente no 

setor agrícola por novas formas de seleção e avaliação da qualidade de frutas, no caso a Banana 

Prata, visando ao aumento crescente da exportação deste produto, o que gera uma demanda de 

otimização da coleta de dados para análise da qualidade na indústria alimentícia. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O Capítulo 1 aborda o contexto de uso de técnicas para a seleção de frutas, conceitos 

de visão computacional e a produção agrícola do Brasil atualmente. 

O Capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica acerca da Banana Prata e suas 

características, a escala de Von Loesecke, que classifica os estágios de maturação da Banana e 

as características e conceitos da Visão Computacional. 
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O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada no estudo, expondo como foram 

realizados os ensaios e os processos para aquisição de imagem. 

O Capítulo 4 demonstra o protótipo confeccionado para a captação de imagens, 

apresentados os componentes, a geometria e os desenhos de projeto. 

O Capítulo 5 expõe os resultados do estudo, apresentando o resultado visual durante 

os ensaios, as condições ambientais em que foram realizados os ensaios e os gráficos com os 

resultados de percentual de cobertura e das características de textura. 

O Capítulo 6 traz as conclusões acerca do apresentado no trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste Capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica acerca da fruta escolhida para 

o projeto, Banana Prata e Visão Computacional. São abordados dados sobre a produção de 

bananas, as características dessa fruta e técnicas relacionadas à área de visão computacional. 

2.1 BANANA PRATA  

A banana é o fruto comestível originado do gênero Musa, fisiologicamente 

desenvolvido (que está em condições necessárias para a colheita), sadio e isento de substâncias 

nocivas à saúde do consumidor, cultivado em países tropicais e originado no continente asiático 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 1981) (EMBRAPA, 2006). A banana é 

uma das frutas mais produzidas e consumidas do mundo, sendo o Brasil o terceiro maior 

produtor, ficando atrás apenas de China e Índia (SEBRAE, 2015). A bananicultura é uma das 

culturas mais maduras e organizadas presente em diversas regiões do país, tendo maior destaque 

nos estados da Bahia, São Paulo e Santa Catarina que são os principais produtores do país 

(SEBRAE, 2017) e a produção vem crescendo ao longo dos anos tendo em 2014 uma produção 

de 6.892.622 toneladas e com uma expectativa de que em 2025 a mesma chegue a 7.881 mil 

toneladas (SEBRAE 2015). 

No mercado internacional a banana é uma das frutas frescas mais comercializadas, e o 

Brasil, devido a sua grande faixa de terras cultiváveis, clima favorável e aos recursos hídricos, 

vem mostrando seu grande potencial de produção e aumentando suas exportações (DA SILVA 

SANTOS e SOUSA, 2019), sem perder o potencial do mercado interno, superando os desafios 

da fruticultura nacional como logística, práticas sustentáveis, controle de pragas e doenças, 

desperdícios de produção e gestão de empreendimentos rurais (SEBRAE, 2015). 

Contextualizando a caracterização biológica e topológica da banana, cabe um breve 

resumo a seguir. A bananeira é uma planta não-lenhosa, monocotiledônea e herbácea, ou seja, 

após realizada a colheita a parte aérea é retirada. A bananeira tem um caule subterrâneo 

(rizoma), de onde saem as raízes primárias que, quando novas e saudáveis, são tenras e brancas, 

e com o decorrer do tempo se tornam endurecidas e amareladas. Seu pseudocaule (ou falso 

tronco) é formado por sucessivas camadas de folhas sobrepostas (bainha foliar, que geralmente 

é verde-clara e brilhante), formando assim um conjunto rígido, terminando com uma copa de 

folhas compridas e largas. Do centro da copa surge o cacho, que é a inflorescência da bananeira, 

que é composta pelos dedos, pedúnculos, almofada e engaço. A fruta é alongada, não tem a 
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presença de sementes (sementes frágeis e pequenas), tem casca mole e sua polpa é carnosa (que 

varia de cor, dependendo da espécie) (SILVA e TASSARA, 2005 e GOMES, 2013). A 

representação da composição da bananeira e dos cachos podem ser vistos nas Figuras 2.1 e 2.2 

a seguir. 

 

Figuras 2.1 e 2.2 – Composição da bananeira e Composição do cacho de banana 

Fontes: Casa da Ciência, Site: www.casadaciencia.com.br, “Uma bananeira muito curiosa”. Acesso em 03 de 

outubro de 2020 

PBMH & PIF – Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura & Produção Integrada de Frutas. 

Normas de Classificação da Banana. São Paulo: CEAGESP, 2006  

 

Todas as frutas passam por um processo de formação, crescimento, maturação e 

envelhecimento (senescência). Para se desenvolver, a banana passa por mudanças físicas e 

químicas que ao decorrer do processo de maturação alteram suas características, alterações 

essas que são observadas pelos agricultores para que a colheita da mesma seja feita no ponto 

correto de maturação, ou seja, momento em que pode ser realizada a colheita sem a ocorrência 

de danos e com um maior tempo de conservação da fruta. A banana é uma fruta que se degrada 

facilmente devido à alta taxa de respiração, o que leva a um grande índice de perdas em sua 

comercialização (Planeta Orgânico, 2010). 

A característica mais vista no processo de maturação é em relação a sua casca, onde a 

mudança de cores é intensa, mudanças que passam do verde vindo da alta taxa de clorofila até 

o amarelo que vai surgindo devido a degradação da clorofila ao longo do processo de 

amadurecimento. As condições ambientais favoráveis para o armazenamento da banana são: 
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temperatura entre 14ºC e 24ºC e umidade relativa entre 80 e 90%. A velocidade de maturação 

é proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápida é a maturação. 

Essas condições evitam que ocorram problemas como distúrbio fisiológico provocado por 

temperaturas inferiores a 12ºC que paralisam a atividade da planta, e desidratação dos tecidos 

provocada por temperaturas superiores a 35ºC A manutenção da umidade na faixa mencionada 

provoca a longevidade das folhas e uniformiza a coloração dos frutos, além de evitar a 

ocorrência de doenças fúngicas possibilitadas por alto teor de umidade e folhas coriáceas de 

pouca durabilidade provocadas por um baixo teor de umidade (EMBRAPA, 2006 e 2012). 

Tendo em vista possíveis problemas que podem ocorrer no cultivo de bananas em 

território nacional, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) 

identifica defeitos e classifica os mesmos em: defeitos graves, aqueles que inviabilizam o 

consumo e depreciam muito a aparência e o valor do produto (ex. podridão), defeitos leves, 

aqueles que não impedem o consumo do produto, mas depreciam o seu valor (ex. ausência de 

dedos em um buquê), e defeitos variáveis, que podem ser graves, leves ou desconsiderados em 

função de sua intensidade de ocorrência (ex. superfície coberta por fuligem)(CEAGESP, 2006). 

A classificação para a garantia da qualidade e tipo de banana comercializada no país é 

determinada pela CEAGESP da seguinte forma: 

• Grupo: Os tipos de banana (ex. Prata, Maçã, Ouro) são determinados quanto 

ao genoma da mesma, A ou B (ex. Prata - grupo genômico AAB, Ouro - grupo 

genômico AA) 

• Classe: Garante a homogeneidade quanto ao tamanho dos frutos de um mesmo 

lote (medidas analisadas presentes na figura 2.3). É importante destacar que a 

mistura de classes em uma mesma embalagem é permitida desde que todas 

estejam identificadas no rótulo. 

• Subclasse: Garante a homogeneidade de maturação separando os frutos de 

acordo com a sua maturação através da coloração de cada fruto. 

• Apresentação: Se refere à quantidade de frutos (Ex: Dedo, Buquê, Penca - 

representados na figura 2.4). 
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Figura 2.3 - Medidas da banana. 

Fonte: PBMH & PIF – Programa Brasileiro para a modernização da horticultura & produção integrada de frutas. Normas 

de Classificação da Banana. São Paulo: CEAGESP, 2006  

 

Figura 2.4 – Classificação quanto a quantidade de frutos. 

Fonte: PBMH & PIF – Programa Brasileiro para a modernização da horticultura & produção integrada de frutas. Normas 

de Classificação da Banana. São Paulo: CEAGESP, 2006  

 

As variedades mais difundidas no Brasil são Prata, Prata Anã e Pacovan, do Grupo 

Prata, Nanica, Nanicão e Grande Naine, do grupo Cavendish, e Maçã. Sendo aproximadamente 

60% da área cultivada do país as bananas do grupo Prata (EMBRAPA, 2006). 

Para efeitos de análise, um dos principais destaques é em relação a subclasse da banana 

que avalia o fruto quanto a sua maturação. A CEAGESP utiliza a escala de Von Loesecke para 

a classificação dessas subclasses como pode ser visto na Figura 2.5. Nas primeiras três colunas 

constam o número da classificação, a cor da mesma e uma foto representando a cor em questão, 

respectivamente, enquanto que na última é apresentada uma interpretação realizada por alguns 

agricultores e comerciantes das cores da escala de Von Loesecke. Esta leitura e análise das 

cores não é uma definição técnica, mas sim embasada nos conhecimentos e experiências dessas 

pessoas que atuam neste ramo, não existe uma definição formal a respeito dessas cores, apenas 
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a especificação da foto para cada subclasse para efeitos de comparação (CEAGESP, 2006 e 

GOMES, 2013). 

 

 

Figura 2.5 – Classificação de subclasses de acordo com a escala de Von Loesecke.  

Adaptado e complementado a partir de: GOMES, J.F.S.. Padronização de metodologia para caracterização de 

cor por imagem aplicada à seleção de frutas. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Mecânica) - Universidade 

Federal Fluminense, 2013. 
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2.2 VISÃO COMPUTACIONAL 

O sistema visual se caracteriza pela importância que possui para a sobrevivência e 

adaptação de diversos seres vivos. É utilizado para a obtenção de numerosas informações, por 

exemplo, a definição de empecilhos em sua trajetória, percepção de alimentos, predadores e 

presas, sendo em resumo, informações que estão ao redor desses seres. 

Ramesh, Kasturi e Schunk (1995) apresentam que o objetivo de um sistema de Visão 

Computacional é recolher informações do ambiente através de imagens. Feliciano e Souza 

(2004) informam que o sistema de Visão Computacional provê dados sobre um meio mediante 

as projeções bidimensionais. Para a utilização dessa ciência, é necessário compreender os 

objetos no cenário e as geometrias de posição para recuperar a informação, visto que, as 

imagens são projeções bidimensionais de um ambiente tridimensional, portanto, o dado está 

indisponível de forma direta e necessita ser restaurado. 

A área de Visão Computacional possui aplicação em diversos campos da indústria e 

da ciência, com diferentes técnicas desenvolvidas para seu uso. Nesse estudo serão abordadas 

algumas técnicas que foram utilizadas para o processamento das imagens analisadas. 

Limiarização: A limiarização, um caso específico de segmentação, consiste em 

converter imagens coloridas em tons com diferentes intensidades de cinza e em realizar, através 

de limiar vindo do histograma da imagem modificada, a separação entre objeto e fundo. Para 

representar as intensidades dos tons de cinza, a quantidade de níveis de quantificação mais 

utilizado é de 256, porém também é possível encontrar imagens quantificadas para 32, 64, 128, 

sendo definido pela precisão da cor desejada pelo usuário. Para melhor representação do 

ambiente é usado mais níveis de intensidade. 

O sistema RGB é o modelo mais frequentemente utilizado, sendo empregado em 

computadores, celulares, televisores e câmeras digitais. O RGB é a abreviação de red, green, 

blue, sendo vermelho, verde, azul, esse é um sistema de cores aditivas, portanto, utiliza as cores 

citadas para a reprodução de um largo espectro cromático, em que todas as cores aparecem em 

seus componentes espectrais primários de vermelho, verde e azul. 

A conversão de imagens coloridas para tons de cinza é exigência para diversas 

aplicações em processamento de imagens. Para realizar essa conversão, são utilizados 

algoritmos para a transformação pixel a pixel.  
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Para essa transformação em tons de cinza, é calculado o nível de intensidade da nova 

imagem a partir de matrizes representando as três cores (vermelho, verde e azul), utilizando os 

pesos definidos para cada uma dessas cores. Os pesos para as matrizes são: 76 para a cor 

vermelha, 150 para verde e 29 para azul. 

 

Figura 2.6 – Conversão para tons de cinza de uma imagem de borboleta 

Fonte: DeftPDF, Site: https://deftpdf.com. Acesso em 30 de novembro de 2020 

 

Com a conversão para tons de cinza realizada, a imagem é processada e, através do 

limiar originado em seu histograma, a separação entre o objeto e o fundo é realizada. 

Percentual de Cobertura: O percentual de cobertura visa estimar o quanto da 

superfície apresenta regiões mais escuras, em nosso caso representado pela maturação da fruta 

Banana. Dessa forma, é calculado o percentual da imagem que está coberta. 

Textura: A textura é uma característica relevante para o reconhecimento e 

classificação de objetos e ambientes, possuindo grande relevância para as disciplinas de 

ciências médicas e biológicas. A textura, como é definida por alguns autores e apresentada por 

Conci, Azevedo e Leta (2008), é a característica de um ambiente relacionado a coeficientes de 

uniformidade, densidade, aspereza, regularidade, intensidade, oriundos da probabilidade de 

ocorrência de variações tonais (HARALICK, 1973), como as características estatísticas ou 

propriedades estruturais locais constantes, com baixa variação ou aproximadamente periódicas 

(SKLANSKY, 1978), e como medidas que quantificam suas propriedades de suavidade, 

rugosidade e regularidade (GONZALES e WOODS, 2000). 
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A textura de um ambiente é caracterizada pela recorrência de um intervalo de imagem, 

considerando todo o espaço delimitado. Para analisar a textura de uma cena é identificada a 

vizinhança entre os elementos semelhantes, representando a homogeneidade, a densidade, 

intensidade e regularidade. 

Neste estudo, a técnica é utilizada para quantificar a textura em valores numéricos e 

relacionar propriedades como entropia, energia, correlação, contraste e homogeneidade com a 

evolução do processo de maturação das Bananas Prata, possibilitando assim, observar como as 

características citadas se comportam durante esse processo de maturação. 

Entropia: Em análise de texturas, o conceito de entropia está relacionado ao grau de 

“desordem” da região, sendo definido pela aleatoriedade dos tons de pixels da área analisada. 

Para calcular a característica de entropia, é utilizada a Equação 2.1: 

 

Entropia = ∑(𝑝𝑖 ∙ 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖))                                                                                   (2.1) 

 

Em que pi contém cada valor do histograma da imagem, onde em uma imagem com 

256 tons-de-cinza, i varia de 1 a 256. A entropia apresentará valor próximo a zero se a imagem 

possuir os tons de cinza uniformes, consequentemente quanto maior a “desordem” nos tons de 

cinza maior será o valor da entropia. 

Medidas de Segunda ordem por matrizes de co-ocorrência: 

Haralick (1979) propôs uma metodologia para descrever as texturas através de 

estatística de segunda ordem, em que as características são definidas baseadas em um cálculo 

de matrizes denominadas “matrizes de co-ocorrência”. Estas medidas de textura consideram, 

além da disposição dos tons de pixels, quantas diferentes combinações de níveis de cinza 

ocorrem na imagem, para uma determinada distância e direção. Para obter essas matrizes, são 

considerados a variação de direção e distância (θ, d) entre pixels vizinhos.  

Para exemplificar, as direções são consideradas conforme a Figura 2.7, sendo os 

valores possíveis para θ apresentados abaixo. Na Figura 2.8 produzida por Feliciano (2015), é 

possível observar as distâncias e as direções em relação ao pixel com coordenada (1,1) de três 

pixels diferentes, observa-se que o pixel (1,2) está localizado a 1px de distância em um ângulo 
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de 0º, o pixel (4,1) está a 4px de distância em um ângulo de -90º e o pixel com coordenada (3,3) 

está localizado a uma distância de 3px sob um ângulo de -45º. 

 

Figuras 2.7 e 2.8 – Ângulos e direções entre pixels vizinhos 

Fontes: FARIA, Fabio A.. Disciplina de Processamento de Imagens: Textura. São Paulo: UNIFESP, 2015 

FELICIANO, F. F. Inspeção visual automática para avaliação da degradação de superfícies por corrosão, 2015 

 

Para exemplificar, a matriz de co-ocorrência e sua relação com uma imagem, que 

possui dimensões 4x5 e apresenta 8 tons de cinza, pode-se verificar na Figura 2.9 produzida 

por Feliciano (2015), expressará em matriz com 8 linhas por 8 colunas a frequência em que os 

tons de cinza com distância 1px a 0º ocorrem. 

 

Figura 2.9 – Matriz da imagem em tons de cinza (IMG) e a matriz de co-ocorrência da imagem (MCO) 

FELICIANO, F. F. Inspeção visual automática para avaliação da degradação de superfícies por corrosão, 2015 

 

Dessa forma, com o uso das matrizes de co-ocorrência os descritores são calculados, 

sendo esses os valores numéricos que carregam informações sobre a imagem inicial. Nesta 

pesquisa utilizarem-se somente: 
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Energia: O conceito de Energia está relacionado a uniformidade da imagem. Portanto, 

quanto mais uniforme for a imagem maior será o valor da energia. O valor dessa característica 

é representado pela soma do quadrado dos elementos da matriz de co-ocorrência. É calculado 

pela Equação 2.2: 

 

Energia =  ∑𝑖,𝑗𝑝(𝑖, 𝑗)2                                                                                   (2.2) 

 

Em que p(i,j) corresponde ao valor armazenado na célula com as coordenadas de linha 

e coluna da matriz de co-ocorrência i e j.  

Correlação: Representa a característica que expressa a correlação entre um pixel a 

todos os seus vizinhos por toda a imagem. Para calcular a característica de correlação, é 

utilizado a Equação 2.3: 

 

Correlação =  ∑𝑖,𝑗
(𝑖−𝜇𝑖)(𝑗−𝜇𝑗)𝑝(𝑖,𝑗)

𝜎𝑖𝜎𝑗
                                                                                    (2.3) 

 

Em que i e j são as coordenadas de linha e coluna da matriz de co-ocorrência, p(i,j) o 

valor contido na célula com as coordenadas i e j, μ apresenta o valor médio dos elementos e σ 

é o desvio padrão. 

Contraste: O contraste representa o valor de intensidade de contraste entre cada pixel 

e as regiões vizinhas. É calculado pela Equação 2.4: 

 

Contraste =  ∑𝑖,𝑗|𝑖 − 𝑗|2𝑝(𝑖, 𝑗)         (2.4) 

 

Em que p(i,j) corresponde ao valor armazenado na célula com as coordenadas de linha 

e coluna da matriz de co-ocorrência i e j.  
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Homogeneidade: Representa a uniformidade da distribuição dos elementos na matriz 

de co-ocorrência. É calculado pela Equação 2.5: 

 

Homogeneidade =  ∑𝑖,𝑗
𝑝(𝑖,𝑗)

1+|𝑖−𝑗|
                                                                                    (2.5) 

 

Em que p(i,j) corresponde ao valor armazenado na célula com as coordenadas de linha 

e coluna da matriz de co-ocorrência i e j. 
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3 METODOLOGIA 

Como descrito na introdução do presente trabalho, a proposta do mesmo foi criar um 

método de extração de características de bananas ao longo de seu processo de maturação, 

independente da perícia humana, que fosse baseado em técnicas de visão computacional. A 

base deste método é a definição de curvas que quantifiquem os estágios de maturação ao longo 

do tempo. Assim, a técnica se desenvolveu a partir do monitoramento, durante o processo de 

maturação, de certas características de imagem de acordo com as etapas a seguir. 

• Armazenar bananas em diferentes condições de ambiente levando em consideração 

parâmetros como temperatura e umidade; 

• Capturar imagens sequenciais do processo de maturação em intervalos de tempo 

previamente determinados; 

• Processar as imagens capturadas utilizando técnicas específicas de visão computacional 

para extrair as diferentes características de textura e de imagem obtendo curvas que 

mostrem o comportamento de cada característica ao longo do processo de maturação; 

• Com os dados das características extraídas apresentar os comportamentos de cada 

característica em cada estágio do processo de maturação definido pelo EMBRAPA 

através da escala de Von Loesecke. 

Antes de apresentar os detalhes dos procedimentos citados acima, é importante 

destacar que testes preliminares foram realizados para verificar a eficácia dos procedimentos 

de processamento e extração de características, os resultados se mostraram satisfatórios e foram 

importantes na definição dos locais de armazenamento das bananas. Em virtude da pandemia 

do novo coronavírus e à necessidade de distanciamento social, todos os procedimentos e testes 

foram realizados de forma caseira sem um controle adequado de temperatura e umidade, porém, 

os resultados dos testes permitiram a escolha de espaços com variações de temperatura e 

umidade mais baixas. Neste estudo, apesar das condições não ideais, a iluminação para os 

procedimentos efetivos foi devidamente controlada e uniformizada para a obtenção das 

imagens.  

A seguir são detalhadas as etapas anteriormente citadas através das definições dos 

processos, amostras, locais de ensaio, métodos de aquisição de imagens e as técnicas de 

processamento empregadas. 
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3.1 ENSAIOS  

Para os ensaios realizados as normas de classificação das condições visuais das cascas 

determinadas pelo Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura (PBMH & PIF, 

2006) foram consideradas para otimizar a análise dos dados obtidos. Quatro ensaios foram 

realizados, para cada um foram utilizadas seis bananas prata expostas às condições de cada 

ambiente de ensaio. Estes ensaios foram realizados em dois tipos de ambiente diferentes 

conforme Tabela 3.1. Os detalhes do local, das amostras, das condições e ambientes, e de 

temperatura e umidade relativa do ar para armazenamento, serão descritos nos itens a seguir.  

Tabela 3.1 – Resumo dos ensaios realizados  

Fonte: Autores, 2020 

Ensaio Ambiente Condição Amostras Número de fotos por 
amostra 

A A1 – Quarto C1 – Exposta ao ar 6 11 
B C2 – Enroladas em jornal 6 11 
C A2 - Cozinha C3 – Armazenada em geladeira 6 11 
D C4 – Exposta ao ar 6 11 

 

3.1.1 Amostras 

As amostras são os dedos dos cachos de banana tipo Prata, adquiridos em feira de rua 

em seu estágio 3 (segundo escala de Von Loesecke), sem qualquer utilização de conservantes 

em suas cascas, cortados no pedúnculo (ligação entre o dedo e a almofada do cacho). 

O preparo da superfície consistiu apenas na remoção de impurezas presentes no ar e 

de água condensada (no caso da Condição 3) antes da aquisição de cada imagem, remoção essa 

realizada com papel toalha sendo passado suavemente sobre a superfície, de forma que fatores 

externos indesejados não viessem a interferir na captura e processamento de cada imagem.  

Para identificação das amostras foram colocados anéis de papel no pedúnculo das 

bananas de forma a sinalizar o ambiente, a condição e a numeração de cada uma 

respectivamente, com o objetivo de não promover qualquer alteração na fruta que viesse a 

interferir no processo de maturação. Para que fosse fotografado sempre o mesmo lado da fruta 

foi definido que o comprimento interno da mesma estivesse sempre voltado para a esquerda 

assim como seu pedúnculo voltado para baixo. O esquema com a identificação das bananas 

pode ser visto na Figura 3.1 a seguir. 
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Figura 3.1 – Banana com seu comprimento interno voltado para a esquerda e com o anel de identificação feito de papel 

seguido de exemplificação da identificação com a devida legenda 

Fonte: Autores, 2020 

 

3.1.2 Local de ensaio 

Os ensaios foram realizados no município do Rio de Janeiro (22º 54’ 13” de latitude 

sul e 43º 12’ 35” de longitude oeste), local escolhido devido à pandemia do novo coronavírus 

que não permitiu a realização dos ensaios no laboratório de metrologia da Universidade Federal 

Fluminense e devido a facilidade de compra de bananas em feiras de rua, ou seja, frutas com 

menor influência de agrotóxicos em sua produção, na zona norte da cidade. 

A região metropolitana do Rio de Janeiro, devido a sua baixa altitude, tem a 

predominância do clima tropical semi-úmido. A região apresenta uma pluviosidade média anual 

de 1278 mm, uma média de 23,2 ºC de temperatura (Climate-Data.org, 2020) e uma umidade 

relativa do ar média de 79% (INMET, 2014). No verão as temperaturas tendem a ser mais altas 
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e a umidade segue a média anual. Esta combinação de fatores influencia no comportamento da 

maturação das frutas analisadas e serão consideradas para fim de análise de resultados. 

O local fica na zona norte da cidade e se encontra a uma distância de aproximadamente 

7 km da Baía de Guanabara e 10 km do Oceano Atlântico. Entre o mar do litoral e o bairro 

Méier encontra-se uma região de serra que, juntamente ao fato de estar inserido em uma área 

urbana, reduz os efeitos de ventos e umidade marítimos. É possível ver esse distanciamento na 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Mapa com a localização geográfica do local de realização dos ensaios com a referenciação da Baía de 

Guanabara e do Oceano Atlântico. O local exato é representado pelo ponto azul no mapa. 

Adaptado de: Google Maps  

 

3.1.3 Ambientes e condições de ensaio 

Neste trabalho foram dois os ambientes aos quais as bananas foram expostas, sendo 

duas condições para o primeiro ambiente e duas para o segundo. Os ambientes foram escolhidos 

para manter, acelerar ou retardar o processo de maturação das bananas e, assim, ser possível 

ver o comportamento das texturas com a influência dos fatores externos das condições de 

armazenagem. 
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O primeiro ambiente é caracterizado por ser um cômodo pequeno, porém com boa 

circulação de ar, o que evita grandes variações de temperatura e umidade, e protegido de 

possíveis chuvas e radiação solar direta sobre as frutas, sendo benéfico para um mínimo de 

controle dessas variáveis uma vez que, como dito anteriormente, não é possível realizar em um 

ambiente de laboratório devidamente controlado. Neste ambiente as bananas foram expostas a 

duas condições, a primeira é a exposição da banana ao ar ambiente sem qualquer proteção, 

visando manter o processo comum de maturação das frutas, a segunda é a proteção da banana 

com uma camada de folha de jornal, exposição esta que é comum no cotidiano brasileiro para 

acelerar a maturação das mesmas. 

O segundo ambiente é um ambiente comum de armazenagem de frutas pós compra, a 

cozinha. A cozinha é o ambiente natural para se guardar todos os alimentos (caso não haja uma 

despensa separada) e ela foi escolhida para duas condições apesar da mesma ser pequena e, por 

isso, ser um ambiente com maiores variações de temperatura e umidade devido a quantidade de 

eletrodomésticos gerando e transmitindo calor em um pequeno espaço, o que leva a possíveis 

variações nos resultados das análises das características das texturas em estudo. Apesar das 

características desfavoráveis do ambiente em questão, é nele que se encontra a terceira condição 

de armazenamento da fruta, que é o armazenamento da mesma dentro da geladeira levemente 

distanciada de outros alimentos sem qualquer proteção adicional, ou seja, exposta ao ar da 

geladeira. Importante destacar que dentre as condições presentes nesse trabalho esta é a que 

possui maior controle uma vez que as variações de temperatura e umidade são menores. Esta 

condição não é recomendada no meio alimentício, uma vez que retarda o amadurecimento de 

uma forma que leva a banana, e outras frutas tropicais como mamão e abacaxi, a ficarem com 

a casca mais escura e a polpa pastosa (Portal EcoD, 2014). E a quarta e última condição é 

semelhante a primeira, ou seja, as mesmas expostas ao ar sem qualquer proteção além das 

fornecidas pelo próprio ambiente como proteção contra chuva e radiação solar. Segue na Tabela 

3.2 um resumo com os ambientes e condições apresentadas 

Tabela 3.2 – Resumo dos ambientes e condições  

Fonte: Autores, 2020 

Ensaio Ambiente Condição 
A A1 – Quarto C1 – Exposta ao ar 
B C2 – Enroladas em jornal 
C A2 - Cozinha C3 – Armazenada em geladeira 
D C4 – Exposta ao ar 
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3.1.4 Temperatura e Umidade Relativa do ar 

Com citado em 2.1, existem condições de temperatura e umidade que são consideradas 

ideias para que bananas tenham seu processo de maturação ocorrendo de maneira ideal, ou seja, 

sem que efeitos indesejáveis ocorram. Sendo assim, a faixa de temperatura ambiente 

considerada ideal é de 14 a 24ºC, enquanto que a faixa de umidade relativa do ar é de 80 a 90%. 

A cada momento de captura de imagem foram registrados os valores de temperatura e umidade 

relativa do ar dos ambientes utilizando-se um termo-higrômetro digital. 

 

3.2 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DAS IMAGENS  

O processo de aquisição de imagens é fundamental na análise e, devido a isso, é 

importante que os aspectos de controle, intervalo de tempo, equipamento, pré-processamento 

de imagens e o processamento final sejam bem definidos e padronizados como é descrito nos 

itens a seguir. 

3.2.1 Controle das condições de captura de imagem  

A aquisição de imagens foi realizada num protótipo de câmara de luz desenvolvido 

com o objetivo de que não houvesse qualquer influência de iluminação externa e de que brilhos 

e sombras fossem evitados, a fim de que a segmentação das imagens obtidas não fosse 

prejudicada. A Figura 3.3 apresenta um modelo simplificado do protótipo que garante os 

seguintes parâmetros: 

• Iluminação interna realizada por um anel de led de 16 cm de diâmetro externo com 

difusor de luz, potência de 10 W e temperatura de cor de 5500 K. O anel foi fixado na 

parede superior da câmara de forma a ficar centralizada ao orifício para a câmera; 

• Esfera de poliestireno expandido (popularmente conhecido como Isopor®) adaptada e 

posta internamente na câmara com objetivo de melhorar a distribuição e reflexão da luz 

fornecida pelo anel de led; 

• Orifício superior centralizado para o devido posicionamento da câmera (câmera do 

celular Moto G7 Power da Motorola®), ou seja, de forma que a distância câmera-objeto 

seja constante e a inclinação da mesma seja de 0º para todas as capturas de imagem; 

• Guia externa para que o posicionamento da câmera seja constante; 
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• Base com fundo de folha EVA azul escuro para que seja possível fazer a devida 

segmentação das imagens. 

 

Figura 3.3 – Modelo simplificado do protótipo com as indicações dos componentes de sua composição 

Fonte: Autores, 2021 

 

3.2.2 Intervalo temporal 

A banana passa pelo processo de maturação variando de acordo com as condições às 

quais são submetidas. Sendo assim, tendo em vista as condições e o ponto de maturação no 

momento da compra das bananas a serem analisadas, o tempo de análise foi de 80h (3 dias e 

8h) com fotos obtidas a cada 8h totalizando (contando com foto desde o ponto inicial 0h) 11 

fotos por banana conforme esquema apresentado na Figura 3.4 a seguir. 

 

Figura 3.4 - Linha do tempo com a numeração das fotos obtidas 

Fonte: Autores, 2020 
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3.2.3 Câmera e imagens obtidas 

As câmeras fotográficas presentes nos telefones celulares hoje em dia possuem os 

recursos necessários para uma aquisição de imagem com alta resolução, equilíbrio de brancos 

e seleção de sensibilidade ISO (medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz do 

ambiente). Devido a praticidade e por ser um equipamento de uso comum na sociedade, o 

equipamento foi escolhido para a realização da captação de imagens. 

As imagens registradas consideraram as seguintes configurações: ISO automático 

(com pequena variação entre imagens de uma mesma banana, variando entre 100 e 140, levando 

em conta a escala de 100 a 3200 fornecida pelo equipamento), foco automático com abertura 

de câmera fixa e armazenadas em formato JPG com 7,9 MP (1940 x 4096 pixels). A seguir, na 

Figura 3.5, é possível visualizar uma amostra de foto seguindo os parâmetros citados. 

 

Figura 3.5 - Exemplar de imagem captada 

Fonte: Autores, 2020 

 

3.2.4 Pré-processamento das imagens 

Nos ensaios realizados os registros foram feitos de forma que a distância entre câmera 

e o objeto, o ângulo da câmera e a iluminação fossem iguais para todas as bananas, assim 

garantindo que os algoritmos sejam executados da mesma forma em todas as imagens 
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registradas e reduzindo as possibilidades de variações indesejadas entre as fotos de uma mesma 

banana. 

Em relação às dimensões, as imagens obtidas a uma distância de 23 cm da base 

possuem como dimensões 1940 x 4096 pixels, como descrito no item 3.2.3. Cada imagem, 

devido à redução de brilhos e sombras, é utilizada por completo para o início do processamento, 

ou seja, sem qualquer corte prévio.  

 

3.2.5 Processamento e Extração de Características das imagens 

Ao todo são 6 bananas para cada condição, totalizando 24 bananas ao todo. Como 

mencionado no item 3.1, cada banana foi fotografada em 11 momentos ao longo do ensaio, o 

que gera 264 imagens no intervalo de 80h. Na Figura 3.6 é apresentado um exemplo de 

sequência de imagens de uma das 24 bananas. 

 

Figura 3.6 - Exemplo de sequência de imagens captadas de uma das 24 bananas analisadas 

Fonte: Autores, 2021 

 

Para a análise do processo de maturação, todas as imagens foram processadas 

utilizando os métodos descritos em 2.2, ou seja, processadas a partir da versão em tons de cinza 

de forma a realizar a segmentação e a extração dos valores das seguintes características de 

imagem e textura: 
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• Percentual de cobertura; 

• Entropia; 

• Contraste; 

• Correlação de pixels; 

• Energia; 

• Homogeneidade. 

A segmentação foi realizada em duas etapas, a primeira delas utilizando-se a função 

f_destacafundo (Apêndice A) onde, através de limiar automático obtido por meio do histograma 

da imagem, o objeto é separado do fundo e, após essa primeira etapa, é processada novamente 

pela função f_tapafuro (FELICIANO e DE SOUZA, 2004) adaptada para as necessidades do 

projeto para que possíveis falhas na primeira segmentação fossem corrigidas. A Figura 3.7 

apresenta um exemplo onde é mostrada cada etapa do processamento da imagem em tons de 

cinza, da imagem após conversão de RGB para tons de cinza até a imagem totalmente tratada. 

 

Figura 3.7 - Exemplo da sequência de etapas do processo de segmentação com a imagem de uma banana usada para teste, 

onde a primeira é a obtida após conversão da imagem capturada para tons de cinza, a segunda é a imagem após 

segmentação e a terceira é a imagem com falhas corrigidas. 

Fonte: Autores, 2020 
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3.2.5.1 Extração das características de imagem e textura 

Para a extração de características foram utilizadas funções adaptadas para as 

necessidades do projeto, ou seja, para que, após a devida segmentação da imagem, fosse 

possível analisar apenas o conteúdo da banana sem que o fundo da imagem fosse considerado. 

Para realizar a adaptação das funções foram criados filtros para que em todas as funções fossem 

contabilizados apenas os pixels (cada posição dentro da matriz da imagem) pertencentes a 

banana. Para cada função de extração de características tem-se: 

Entropia: partindo da equação matemática apresentada no tópico 2.2 e de uma função 

existente no Matlab® (função entropy), foi implementado um filtro para que apenas os pixels 

com a tonalidade diferente do fundo branco gerado na segmentação da imagem fossem 

contabilizados para o cálculo. É importante destacar que não há qualquer pixel branco na região 

da banana. 

Homogeneidade, contraste e correlação: utilizando o método de matriz de co-

ocorrência citado em 2.2, foram adaptadas duas funções existentes no Matlab® para 

manipulação de dados de uma matriz em tons de cinza, a função graycomatrix e a graycoprops 

para a extração dessas características. Na função graycomatrix foi realizada uma mudança na 

divisão dos tons de cinza para a definição das co-ocorrências, nesta função os 256 tons eram 

divididos em 8 partes, o que era desfavorável para o projeto pois nos limiares das divisões (de 

bits), a última divisão englobava tons do fundo e algumas tonalidades pertencentes a banana, o 

que prejudicaria a análise a ser realizada. Tendo em vista o prejuízo que essa divisão provocaria, 

decidiu-se pelo aumento do número de divisões para 64 para que não houvesse mais essa 

mistura de tons e, assim, facilitando a filtragem futura, ou seja, a não contabilização dos pixels 

referentes ao fundo. A matriz resultante é uma de dimensão 64x64. A função graycoprops 

apenas foi separada para que cada propriedade fosse avaliada separadamente. Nas funções 

criadas para cada uma dessas propriedades, trabalhando a GLCMs (gray level co-ocurrence 

matrices – co-ocorrência de tons de cinza em matrizes), foram retirados da matriz a linha e a 

coluna 64, ambas que representam as ocorrências do fundo e os de fronteira, assim deixando na 

matriz apenas as co-ocorrências da banana para que a mesma fosse utilizada para o cálculo de 

cada uma das propriedades na função graycoprops adaptada. 

Energia: esta propriedade normalmente é calculada pelo método de co-ocorrência como 

foi apresentado no tópico 2.2, mas tendo em vista que, após a adaptação para este cálculo, os 

resultados dos testes preliminares não estavam de acordo com o comportamento que deveria 
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seguir com resultados desproporcionais à realidade das imagens testadas, resolveu-se realizar o 

cálculo via equação matemática, onde os resultados foram condizentes com a realidade 

apresentada na imagem. Nesta função a escala de 0 a 255 foi convertida para uma de 0 a 1, para 

que seja realizado o cálculo da soma dos quadrados dos pixels da banana conforme equação 

matemática de forma que o resultado obtido seja apresentado na escala de 0 a 1 com a devida 

proporcionalidade. Importante destacar que foi implementado o filtro tirando todos os 

elementos com intensidade igual a 1 (equivalente a 255 na escala de tons de cinza, ou seja, o 

tom branco que é equivalente ao fundo). 

Percentual de Cobertura: esta função foi criada para verificar o quanto da imagem 

está com cor escura (as manchas da banana) em relação ao todo utilizando um limiar fixo obtido 

pela análise de testes preliminares.  



27 

 

 

4 PROTÓTIPO 

Visando, como descrito em 3.2.1, o objetivo de que fosse desenvolvido de forma que 

não houvesse influência de fatores externos e que brilhos e sombras fossem reduzidos no 

processo de captação de imagem, foi desenvolvido o protótipo físico da câmara para captação 

de imagem e neste presente capítulo são apresentados o desenvolvimento e os resultados 

referentes a confecção do mesmo. São apresentados os componentes, a geometria, os desenhos 

do protótipo, a montagem do mesmo e o protótipo finalizado. 

4.1 COMPONENTES E GEOMETRIA  

Aqui são apresentados os componentes e a geometria para o desenvolvimento do 

protótipo. A Tabela 4.1 a seguir apresenta os componentes utilizados e seus respectivos preços. 

Tabela 4.1 – Componentes e preços 

Fonte: Autores, 2021 

Componente Preço 
Anel de LED com Difusor – 5500 K R$ 72,00 

Caixa de Madeira MDF R$ 52,00 
Esfera de Poliestireno Expandido R$ 33,00 

Suporte para a Câmera R$ 10,00 
Total R$ 167,00 

 

 Para o desenvolvimento do protótipo cada componente e a geometria foi analisado para 

que os objetivos já citados fossem cumpridos, assim, seguem os resultados referentes a 

geometria, iluminação, material externo, interno e da esfera. 

 

4.1.1 Geometria 

Um dos pontos fundamentais do desenvolvimento do protótipo é a que influenciará 

diretamente na captação de imagens, ou seja, a sua geometria interna. 

Por meio da adaptação de uma esfera integradora para a implementação de um sistema 

de captação de imagem para medição computacional realizada por Araujo (2018), foram 

alcançados resultados em relação a redução de brilhos e sombras, e esses foram obtidos devido 

ao formato esférico das paredes que, aliada a cor branca das mesmas, permite uma melhor 
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distribuição da luz fornecida. Assim, tendo em vista os objetivos do protótipo, foi determinado 

que a geometria interna seria esférica para melhor difusão da iluminação artificial. 

 

4.1.2 Iluminação 

A iluminação escolhida para o protótipo a ser desenvolvido foi a luz branca fria 

(temperatura 5500 K) fornecida por lâmpadas de led, que é o tipo de iluminação mais 

implementado em sistemas de captação de imagem devido a sua ótima performance de cor 

(XIAOHONG, JINAN, SHIXI e JING, 2018), o que é algo fundamental para a qualidade da 

captação de imagens para processamento futuro. Essa iluminação foi realizada com um anel de 

led com difusor, difusor este que é importante para que se evite brilho no objeto de estudo 

originado pela emissão direta de luz. 

 

4.1.3 Material Externo 

O material externo escolhido, madeira MDF, foi selecionado devido ao seu baixo custo, 

por possuir uma superfície lisa e por ser um material de fácil manipulação, facilitando assim os 

processos de montagem da câmara.  

 

4.1.4 Material Interno e Esfera 

O material de revestimento interno é fundamental para que a difusão da luz fornecida seja 

otimizada e é importante que seja um material economicamente viável e de baixo custo, assim, 

o poliestireno expandido foi selecionado por, além dos pontos já apresentados (Canon College, 

2016), ser um material de fácil manipulação e por ter superfície refletora branca (ARAUJO, 

2018). 

 

4.2 DESENHO DO PROTÓTIPO 

Após a seleção dos componentes e definição das geometrias que seriam utilizadas, a 

representação gráfica do protótipo foi construída com o emprego de um software de CAD 3D. 

Os componentes foram desenhados separadamente e após a finalização dos mesmos, também 

através do uso do software as peças foram montadas. As Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 ilustram a 
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prototipação digital a partir de diferentes vistas. Os desenhos técnicos são encontrados no 

Apêndice B. 

 

Figura 4.1 – Visão isométrica do protótipo desenvolvido em software de CAD 3D 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 4.2 – Vista frontal apresentando a região interna do protótipo desenvolvido em software de CAD 3D  

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 4.3 – Vista superior apresentando a região externa do protótipo desenvolvido em software de CAD 3D 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

 

Figura 4.4 – Vista lateral em corte com a representação de como seria o posicionamento do objeto de estudo para a 

captação de imagem - Desenvolvido em software de CAD 3D 

Fonte: Autores, 2021 
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4.3 MONTAGEM DO PROTÓTIPO FÍSICO 

A montagem do protótipo físico foi feita de forma a respeitar a distância, o 

enquadramento e características de imagem e a geometria pré-determinados anteriormente. 

Assim, a mesma foi introduzida, utilizando-se os componentes apresentados em 4.1, seguindo 

as seguintes etapas. 

• Marcação e centralização das futuras posições do anel de led e do orifício para a câmera 

fotográfica; 

• Execução do processo de furação para o orifício na caixa de madeira MDF; 

• Fixação do anel de led no interior da caixa de madeira MDF; 

• Corte da esfera de poliestireno expandido; 

• Acoplamento da esfera tratada no anel de led e, consequentemente, no interior da caixa 

de madeira MDF; 

• Fixação do suporte de papelão na parte externa da caixa de madeira. 

Na base da caixa de madeira foi realizada uma centralização e marcação dos diâmetros 

de 3 cm, 11 cm e 16 cm, referentes ao orifício para a câmera e aos diâmetros interno e externo 

do anel de led, respectivamente. Com as devidas marcações realizadas foi feito a furação de 

3 cm com uma serra-copo manual de mesmo diâmetro e a fixação por colagem do anel de led 

respeitando os traçados da marcação resultando em uma composição como pode ser visto no 

esquema da Figura 4.5 a seguir. 

 

Figura 4.5 – Esquema com a representação da caixa de madeira após furação e colagem do anel de led 

Fonte: Autores, 2021 
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Após essas etapas foi realizada a remoção de duas calotas esféricas centralizadas e 

paralelas entre si, uma de 16 cm para o futuro acoplamento no anel de led e no interior da caixa 

de madeira e outra de 29,29 cm para a abertura oposta, abertura esta que ficará oposta a câmera, 

ou seja, abertura que será apoiada na base de folha EVA para a aquisição de imagem. Os cortes 

foram realizados com serra manual e resultaram no formato apresentado na Figura 4.6 a seguir. 

 

Figura 4.6 – Esquema com o a sinalização dos diâmetros das aberturas após remoção das calotas esféricas 

Fonte: Autores, 2021 

 

Executados os procedimentos necessários, a esfera de poliestireno expandido foi 

acoplada, ajustando-se os quatro pontos de contato entre a caixa e a esfera, através de desgaste 

de material realizado com lima, ao conjunto anel de led e caixa de madeira. 

Com todos esses procedimentos devidamente executados, o suporte para a câmera foi 

fixado por colagem na parte externa da caixa alinhando os orifícios (da própria caixa e do 

suporte) e centralizado na diagonal da caixa. Assim, o resultado do protótipo físico da câmara 

de captura de imagem desenvolvido é apresentado nas Figuras 4.7 e 4.8. 
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Figura 4.7 – Visão da região externa do protótipo físico desenvolvido 

Fonte: Autores, 2021 

 

Figura 4.8 – Visão da região interna do protótipo físico desenvolvido 

Fonte: Autores, 2021 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como descrito no Capítulo 3, cada banana gerou um conjunto de 11 imagens e para 

cada uma foram obtidas seis características com resultados numéricos e para cada momento 

foram recolhidos dados referentes a temperatura e umidade dos ambientes de exposição 

conforme tabelas presentes no Apêndice D. Para exemplificação, a Tabela 5.1 apresenta, de 

forma reduzida, resultados referentes a característica de homogeneidade no ensaio A. Ao 

visualizar a tabela nota-se que que as colunas apresentam os valores de característica de textura 

em questão para cada banana (B1 - B6) obtidos nos 11 momentos de captura de imagem (0h - 

80h). 

Tabela 5.1 – Resultados para as seis bananas processadas no ensaio A 

Fonte: Autores, 2021 

 
HOMOGENEIDADE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.894 0.882 0.871 0.868 0.848 0.850 0.826 0.815 0.798 0.777 0.774 

B2 0.888 0.877 0.867 0.862 0.849 0.843 0.821 0.811 0.798 0.779 0.753 

B3 0.883 0.880 0.872 0.867 0.850 0.851 0.839 0.822 0.808 0.796 0.773 

B4 0.906 0.900 0.894 0.886 0.866 0.858 0.840 0.852 0.835 0.822 0.798 

B5 0.896 0.893 0.888 0.884 0.877 0.866 0.854 0.825 0.806 0.802 0.798 

B6 0.894 0.888 0.876 0.869 0.851 0.843 0.821 0.808 0.807 0.810 0.791 

DESVIO  
PADRÃO 

0.008 0.009 0.010 0.010 0.012 0.009 0.013 0.016 0.014 0.018 0.018 

MÉDIA 0.894 0.887 0.878 0.873 0.857 0.852 0.833 0.822 0.809 0.798 0.781 

 

Para cada momento do intervalo, a média e o desvio padrão referentes aos resultados 

obtidos foram calculados, e seus valores plotados em gráfico que apresenta o comportamento 

das características de imagem e de textura estudadas em função do tempo para todas as 

condições com exceção da condição número 3 (ensaio C - bananas dentro de um refrigerador) 

devido as bananas desta condição escurecerem por completo rapidamente, o que impossibilitou 

o processamento das imagens. Para efeitos de análise as fotos do último instante (80h) da 

condição número 2 (ensaio B), devido à dificuldade de processamento dessas imagens, foram 

desconsiderados. Os resultados obtidos são apresentados nos tópicos a seguir. 
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5.1 RESULTADO VISUAL 

A cada momento de captação de imagem das bananas foi verificado visualmente, 

respeitando a escala de Von Loesecke apresentada em 2.1, a classificação das mesmas 

estabelecendo uma faixa com dois valores para poder verificar os pontos onde os processos de 

transição entre classificações ocorreram nos grupos de amostras de cada ensaio. Todas as 

bananas foram adquiridas na escala 3 da classificação e separadas para serem expostas às 

condições mencionadas em 3.1.3 e geraram, como pode ser visto na Tabela 5.2, os seguintes 

valores ao decorrer do tempo. 

Tabela 5.2 – Resultados para as vinte e quatro bananas processadas nos ensaios A, B, C e D, onde 7+ representa que a 

banana já ultrapassou o último estágio de maturação. 

Fonte: Autores, 2021 

 
C1 C2 C3 C4 

0H 3 3 3 3 3 3 3 3 

8H 3 3 3 3 3 3 3 3 

16H 3 4 3 4 3 3 3 4 

24H 4 4 3 4 3 3 4 4 

32H 4 4 4 4 3 4 4 5 

40H 4 5 4 5 3 4 5 5 

48H 5 6 5 6 3 4 5 6 

56H 6 6 6 7 3 4 6 7 

64H 6 7 7 7 3 4 7 7 

72H 7 7 7 7 3 4 7 7 

80H 7 7+ 7+ 7+ 3 4 7 7+ 

 

5.2 TEMPERATURA E UMIDADE 

Conforme apresentado em 3.1, considerando as faixas ideias de temperatura e umidade 

relativa do ar para manutenção de bananas, foram registrados os valores a cada momento de 

captação de imagem, utilizando-se um termo-higrômetro digital, assim, nas Figuras 5.1 e 5.2 a 

seguir é possível ver o comportamento da temperatura e da umidade relativa do ar ao longo dos 

ensaios.  
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Figura 5.1 – Gráfico com os valores de umidade do ar durante as capturas de imagem nas condições 1, 2, 3 e 4 (C1 a C4) e 

com a faixa de valores ideais representado pelo máximo e mínimo em verde 

Fonte: Autores, 2021 

 

Figura 5.2 – Gráfico com os valores de temperatura durante as capturas de imagem nas condições 1, 2, 3 e 4 (C1 a C4) e 

com a faixa de valores ideais representada pelo máximo e mínimo em verde 

Fonte: Autores, 2021 
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É possível ver nos gráficos que todos os valores de temperatura estão fora da faixa 

considerada ideal, assim como a grande maioria dos valores de umidade relativa do ar. Como 

citado em 3.1.2, as condições não foram devidamente controladas devido a impossibilidade de 

uso do laboratório da universidade devido a pandemia do novo coronavírus, sendo assim é visto 

que os valores apresentaram comportamento que possibilitou a ocorrência de efeitos que 

causaram mudanças no processo de maturação. Dentre os efeitos possíveis, os que aconteceram 

de modo mais intenso foram na condição número 3 (ensaio C - banana em refrigerador) onde, 

como citado em 2.1 e 3.1.3, as bananas por serem mantidas em baixas temperaturas e baixa 

umidade tiveram seu processo de maturação paralisado e ficaram com a casca completamente 

escurecida e, em consequência, como citado no item anterior, impossibilitou o processamento 

e extração de características das imagens geradas para esta condição. Para os ensaios A, B e D 

(condições de números 1, 2 e 4), o processo de maturação foi acelerado pelas altas temperaturas 

e as bananas duraram menos devido à baixa umidade na grande parte do processo, temperaturas 

estas que também ocasionaram um processo de desidratação das frutas. 

 

5.3 PERCENTUAL DE COBERTURA 

Para a definição do percentual de cobertura, ou seja, da porcentagem de manchas escuras 

presentes na superfície da banana, foi utilizada a técnica de limiarização de imagem conforme 

descrita em 3.2.5 com um limiar de 100 na escala de tons de cinza (definido através de testes 

preliminares com base na escala de 0 a 255) de modo a quantificar na imagem as manchas da 

banana, sendo assim é possível calcular o percentual da área da superfície que foi modificada 

ao longo do tempo. Este comportamento é mostrado nas Figuras 5.3 a 5.5. 
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Figura 5.3 – Gráfico com os valores médios de percentual de cobertura e seus respectivos desvios-padrão da condição 

número 1 (C1 - ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 

 

Figura 5.4 – Gráfico com os valores médios de percentual de cobertura e seus respectivos desvios-padrão da condição 

número 2 (C2 - ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.5 – Gráfico com os valores médios de percentual de cobertura e seus respectivos desvios-padrão da condição 

número 4 (C4 - ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 

 

É possível reparar que nas condições 2 e 4 (ensaios B e D), enrolada em jornal e exposta 

ao ar em ambiente sem circulação de ar respectivamente, o desvio padrão das mesmas é alto, 

assim, não sendo possível visualizar um comportamento padrão nas condições impostas, porém, 

a condição número 1 (exposta ao ar em ambiente com circulação de ar) apresentou uma 

tendência de crescimento gradativo ao longo do tempo até o oitavo momento (56h - escala 6 de 

Von Loesecke), a partir disso a curva apresenta um alto crescimento e um desvio padrão maior 

tendo em vista que a partir desse momento cada banana da amostragem começou a se 

diferenciar entre si apresentando crescimento de manchas maior ou menor do que as outras do 

mesmo grupo, levando a um alto crescimento do desvio padrão nos três últimos momentos do 

intervalo. Tendo em vista as diferenças entre os resultados para cada condição, a Figura 5.6 

apresenta os valores médios para efeitos de comparação. 
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Figura 5.6 – Valores médios de percentual de cobertura das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e 

D, respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 

 

Analisando as três condições juntas, é possível ver que o comportamento médio nas 

condições 1 e 4 é semelhante, porém com valores nos ensaios A e D (referente às condições de 

números 1 e 4 - C1 e C4, respectivamente) sendo maiores que os valores obtidos no ensaio B 

(referente à condição número 2 - C2) nas últimas horas. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE TEXTURA 

5.4.1 Entropia 

Como definido em 2.2, a entropia é definida pela aleatoriedade dos tons de pixels da 

região analisada, ou seja, quanto menor a uniformidade da região maior a entropia. Assim, a 

tendência em um processo de maturação de bananas é que haja crescimento dessa aleatoriedade 

causada pela transição gradativa entre as classificações da escala qualitativa de Von Loesecke 

durante o processo de maturação. As Figuras 5.7 a 5.9 apresentam o comportamento da 

característica ao longo do processo de maturação nas três condições analisadas. 
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Figura 5.7 – Gráfico com os valores médios de entropia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 1 (C1 - 

ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 5.8 – Gráfico com os valores médios de entropia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 2 (C2 - 

ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.9 – Gráfico com os valores médios de entropia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 4 (C4 - 

ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 

 

É possível notar que no ensaio B (referente à condição número 2 - C2) apresenta um 

crescimento contínuo e uniforme com apenas um salto ainda na classificação 3 na escala de 

Von Loesecke (8h) e um leve aumento no fim do processo de maturação (classificação 7 - 72h), 

porém, mesmo não apresentando altos valores de desvio padrão, a mesma não apresenta de 

forma ideal o comportamento dessa característica pois, proporcionalmente, o desvio é alto para 

a variação ao longo do processo de maturação. Para os ensaios A e D tem-se um comportamento 

semelhante entre eles onde no segundo momento há uma leve queda, um crescimento 

parabólico e um crescimento linear a partir do sexto momento (transição da classificação 4 para 

5 no ensaio A e classificação 5 no ensaio D), porém, o desvio padrão no ensaio D é alto durante 

todo o processo, impossibilitando a correta visualização do comportamento da curva enquanto 

que no ensaio A, apesar do desvio padrão alto na maioria dos pontos do gráfico, é possível ver 

o processo de transição entre os momentos 6 e 7 (transição da classificação 4 para 5 e 5 para 6, 

respectivamente) devido ao baixo desvio padrão nesses momentos.  A seguir, na Figura 5.10, é 

possível visualizar o comportamento médio dos ensaios em um mesmo gráfico. 
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Figura 5.10 – Valores médios de entropia das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e D, 

respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 

 

Observando-se os valores médios em um mesmo gráfico é possível notar que as curvas 

referentes às condições 1 e 4 (ensaios A e D) apresentam um comportamento semelhante e 

valores próximos entre si e é possível notar que os valores da condição número 2 (ensaio B) 

são maiores e apresentam um comportamento diferenciado em relação às outras curvas. Apesar 

da diferença entre as curvas e dos valores de desvio padrão apresentados anteriormente, todas 

apresentam crescimento ao longo do processo de maturação. 

 

5.4.2 Energia 

Conforme apresentado em 2.2, a energia está relacionada a uniformidade das imagens, 

portanto quanto mais uniforme for a imagem, maior deverá ser o valor da energia. Logo, a 

tendência em um processo de maturação de bananas é que haja uma diminuição da 

uniformidade durante o desenvolvimento, devendo possuir um comportamento semelhante ao 

gráfico de homogeneidade, porém inverso aos de contraste e entropia. As Figuras 5.11 a 5.13 

apresentam o comportamento da característica ao longo do processo de maturação nas três 

condições analisadas. 
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Figura 5.11 – Gráfico com os valores médios de energia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 1 (C1 - 

ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 

 

Figura 5.12 – Gráfico com os valores médios de energia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 2 (C2 - 

ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.13 – Gráfico com os valores médios de energia e seus respectivos desvios-padrão da condição número 4 (C4 - 

ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 

 

Analisando os gráficos, pode-se notar que para os ensaios A e D as curvas não 

apresentam uma tendência, sendo os valores ao longo do tempo semelhantes e exibindo altos 

desvios padrão. Para o ensaio B, houve um comportamento de crescimento na curva, entretanto 

apresentando também um alto desvio padrão nos pontos do gráfico. 
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Figura 5.14 – Valores médios de energia das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e D, 

respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 

 

Examinando os valores médios contidos no mesmo gráfico, observa-se que as curvas 

referentes às condições C1 e C4 (ensaios A e D) apresentam um comportamento semelhante e 

valores próximos entre si e é possível notar que os valores da condição C2 são maiores e 

apresentam um comportamento diferenciado em relação às outras curvas.  

Entretanto, para essa característica, há um comportamento dos resultados que pode ser 

considerado insatisfatório para expressar o processo de maturação, pois duas curvas 

permanecem com resultados aproximadamente constantes e com a outra curva apresentando 

uma curva com o comportamento inverso ao esperado. 

 

5.4.3 Correlação 

Conforme apresentado em 2.2, essa característica apresenta a correlação entre um pixel 

a todos os seus pixels vizinhos por toda a imagem. As Figuras 5.15 a 5.17 demonstram o 

comportamento da correlação ao longo do processo de maturação nas três condições analisadas 

e a Figura 5.18 apresenta os valores médios plotados em gráfico único. 
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Figura 5.15 – Gráfico com os valores médios de correlação e seus respectivos desvios-padrão da condição número 1 (C1 - 

ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 5.16 – Gráfico com os valores médios de correlação e seus respectivos desvios-padrão da condição número 2 (C2 - 

ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.17 – Gráfico com os valores médios de correlação e seus respectivos desvios-padrão da condição número 4 (C4 - 

ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 5.18 – Valores médios de correlação das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e D, 

respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 
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Analisando os gráficos individuais para as características e os valores médios contidos 

no gráfico que apresenta as três curvas, podemos observar que os resultados não apresentam 

uma variação significativa para indicar uma tendência de crescimento ou declínio. 

Portanto, para essa característica, há um comportamento dos resultados que também 

pode ser considerado insatisfatório para expressar o processo de maturação. 

 

5.4.4 Homogeneidade 

A uniformidade dos pixels na imagem é representada pela homogeneidade, como 

definido em 2.2. A tendência de comportamento dessa característica ao longo do processo de 

maturação é de decrescimento devido às mudanças que a casca da banana apresenta ao longo 

do tempo, principalmente em relação às mudanças de cor e ao surgimento de manchas em sua 

superfície, de acordo com a escala qualitativa de Von Loesecke. O comportamento dessa 

característica nos ensaios pode ser visualizado nas Figuras de 5.19 a 5.21 a seguir.  

 

Figura 5.19 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 1 

(C1 - ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.20 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 2 

(C2 - ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 5.21 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 4 

(C4 - ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 
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Na visualização das curvas apresentadas nos gráficos, é possível notar que no ensaio 

A que a curva apresentou um decrescimento linear ao longo do processo de maturação tendo 

baixos valores de desvio-padrão tendo um leve crescimento a partir dos pontos onde as bananas 

já haviam atingido o último estágio de maturação (72h - escala 7 de Von Loesecke) e estavam 

em transição para o momento pós maturação (80h). No ensaio B o comportamento da curva foi 

semelhante à citada anteriormente, porém, com um aumento significativo do desvio padrão a 

partir do momento que atingiu o último estágio de maturação (64h - escala 7 de Von Loesecke). 

Para o ensaio D, a curva apresentou um comportamento levemente diferente em relação às 

anteriores com decrescimento até o momento que atinge o quarto estágio de maturação  

(24h - escala 4 de Von Loesecke) mantendo-se constante durante a transição entre as escalas  

4 e 5 e tendo um decrescimento linear até uma queda mais acentuada no último momento do 

processo analisado onde as bananas já se encontravam num processo de transição para um 

estágio pós maturação (80h), porém, diferentemente das curvas dos ensaios A e B, com exceção 

do primeiro ponto (0h - escala 3 de Von Loesecke), todos os pontos apresentaram altos valores 

de desvio-padrão, o que impede a visualização do comportamento real da curva neste ensaio D. 

 

Figura 5.22 – Valores médios de homogeneidade das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e D, 

respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 
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Visualizando-se as curvas dos valores médios presentes em gráfico único (Figura 5.22) 

é possível notar que as curvas referentes aos ensaios A e D apresentam um comportamento 

semelhante e valores próximos entre si e é possível notar que os valores do ensaio D são 

levemente menores no início do processo e apresentam um comportamento de decréscimo mais 

acentuado ao longo do tempo em relação às outras curvas devido ao fato de as bananas 

enroladas em jornal apresentarem uma maior quantidade de manchas escuras distribuídas em 

suas superfícies, causando a intensa redução da uniformidade total da textura ao longo do 

tempo.  Apesar da diferença entre as curvas e dos valores de desvio padrão apresentados 

anteriormente, todas apresentam decrescimento ao longo do processo de maturação. 

 

5.4.5 Contraste 

O contraste mensura a diferença de intensidade entre os pixels vizinhos, conforme há 

o acréscimo da quantidade de pontos escuros no objeto há também um aumento da diferença 

de intensidade e consequentemente do valor do contraste. Portanto, a tendência de 

comportamento dessa característica ao longo do processo de maturação é de crescimento, 

devido às mudanças que a casca da banana apresenta ao longo do tempo, principalmente em 

relação às mudanças de cor e ao surgimento de manchas em sua superfície, de acordo com a 

escala qualitativa de Von Loesecke. As Figuras 5.23 a 5.25 demonstram o comportamento do 

contraste ao longo do processo de maturação nas três condições analisadas. 
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Figura 5.23 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 1 

(C1 - ensaio A) 

Fonte: Autores, 2021 

 

 

Figura 5.24 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 2 

(C2 - ensaio B) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 5.25 – Gráfico com os valores médios de homogeneidade e seus respectivos desvios-padrão da condição número 4 

(C4 - ensaio D) 

Fonte: Autores, 2021 

 

Analisando as curvas apresentadas nos gráficos, é possível observar que no ensaio A, 

a curva apresenta um comportamento de crescimento linear ao longo do tempo, iniciando com 

baixos valores de desvio padrão, com o mesmo aumentando ao longo do tempo, no momento 5 

há um leve decréscimo do valor de contraste em que as bananas se encontram na escala 4 de 

Von Loesecke. Para o ensaio B, a curva também apresenta um comportamento de crescimento 

ao longo do tempo, porém o desvio padrão apresenta um alto crescimento nos últimos 4 pontos 

do gráfico, com as bananas encontrando-se nas escalas 6 e 7 de Von Loesecke e no momento 

de transição para um estágio pós maturação (80h). Para o ensaio D, a curva apresenta um 

comportamento divergente as duas anteriores, pois apesar dos valores aumentarem ao longo do 

tempo, os valores de desvio padrão são elevados durante todo o gráfico, há um crescimento até 

o momento que atinge o quinto estágio de maturação. em 32h na escala 5 de Von Loesecke, 

após esse ponto a curva retorna ao comportamento de crescimento, com um alto aumento entre 

os últimos dois pontos, no momento em que as bananas atingem o oitavo estágio de maturação, 

na escala 8 de Von Loesecke. 
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Figura 5.26 – Valores médios de contraste das condições 1, 2 e 4 (C1, C2 e C4, referentes aos ensaios A, B e D, 

respectivamente) plotados em um gráfico 

Fonte: Autores, 2021 

 

Com as curvas dos valores médios presentes em gráfico único (Figura 5.26) é possível 

notar que as curvas referentes aos ensaios apresentam um comportamento de crescimento ao 

longo do tempo, porém com valores diferenciados entre si. O ensaio D apresentou, como 

mencionado anteriormente, altos valores de desvio padrão impedindo a visualização do real 

comportamento da curva, enquanto que nos ensaios A e B a visualização do comportamento foi 

mais conclusiva. No ensaio B as bananas apresentaram uma maior quantidade de manchas em 

suas superfícies, o que gerou à uma maior diferença de intensidades entre os pixels presentes 

na imagem e, consequentemente à uma curva com crescimento mais acentuado, enquanto que 

em A o surgimento das manchas foi mais uniforme, causando um aumento linear da curva. 

 

5.5 COMENTÁRIOS GERAIS 

Com a coleta de imagens e com os resultados de todas as características analisados, 

foi possível notar que os fatores externos citados ao longo do texto influenciaram nos 
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comportamentos das bananas ao longo do processo de maturação, fatores como temperatura, 

umidade e circulação de ar, e o fato de as mesmas não estarem ligadas à almofada. As 

influências notadas no decorrer do processo foram a velocidade de maturação e a desidratação 

das frutas para os ensaios A, B e D, a paralisação do processo e o escurecimento das cascas no 

ensaio C, e a durabilidade reduzidas em todos os ensaios. 

Tendo em vista os resultados dos ensaios A, B e D, recordando que o ensaio C foi 

desconsiderado pela impossibilidade de processamento das imagens, os comportamentos foram 

analisados e comparados com as tendências imaginadas, assim, verificando quais características 

apresentaram uma melhor visualização do comportamento geral das bananas ao longo de um 

processo de maturação, ou seja, mais compatível com a realidade. Diversas características 

apresentaram curvas médias que condiziam com o esperado, porém, com altos valores de desvio 

padrão, no caso da entropia e do percentual de cobertura, com comportamento inconclusivo, no 

caso da correlação onde os valores médios foram praticamente constantes em todo o processo, 

e curvas que não apresentaram qualquer tipo de tendência e não foi possível verificar o real 

comportamento, no caso da energia, em todos os ensaios. 

Observando-se todas as características, os resultados que apresentaram curvas com 

visualização mais próxima a expectativa, tendo em vista os valores médios e seus respectivos 

desvios-padrão, foram as características de homogeneidade e contraste, principalmente para o 

ensaio A. O contraste apresentou um comportamento de crescimento médio como era esperado, 

apesar dos valores de desvio-padrão serem altos em alguns pontos do gráfico. A homogeneidade 

apresentou um comportamento de curva de decrescimento esperado e apresentou baixos valores 

referentes a desvio-padrão, o que possibilitou a visualização dessa característica ao longo do 

processo de maturação na condição que as bananas foram expostas, ou seja, levando em 

consideração o ensaio A, exposta ao ar sem qualquer proteção externa direta em ambiente com 

circulação de ar.   

 

5.6 TENTATIVA PRÉVIA DE CLASSIFICAÇÃO 

Considerando os resultados de homogeneidade e contraste para o ensaio A, que foram 

as características de textura e o ensaio que se destacaram por terem melhores resultados na 

visualização e análise dos gráficos gerados (como mencionado em 5.5), foi feita uma avaliação 

de possibilidade de classificação do estágio de maturação de bananas através de técnicas de 
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análise estatística e comparou-se os resultados de três bananas que não fizeram parte do 

experimento com os resultados destas análises. Os resultados de homogeneidade, contraste e a 

classificação visual prévia estão presentes na tabela 5.3 a seguir. 

Tabela 5.3 – Valores de Homogeneidade e Contraste obtidos para as três bananas testadas 

Fonte: Autores, 2021 

 
CLASSIFICAÇÃO 
VISUAL PRÉVIA 

HOMOGENEIDADE CONTRASTE 

BANANA - TESTE 1 4 0.840640 0.842541 

BANANA - TESTE 2 6 0.807204 1.318860 

BANANA - TESTE 3 3 0.866611 0.721973 

 

5.6.1 Análise Estatística 

As técnicas estatísticas têm por objetivo identificar variações numéricas, a partir dos 

resultados obtidos para homogeneidade e contraste, e os momentos em que estas foram 

significativas a ponto de identificar uma mudança de classe durante o processo de maturação. 

Como mencionado em 3.1, foram utilizadas 6 bananas por ensaio e para cada banana 

foram geradas 11 imagens ao longo de 80h. Para cada imagem foram extraídas todas as 

características mencionadas em 3.2.5.1. Tendo em vista o ensaio e as características que se 

destacaram, seguem os resultados de homogeneidade e contraste nas Tabelas 5.4 e 5.5, 

respectivamente. 

Tabela 5.4 – Valores de Homogeneidade obtidos para o ensaio A 

Fonte: Autores, 2021 

 
HOMOGENEIDADE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.894 0.882 0.871 0.868 0.848 0.850 0.826 0.815 0.798 0.777 0.774 

B2 0.888 0.877 0.867 0.862 0.849 0.843 0.821 0.811 0.798 0.779 0.753 

B3 0.883 0.880 0.872 0.867 0.850 0.851 0.839 0.822 0.808 0.796 0.773 

B4 0.906 0.900 0.894 0.886 0.866 0.858 0.840 0.852 0.835 0.822 0.798 

B5 0.896 0.893 0.888 0.884 0.877 0.866 0.854 0.825 0.806 0.802 0.798 

B6 0.894 0.888 0.876 0.869 0.851 0.843 0.821 0.808 0.807 0.810 0.791 

DESVIO 
PADRÃO 

0.008 0.009 0.010 0.010 0.012 0.009 0.013 0.016 0.014 0.018 0.018 

MÉDIA 0.894 0.887 0.878 0.873 0.857 0.852 0.833 0.822 0.809 0.798 0.781 
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Tabela 5.5 – Valores de Contraste obtidos para o ensaio A 

Fonte: Autores, 2021 

 
CONTRASTE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.429 0.521 0.612 0.690 0.683 0.935 1.066 1.160 1.293 1.637 1.700 
B2 0.406 0.495 0.564 0.653 0.683 0.812 1.052 1.174 1.325 1.580 1.933 
B3 0.578 0.620 0.672 0.752 0.794 0.949 0.995 1.125 1.225 1.345 1.778 
B4 0.323 0.371 0.426 0.487 0.544 0.666 0.790 0.743 0.860 1.041 1.304 
B5 0.460 0.492 0.548 0.586 0.520 0.685 0.783 1.010 1.102 1.212 1.135 
B6 0.395 0.468 0.573 0.819 0.918 1.041 1.209 1.189 1.333 1.098 1.392 
DESVIO 
PADRÃO 0.085 0.081 0.082 0.118 0.151 0.152 0.167 0.171 0.183 0.248 0.309 
MÉDIA 0.431 0.494 0.566 0.664 0.691 0.848 0.982 1.067 1.190 1.319 1.540 

 

Para a realização de teste é utilizada a hipótese da existência ou não de um termo i 

que provoque alterações entre os momentos do fator tempo. 

 

𝐻0: 𝜏0 = 𝜏1 = 𝜏2 = ⋯ = 𝜏𝑎 

𝐻1: 𝜏𝑖 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚 𝑖 

 

Para tentar identificar em quais momentos as variações são significativas foi utilizado 

o método de Mínima Diferença Significativa (MDS). O método fornece, baseado na 

significância de 0,05, limites nos quais as diferenças entre as médias dos níveis podem ser 

consideradas estatisticamente iguais ou não. 

 

𝐻0: 𝜏0 = 𝜏1 = 𝜏2 = ⋯ = 𝜏𝑎 = 0 

𝐻1: 𝜏𝑖 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚 𝑖 

 

Para a realização de análise estatística foi utilizado primeiramente a análise de 

variâncias, porém, quando comparadas as análises visuais presentes em 5.1, o método não 

apresentou resultados significativos, uma vez que na análise visual foram identificadas 6 

classes, sendo 5 da escala de Von Loesecke (de 3 a 7) e uma sexta que foi definido com 7+ 
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(estágio de transição para pós maturação) para o ensaio A, enquanto que, com a aplicação das 

técnicas dessa análise, foram identificadas apenas 3 variações de classes para o contraste e para 

a homogeneidade. Com o objetivo de identificar mais variações, foi realizada a análise por 

regressão linear. 

Para isso foram ajustadas retas para as médias das 6 amostras para cada um dos 11 

pontos avaliados de maturação. Após os ajustes de curva foram calculados intervalos de 

confiança para cada um dos pontos obtidos nos experimentos, como mostrado nas Figuras 5.27 

e 5.28. 

 

 

Figura 5.27 – Valores médios de homogeneidade do ensaio A plotados em um gráfico com as variações de classes 

Fonte: Autores, 2021 

 



60 

 

 

 

Figura 5.28 – Valores médios de contraste do ensaio A plotados em um gráfico com as variações de classes 

Fonte: Autores, 2021 

 

A partir dos intervalos de confiança para cada amostragem realizada é possível inferir 

que a característica de homogeneidade identificou variações estatísticas significativas 

possibilitando a identificação de 6 diferentes classes, enquanto a característica de contraste 

identificou 5 diferentes grupos. Quando comparadas as avaliações visuais apresentadas em 5.1, 

os resultados são bastante significativos, uma vez que um dos operadores identificou 5 

diferentes classes durante as 80 horas, sendo equivalentes a faixa da escala de Von Loesecke 

resultante do ensaio A (de 3 a 7). 

Tendo em vista os resultados apresentados no início deste capítulo para as bananas que 

não foram utilizadas nos ensaios, é possível verificar que é viável implementar um sistema de 

classificação automático a partir dessas duas características de textura uma vez que os 

resultados de classificação visual prévia realizada pelos autores no momento da captura das 3 

imagens são os mesmos que os resultados numéricos fornecem de acordo com as divisões de 

intervalo de confiança presentes nesse método de análise. 
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6 CONCLUSÕES 

O conteúdo apresentado na revisão bibliográfica demonstrou que a atestação da 

qualidade e estado de bananas é realizada no Brasil através, principalmente, da escala de Von 

Loesecke, uma escala baseada no comportamento da superfície da banana que classifica os 

estágios de maturação da mesma. Tendo em vista essa forma de análise foi iniciado um estudo 

para que um sistema de captação e processamento de imagens para a extração de características 

de textura fosse desenvolvido através da identificação das necessidades para a criação do 

mesmo. Assim, como apresentado nos capítulos 4 e 5, as necessidades para a criação desse 

sistema foram identificadas e o desenvolvimento foi realizado a partir desses parâmetros.  

O protótipo foi idealizado e desenvolvido de forma que a captação de imagens fosse 

otimizada, ou seja, de modo que a influência de fatores externos e possíveis problemas 

relacionados à iluminação, como sombras e brilhos fossem reduzidos, assim, gerando condições 

constantes para toda captação de imagem realizada através da câmara desenvolvida, 

independente do ambiente em que o protótipo esteja localizado. 

Em paralelo à idealização e desenvolvimento do protótipo da câmara para captação de 

imagens, foram identificadas as necessidades para que o processamento de imagens fosse 

executado de forma de ser fiel ao objeto de estudo analisado, dentre as necessidades 

identificadas tem-se a necessidade de definir uma cor de fundo que facilitasse a separação entre 

fundo e objeto, a forma que a segmentação seria realizada e como seriam realizadas correções 

de possíveis falhas geradas nesse processo, tendo em vista que bananas apresentam manchas 

escuras que podem ser indevidamente removidas durante o processamento. Assim, 

considerando estes pontos citados, a programação em relação ao processamento de imagem foi 

realizada de forma que todos esses critérios fossem devidamente atendidos e, assim, permitindo 

que a extração de características pudesse ser realizada levando em consideração apenas a 

banana presente na imagem. A extração de características teve como necessidades o 

processamento apenas dos pixels referentes ao objeto, assim, a forma como as matrizes de co-

ocorrência e filtros seriam gerados para que apenas os pixels referentes ao objeto fossem 

analisados. Deste modo, a idealização e implementação dos códigos de programação foram 

gerados respeitando os critérios e parâmetros necessários. 

Com a análise dos resultados e a verificação de curvas que melhor podem descrever o 

comportamento de uma banana ao longo do processo de maturação, foi realizada uma análise 

para a verificação do possível uso das técnicas aplicadas para o desenvolvimento de um sistema 
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de classificação automático, considerando o que foi apresentado em 5.6, é visto que é algo 

viável a ser desenvolvido a partir das duas características de textura que mais se destacaram no 

procedimento, a homogeneidade e o contraste. 

Acredita-se que o trabalho desenvolvido contemplou os objetivos definidos para o 

projeto e que o aperfeiçoamento dos produtos aqui desenvolvidos podem ser grande 

importância para a indústria agrícola respeitando dimensões e necessidades presentes nesse 

ramo, uma vez que os produtos aqui gerados com componentes que são considerados de baixo 

custo e de fácil acesso no mercado. 

O estudo da engenharia mecânica alinhado com as necessidades presentes no mercado 

produz inovações que podem gerar um impacto positivo na economia em relação à indústria. 

Inovações estas que podem reduzir desperdícios de produção e gerar uma melhora no processo 

de seleção de produtos. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos estudos aqui desenvolvidos, para trabalhos futuros recomenda-se: 

• Realizar os ensaios em condições ideais contemplando todos os estágios de maturação 

e com as bananas ligadas à almofada; 

• Desenvolver um sistema que possa identificar através da imagem em qual estágio da 

escala de Von Loesecke a banana se encontra; 

• Estudar uma forma de implementar os conceitos do protótipo da câmara aqui 

desenvolvida em ambiente industrial respeitando dimensões e proporções; 

• Estudo do impacto econômico após a implementação do sistema, visando redução de 

custo com a utilização do sistema e evitando erro humano na avaliação; 

• Estudo sobre manutenção, inspeção e vida útil do sistema de monitoração de bananas; 

• Aplicar a metodologia na avaliação do estágio de maturação de outras frutas; 

• Fazer a análise com as cores, mudança do tom verde para o amarelo para o marrom. 
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Apêndice A. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO IMPLEMENTADO NO 

MATLAB® 

A.1 – Função f_destacafundo 

function imgNova = f_destacafundo(imgCinzaOriginal, limiar) 

%função que realiza a primeira segmentação 

Altura = size(imgCinzaOriginal,1); %número de linhas da matriz img 

Largura = size(imgCinzaOriginal,2); %número de colunas da matriz img 

imgNova = imgCinzaOriginal;  

for L=1:Altura 

    for C=1:Largura 

        if imgCinzaOriginal(L,C) <= limiar*255 

        imgNova(L,C) = 255; %Branco 

        else 

        imgNova(L,C) = imgCinzaOriginal(L,C); %Tons de cinza original 

        end 

    end 

end 

 

A.2 – Função f_tapafuro 

function imgC = f_tapafuro(imgA, imgD) 

%função para correção de imagem 

%imgA = imagemNova (com fundo preto) e imgD = imagem (a imagem em tons de cinza 

original) 

[Lin, Col] = size(imgA); 

imgB = imgA; 

imgC = imgA; 

% acredita-se que o pixel imgA(1,1) esta na cor do fundo 

Posicao = [1,1]; 

% preenche o fundo com a cor 255 

MarcadorCor = 250; 

imgB = f_preenche(imgA, MarcadorCor, Posicao); 

  

% na imgB tudo que não tiver sido marcado (ou seja, não pertence ao fundo) 

% pinta com a cor cinza original em imgC e o que tiver marcado coloca branco em 

imgC 

for L=1:Lin; 

    for C=1:Col; 

        if imgB(L,C) == MarcadorCor; 

        imgC(L,C) = 255; 

        else 

        imgC(L,C) = imgD(L,C); 

        end 

    end 

end 

 

A.3 – Função f_preenche 

function [imgB,TotPixEncontrados] = f_preenche(imgA, novacor, Ref) 

%função que executa a correção da imagem recebida em 'f_tapafuro' 

[TotLin, TotCol] = size(imgA); % Dimensoes da imagem 

corproc = imgA(Ref(1,1),Ref(1,2)); % Le em imgA a cor do pixel com as coordenadas 

que estao em Ref 

Dev = [0,0]; % Pixels devolvidos 

imgB = imgA; % Cria matriz imgB de mesmo tamanho de imgA 
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% pinta o(s) primeiro(s) pixel recebido(s) 

Total = size(Ref,1); % recebe o numero de linhas de Ref 

for i=1:Total; % repete para cada linha de Ref 

    L = Ref(i,1); 

    C = Ref(i,2); % L e C recebem as coordenadas que estao armazenadas em Ref 

    imgB(L,C) = novacor; 

end 

TotPixEncontrados = Total; % ja conta os pontos que foram passados por Rec inicial 

Teste = 1; % =1 se existirem pixels de mesma cor na vizinhanca do ponto avaliado 

while Teste == 1; 

    Teste = 0; 

    Total = size(Ref,1); % recebe o numero de linhas de Ref 

    for i=1:Total; % repete para cada linha de Ref 

    L = Ref(i,1); 

    C = Ref(i,2); % L e C recebem as coordenadas que estao armazenadas em Ref 

        if L-1 >= 1; % testa se nao esta no limite da matriz 

            if imgA(L-1,C) == corproc & imgB(L-1,C) ~= novacor; % testa se o pixel 

de cima tem a novacor e se já foi marcado 

            Aux = [L-1,C]; 

            Dev = [Dev ; Aux]; %se não foi marcado, coordenadas vão para Dev 

            imgB(L-1,C) = novacor; 

            Teste = 1; 

            end 

        end 

        if L+1 <= TotLin 

            if imgA(L+1,C) == corproc & imgB(L+1,C) ~= novacor; % testa se o pixel 

de baixo tem a novacor como no primeiro if 

            Aux = [L+1,C]; 

            Dev = [Dev ; Aux]; 

            imgB(L+1,C) = novacor; 

            Teste = 1; 

            end 

        end 

        if C-1 >= 1; 

            if imgA(L,C-1) == corproc & imgB(L,C-1) ~= novacor; % testa o pixel da 

esquerda como nos casos anteriores 

            Aux = [L,C-1]; 

            Dev = [Dev ; Aux]; 

            imgB(L,C-1) = novacor; 

            Teste = 1; 

            end 

        end 

        if C+1 <= TotCol; 

            if imgA(L,C+1) == corproc & imgB(L,C+1) ~= novacor; % testa o pixel da 

direita como nos anteriores 

            Aux = [L,C+1]; 

            Dev = [Dev ; Aux]; 

            imgB(L,C+1) = novacor; 

            Teste = 1; 

            end 

        end 

    end 

    if Teste == 1; % se foi colocado algo em dev (achado algum pixel) 

    TotPixEncontrados = TotPixEncontrados + size(Dev,1) -1; 

    Ref = Dev(2:end,:); % Ref recebe estes pivels 

    Dev = [0,0]; % zera o Dev 

    end 

end 

 

A.4 – Função graycomatrixBanana 

function [GLCMS,SI] = graycomatrixBanana(varargin) 

%Função adaptada de GRAYCOMATRIX presente no Matlab 

%GRAYCOMATRIX - Cria uma matriz de co-ocorrência de tons de cinza. 

%   GLCMS = GRAYCOMATRIX(I) analyzes pairs of horizontally adjacent pixels  
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%   Copyright 1993-2012 The MathWorks, Inc. 

  

[I, Offset, NL, GL, makeSymmetric] = ParseInputs(varargin{:}); 

  

% Scale I so that it contains integers between 1 and NL. 

if GL(2) == GL(1) 

  SI = ones(size(I)); 

else  

    slope = NL / (GL(2) - GL(1)); 

    intercept = 1 - (slope*(GL(1))); 

    SI = floor(imlincomb(slope,I,intercept,'double')); 

end 

  

% Clip values if user had a value that is outside of the range, e.g., 

% double image = [0 .5 2;0 1 1]; 2 is outside of [0,1]. The order of the 

% following lines matters in the event that NL = 0. 

SI(SI > NL) = NL; 

SI(SI < 1) = 1; 

numOffsets = size(Offset,1); 

if NL ~= 0  

  % Create vectors of row and column subscripts for every pixel and its 

  % neighbor. 

  s = size(I); 

  [r,c] = meshgrid(1:s(1),1:s(2)); 

  r = r(:); 

  c = c(:); 

  

  % Compute GLCMS 

  GLCMS = zeros(NL,NL,numOffsets); 

  for k = 1 : numOffsets 

    GLCMS(:,:,k) = computeGLCM(r,c,Offset(k,:),SI,NL); 

    if makeSymmetric  

        % Reflect glcm across the diagonal 

        glcmTranspose = GLCMS(:,:,k).'; 

        GLCMS(:,:,k) = GLCMS(:,:,k) + glcmTranspose; 

    end 

  end 

else 

  GLCMS = zeros(0,0,numOffsets); 

end 

  

%------------------------ 

function oneGLCM = computeGLCM(r,c,offset,si,nl) 

% computes GLCM given one Offset 

r2 = r + offset(1); 

c2 = c + offset(2); 

[nRow nCol] = size(si); 

% Determine locations where subscripts outside the image boundary 

outsideBounds = find(c2 < 1 | c2 > nCol | r2 < 1 | r2 > nRow); 

% Create vector containing si(r1,c1) 

v1 = shiftdim(si,1); 

v1 = v1(:); 

v1(outsideBounds) = []; 

% Create vector containing si(r2,c2). Not using sub2ind for performance 

% reasons 

r2(outsideBounds) = [];  

c2(outsideBounds) = [];  

Index = r2 + (c2 - 1)*nRow; 

v2 = si(Index); 

% Ensure that v2 is a column vector. 

v2 = v2(:); 

% Remove pixel and its neighbor if their value is NaN. 

bad = isnan(v1) | isnan(v2); 

if any(bad) 

    warning(message('images:graycomatrix:scaledImageContainsNan')); 

end 

Ind = [v1 v2]; 

Ind(bad,:) = []; 
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if isempty(Ind) 

    oneGLCM = zeros(nl); 

else 

    % Tabulate the occurrences of pixel pairs having v1 and v2. 

    oneGLCM = accumarray(Ind, 1, [nl nl]); 

end 

  

%-------------------------------- 

function [I, offset, nl, gl, sym] = ParseInputs(varargin) 

narginchk(1,9); 

% Check I 

I = varargin{1}; 

validateattributes(I,{'logical','numeric'},{'2d','real','nonsparse'}, ... 

mfilename,'I',1); 

% Assign Defaults 

offset = [0 1]; 

if islogical(I) 

  nl = 2; 

else 

  %nl = 8; valor da função original - cada tom aborda 32 da escala original 

  %alterei o valor para não prejudicar a filtragem em relação ao fundo 

  nl = 64; 

end 

gl = getrangefromclass(I); 

sym = false; 

% Parse Input Arguments 

if nargin ~= 1 

  paramStrings = {'Offset','NumLevels','GrayLimits','Symmetric'}; 

  for k = 2:2:nargin  

    param = lower(varargin{k}); 

    inputStr = validatestring(param, paramStrings, mfilename, 'PARAM', k); 

    idx = k + 1;  %Advance index to the VALUE portion of the input. 

    if idx > nargin 

      error(message('images:graycomatrix:missingParameterValue', inputStr));         

    end 

    switch (inputStr) 

     case 'Offset' 

      offset = varargin{idx}; 

      validateattributes(offset,{'logical','numeric'},... 

                    {'2d','nonempty','integer','real'},... 

                    mfilename, 'OFFSET', idx); 

      if size(offset,2) ~= 2 

        error(message('images:graycomatrix:invalidOffsetSize')); 

      end 

      offset = double(offset); 

     case 'NumLevels' 

      nl = varargin{idx}; 

      validateattributes(nl,{'logical','numeric'},... 

{'real','integer','nonnegative','nonempty','nonsparse'},... 

                    mfilename, 'NL', idx); 

      if numel(nl) > 1 

        error(message('images:graycomatrix:invalidNumLevels')); 

      elseif islogical(I) && nl ~= 2 

error(message('images:graycomatrix:invalidNumLevelsForBinary')); 

      end  

     case 'GrayLimits'  

      gl = varargin{idx}; 

      % step 1: checking for classes 

      validateattributes(gl,{'logical','numeric'},{},mfilename, 'GL', idx); 

      if isempty(gl) 

        gl = [min(I(:)) max(I(:))]; 

      end  

      % step 2: checking for atributes 

validateattributes(gl,{'logical','numeric'},{'vector','real'},mfilename, 'GL', 

idx); 

      if numel(gl) ~= 2 

        error(message('images:graycomatrix:invalidGrayLimitsSize')); 

      end 
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      gl = double(gl); 

      case 'Symmetric' 

        sym = varargin{idx}; 

        validateattributes(sym,{'logical'}, {'scalar'}, mfilename, 'Symmetric', 

idx); 

    end 

  end 

end 

 

A.5 – Função graycopropsC 

function statsContrast = graycopropsC(varargin) 

%adptada da função GRAYCOPROPS presente no Matlab para gerar os valores de 

contraste 

allStats = {'Contrast','Correlation','Energy','Homogeneity'}; 

[glcm, requestedStats] = ParseInputs(allStats, varargin{:}); 

% Initialize output stats structure. 

numStats = length(requestedStats); 

numGLCM = size(glcm,3); 

empties = repmat({zeros(1,numGLCM)},[numStats 1]); 

for p = 1 : numGLCM   

  if numGLCM ~= 1 %N-D indexing not allowed for sparse.  

    tGLCM = normalizeGLCM(glcm(:,:,p)); 

  else  

    tGLCM = normalizeGLCM(glcm); 

  end  

  % Get row and column subscripts of GLCM.  These subscripts correspond to the 

  % pixel values in the GLCM. 

  s = size(tGLCM); 

  [c,r] = meshgrid(1:s(1),1:s(2)); 

  r = r(:); 

  c = c(:);  

      statsContrast = calculateContrast(tGLCM,r,c);  

end 

  

%-------------------------------------------- 

function glcm = normalizeGLCM(glcm)  

% Normalize glcm so that sum(glcm(:)) is one. 

if any(glcm(:)) 

  glcm = glcm ./ sum(glcm(:)); 

end 

   

%------------------------------------------- 

function C = calculateContrast(glcm,r,c) 

% Reference: Haralick RM, Shapiro LG. Computer and Robot Vision: Vol. 1, 

% Addison-Wesley, 1992, p. 460.   

k = 2; 

l = 1; 

term1 = abs(r - c).^k; 

term2 = glcm.^l; 

term = term1 .* term2(:); 

C = sum(term); 

  

%------------------------------------------- 

function Corr = calculateCorrelation(glcm,r,c) 

% References:  

% Haralick RM, Shapiro LG. Computer and Robot Vision: Vol. 1, Addison-Wesley, 

% 1992, p. 460. 

% Bevk M, Kononenko I. A Statistical Approach to Texture Description of Medical 

% Images: A Preliminary Study., The Nineteenth International Conference of 

% Machine Learning, Sydney, 2002.  

% http://www.cse.unsw.edu.au/~icml2002/workshops/MLCV02/MLCV02-Bevk.pdf, p.3. 

% Correlation is defined as the covariance(r,c) / S(r)*S(c) where S is the 

% standard deviation. 

% Calculate the mean and standard deviation of a pixel value in the row 
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% direction direction. e.g., for glcm = [0 0;1 0] mr is 2 and Sr is 0. 

mr = meanIndex(r,glcm); 

Sr = stdIndex(r,glcm,mr); 

   

% mean and standard deviation of pixel value in the column direction, e.g., 

% for glcm = [0 0;1 0] mc is 1 and Sc is 0. 

mc = meanIndex(c,glcm); 

Sc = stdIndex(c,glcm,mc); 

term1 = (r - mr) .* (c - mc) .* glcm(:); 

term2 = sum(term1); 

Corr = term2 / (Sr * Sc); 

  

%-------------------------------------------- 

function S = stdIndex(index,glcm,m)  

term1 = (index - m).^2 .* glcm(:); 

S = sqrt(sum(term1)); 

  

%-------------------------------------------- 

function M = meanIndex(index,glcm) 

M = index .* glcm(:); 

M = sum(M); 

  

%-------------------------------------------- 

function E = calculateEnergy(glcm) 

% Reference: Haralick RM, Shapiro LG. Computer and Robot Vision: Vol. 1, 

% Addison-Wesley, 1992, p. 460.   

foo = glcm.^2; 

E = sum(foo(:)); 

  

%--------------------------------------------- 

function H = calculateHomogeneity(glcm,r,c) 

% Reference: Haralick RM, Shapiro LG. Computer and Robot Vision: Vol. 1, 

% Addison-Wesley, 1992, p. 460.   

term1 = (1 + abs(r - c)); 

term = glcm(:) ./ term1; 

H = sum(term); 

  

%--------------------------------------------- 

function [glcm,reqStats] = ParseInputs(allstats,varargin) 

numstats = length(allstats); 

narginchk(1,numstats+1); 

reqStats = ''; 

glcm = varargin{1}; 

% The 'nonnan' and 'finite' attributes are not added to validateattributes because 

the 

% 'integer' attribute takes care of these requirements. 

validateattributes(glcm,{'logical','numeric'},{'real','nonnegative','integer'}, ... 

mfilename,'GLCM',1); 

if ndims(glcm) > 3 

  error(message('images:graycoprops:invalidSizeForGLCM')) 

end 

% Cast GLCM to double to avoid truncation by data type. Note that GLCM is not an 

% image. 

if ~isa(glcm,'double') 

  glcm = double(glcm); 

end 

list = varargin(2:end); 

if isempty(list) 

  % GRAYCOPROPS(GLCM) or GRAYCOPROPS(GLCM,PROPERTIES) where PROPERTIES is empty. 

  reqStats = allstats; 

else 

  if iscell(list{1}) || numel(list) == 1 

    % GRAYCOPROPS(GLCM,{...}) 

    list = list{1}; 

  end 

  if ischar(list) 

    %GRAYCOPROPS(GLCM,SPACE-SEPARATED STRING) 

    C = textscan(list, '%s'); 
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    list = C{1}; 

  end 

  anyprop = allstats; 

  anyprop{end+1} = 'all'; 

  for k = 1 : length(list) 

    match = validatestring(list{k}, anyprop, mfilename, 'PROPERTIES', k+1); 

    if strcmp(match,'all') 

      reqStats = allstats; 

      break; 

    end 

    reqStats{k} = match; 

  end 

end 

% Make sure that reqStats are in alphabetical order. 

reqStats = sort(reqStats); 

if isempty(reqStats) 

  error(message('images:graycoprops:internalError')) 

end 

 

A.6 – Função graycopropsCorr 

function statsCorrelation = graycopropsCorr(varargin) 

%adptada da função GRAYCOPROPS presente no Matlab para gerar os valores de 

correlação entre pixels 

allStats = {'Contrast','Correlation','Energy','Homogeneity'}; 

[glcm, requestedStats] = ParseInputs(allStats, varargin{:}); 

% Initialize output stats structure. 

numStats = length(requestedStats); 

numGLCM = size(glcm,3); 

empties = repmat({zeros(1,numGLCM)},[numStats 1]); 

for p = 1 : numGLCM 

  if numGLCM ~= 1 %N-D indexing not allowed for sparse.  

    tGLCM = normalizeGLCM(glcm(:,:,p)); 

  else  

    tGLCM = normalizeGLCM(glcm); 

  end 

  % Get row and column subscripts of GLCM.  These subscripts correspond to the 

  % pixel values in the GLCM. 

  s = size(tGLCM); 

  [c,r] = meshgrid(1:s(1),1:s(2)); 

  r = r(:); 

  c = c(:); 

      statsCorrelation = calculateCorrelation(tGLCM,r,c); 

 end 

  

%Restante do código semelhante ao código de graycopropsC 

 

A.7 – Função graycopropsH 

function statsHomogeneity = graycopropsH(varargin) 

%adptada da função GRAYCOPROPS presente no Matlab para gerar os valores de 

homogeneidade 

allStats = {'Contrast','Correlation','Energy','Homogeneity'}; 

[glcm, requestedStats] = ParseInputs(allStats, varargin{:}); 

% Initialize output stats structure. 

numStats = length(requestedStats); 

numGLCM = size(glcm,3); 

empties = repmat({zeros(1,numGLCM)},[numStats 1]); 

%statsHomogeneity = cell2struct(empties,requestedStats,1); 

for p = 1 : numGLCM 

  if numGLCM ~= 1 %N-D indexing not allowed for sparse.  
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    tGLCM = normalizeGLCM(glcm(:,:,p)); 

  else  

    tGLCM = normalizeGLCM(glcm); 

  end 

  % Get row and column subscripts of GLCM.  These subscripts correspond to the 

  % pixel values in the GLCM. 

  s = size(tGLCM); 

  [c,r] = meshgrid(1:s(1),1:s(2)); 

  r = r(:); 

  c = c(:); 

      statsHomogeneity = calculateHomogeneity(tGLCM,r,c); 

end 

 

%Restante do código semelhante ao código de graycopropsC 

 

A.8 – Função energyBanana 

function E = energyBanana(varargin) 

%função para o cálculo da característica de energia 

%Entrada da imagem a ser analisada   

imagem = ParseInputs(varargin{:}); 

Altura = size(imagem,1); 

Largura = size(imagem,2); 

imagem = im2double(imagem);  

%A imagem é transformada da escala de 0 a 255 para 0 a 1  

p = 0; 

for i=1:Altura 

  for j=1:Largura 

      if imagem(i,j) ~= 1 

        p = p + ((imagem(i,j))^2); 

      end 

  end 

end 

N = numelBanana(imagem); 

E = p/(N); 

%E = p/(Altura*Largura) Teste para a imagem inteira 

 

%-----------------------------------------  

function N = numelBanana(imagem) 

Altura = size(imagem,1); %número de linhas da matriz img 

Largura = size(imagem,2); %número de colunas da matriz img 

N = 0; %contador de pixels da banana 

for L=1:Altura 

    for C=1:Largura 

        if imagem(L,C) ~= 1 

        N = N + 1; 

        end 

    end 

end 

 

 

function I = ParseInputs(varargin) 

  

narginchk(1,1); 

  

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

  

I = varargin{1}; 

 

A.9 – Função entropyBanana 

function E = entropyBanana(varargin) 
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%adaptada da função ENTROPY presente no Matlab 

%função para o cálculo da caracaterística de entropia 

%   Copyright 1993-2007 The MathWorks, Inc.  

%   Reference: 

%      Gonzalez, R.C., R.E. Woods, S.L. Eddins, "Digital Image Processing 

%      using MATLAB", Chapter 11.    

I = ParseInputs(varargin{:}); 

if ~islogical(I) 

  I = im2uint8(I); 

end  

% calculate histogram counts 

p = imhist(I(:));  

% remove zero entries in p and >=100k 

p(256) = []; 

p(p==0) = []; 

% normalize p so that sum(p) is one. 

N = numelBanana(I); 

p = p ./ N; 

%P = sum(p) %Apenas para conferir se sum(p) está dando 1. 

E = -sum(p.*log2(p)); 

   

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function I = ParseInputs(varargin) 

narginchk(1,1); 

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

I = varargin{1}; 

function N = numelBanana(I) 

Altura = size(I,1); %número de linhas da matriz img 

Largura = size(I,2); %número de colunas da matriz img 

N = 0; %contador de pixels da banana 

for L=1:Altura 

    for C=1:Largura 

        if I(L,C) ~= 255 

        N = N + 1; 

        end 

    end 

end 

 

A.10 – Função contrastBanana 

function C = contrastBanana(varargin) 

%função para o cálculo da característica de contraste 

%Entrada da imagem a ser analisada   

I = ParseInputs(varargin{:}); 

if ~islogical(I) 

  I = im2uint8(I); 

end 

%Matrix de co-ocorrência com a função graycomatrix adaptada 

glcms = graycomatrixBanana(I); 

glcms(64,64) = 0; 

%Eliminando a linha e a coluna 64 (que abrange as ocorrências com o fundo - 

%tom 255) OBS. exclui as ocorrencias da fronteira, mas gera um 

%erro pequeno 

for i=1:63 

    for j=1:63 

        glcmsModificada(i,j)=glcms(i,j); 

    end 

end 

%Retornando o valor do contraste 

C = graycopropsC(glcmsModificada,'Contrast'); 

function I = ParseInputs(varargin) 

narginchk(1,1); 

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

I = varargin{1}; 
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A.11 – Função correlationBanana 

function Corr = correlationBanana(varargin) 

%função para o cálculo da caracaterística de correlação entre pixels 

%Entrada da imagem a ser analisada   

I = ParseInputs(varargin{:}); 

if ~islogical(I) 

  I = im2uint8(I); 

end 

%Matrix de co-ocorrência com a função graycomatrix adaptada 

glcms = graycomatrixBanana(I); 

glcms(64,64) = 0; 

%Eliminando a linha e a coluna 64 (que abrange as ocorrências com o fundo - 

%tom 255) OBS. exclui as ocorrências da fronteira, poucos pixels %afetados 

(comparando ao total) 

for i=1:63 

    for j=1:63 

        glcmsModificada(i,j)=glcms(i,j); 

    end 

end 

%Retornando o valor do contraste 

Corr = graycopropsCorr(glcmsModificada,'Correlation'); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function I = ParseInputs(varargin)  

narginchk(1,1); 

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

I = varargin{1}; 

 

A.12 – Função homogeneityBanana 

function H = homogeneityBanana(varargin) 

%função para o cálculo da caracaterística de homogeneidade   

I = ParseInputs(varargin{:}); 

if ~islogical(I) 

  I = im2uint8(I); 

end 

glcms = graycomatrixBanana(I); 

glcms(64,64) = 0; 

for i=1:63 

    for j=1:63 

        glcmsModificada(i,j)=glcms(i,j); 

    end 

end     

H = graycopropsH(glcmsModificada,'homogeneity'); 

 

%%%%%%%%%%%%%%  

function I = ParseInputs(varargin) 

narginchk(1,1); 

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

I = varargin{1}; 

 

function N = numelBanana(I) 

Altura = size(I,1); %número de linhas da matriz img 

Largura = size(I,2); %número de colunas da matriz img 

N = 0; %contador de pixels da banana 

for L=1:Altura 

    for C=1:Largura 

        if I(L,C) ~= 255 

        N = N + 1; 

        end 

    end 
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end 

 

A.13 – Função percentBanana 

function Percent = percentBanana(imagem,limiar) 

%função para o cálculo do percentual de cobertura do elemento estudado 

%(banana) 

%limiar = graythresh(imagem); 

Altura = size(imagem,1); 

Largura = size(imagem,2); 

black = 0; 

for i=1:Altura 

  for j=1:Largura 

      if imagem(i,j) <= 100; %limiar definido em testes preliminares 

        %imagem(i,j) = 0; 

        black = black + 1; 

      end 

  end 

end 

N = numelBanana(imagem); 

Percent = (black/(N))*100; 

  

A.14 – Função numelBanana 

function N = numelBanana(imagem) 

Altura = size(imagem,1); %número de linhas da matriz img 

Largura = size(imagem,2); %número de colunas da matriz img 

N = 0; %contador de pixels da banana 

for L=1:Altura 

    for C=1:Largura 

        if imagem(L,C) ~= 255 

        N = N + 1; 

        end 

    end 

end 

  

%%%%%%%%%%%  

function I = ParseInputs(varargin) 

narginchk(1,1); 

validateattributes(varargin{1},{'uint8','uint16', 'double', 'logical'},... 

              {'real', 'nonempty', 'nonsparse'},mfilename, 'I',1); 

I = varargin{1}; 
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Apêndice B. DESENHOS TÉCNICOS 
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Apêndice C. IMAGENS CAPTURADAS DAS BANANAS DOS ENSAIOS 

Tabela C.1 – Miniaturas das imagens utilizadas no ensaio A 

 
ENSAIO A 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 

           

B2 

           

B3 

           

B4 

           

B5 

           

B6 
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Tabela C.2 – Miniaturas das imagens utilizadas no ensaio B 

 
ENSAIO B 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 

           

B2 

           

B3 

           

B4 

           

B5 

           

B6 
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Tabela C.3 – Miniaturas das imagens utilizadas no ensaio C 

 
ENSAIO C 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 

           

B2 

           

B3 

           

B4 

           

B5 

           

B6 
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Tabela C.4 – Miniaturas das imagens utilizadas no ensaio D 

 
ENSAIO D 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 

           

B2 

           

B3 

           

B4 

           

B5 

           

B6 
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Apêndice D. RESULTADOS DAS CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS 

Tabela D.1 – Valores de Homogeneidade obtidos para o ensaio A 

 
HOMOGENEIDADE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.894 0.882 0.871 0.868 0.848 0.850 0.826 0.815 0.798 0.777 0.774 

B2 0.888 0.877 0.867 0.862 0.849 0.843 0.821 0.811 0.798 0.779 0.753 

B3 0.883 0.880 0.872 0.867 0.850 0.851 0.839 0.822 0.808 0.796 0.773 

B4 0.906 0.900 0.894 0.886 0.866 0.858 0.840 0.852 0.835 0.822 0.798 

B5 0.896 0.893 0.888 0.884 0.877 0.866 0.854 0.825 0.806 0.802 0.798 

B6 0.894 0.888 0.876 0.869 0.851 0.843 0.821 0.808 0.807 0.810 0.791 

DESVIO 
PADRÃO 

0.008 0.009 0.010 0.010 0.012 0.009 0.013 0.016 0.014 0.018 0.018 

MÉDIA 0.894 0.887 0.878 0.873 0.857 0.852 0.833 0.822 0.809 0.798 0.781 

 

Tabela D.2 – Valores de Homogeneidade obtidos para o ensaio B 

 
HOMOGENEIDADE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.875 0.823 0.815 0.795 0.783 0.775 0.761 0.749 0.697 0.716 0.711 
B2 0.842 0.813 0.795 0.781 0.766 0.753 0.721 0.707 0.652 0.628 0.655 
B3 0.846 0.825 0.800 0.778 0.748 0.739 0.727 0.653 0.650 0.629 0.696 
B4 0.873 0.848 0.833 0.811 0.789 0.790 0.777 0.756 0.758 0.732 0.741 
B5 0.850 0.822 0.802 0.786 0.763 0.738 0.707 0.641 0.642 0.638 0.675 
B6 0.877 0.845 0.841 0.809 0.798 0.778 0.756 0.733 0.688 0.644 0.687 
DESVIO 
PADRÃO 0.016 0.014 0.019 0.014 0.019 0.022 0.027 0.049 0.043 0.047 0.030 
MÉDIA 0.861 0.829 0.814 0.793 0.775 0.762 0.742 0.706 0.681 0.664 0.694 

 

Tabela D.3 – Valores de Homogeneidade obtidos para o ensaio D 

 
HOMOGENEIDADE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.903 0.889 0.857 0.861 0.846 0.846 0.831 0.820 0.793 0.793 0.776 
B2 0.899 0.900 0.886 0.878 0.867 0.866 0.857 0.845 0.833 0.816 0.804 
B3 0.886 0.879 0.865 0.853 0.837 0.831 0.786 0.782 0.768 0.771 0.769 
B4 0.859 0.818 0.779 0.762 0.785 0.759 0.750 0.738 0.730 0.718 0.660 
B5 0.871 0.798 0.751 0.730 0.741 0.716 0.708 0.695 0.689 0.685 0.632 
B6 0.922 0.913 0.906 0.900 0.903 0.896 0.890 0.883 0.880 0.866 0.857 
DESVIO 
PADRÃO 0.023 0.047 0.062 0.068 0.058 0.068 0.068 0.070 0.069 0.066 0.087 
MÉDIA 0.890 0.866 0.840 0.831 0.830 0.819 0.804 0.794 0.782 0.775 0.749 
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Tabela D.4 – Valores de Contraste obtidos para o ensaio A 

 
CONTRASTE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.429 0.521 0.612 0.690 0.683 0.935 1.066 1.160 1.293 1.637 1.700 
B2 0.406 0.495 0.564 0.653 0.683 0.812 1.052 1.174 1.325 1.580 1.933 
B3 0.578 0.620 0.672 0.752 0.794 0.949 0.995 1.125 1.225 1.345 1.778 
B4 0.323 0.371 0.426 0.487 0.544 0.666 0.790 0.743 0.860 1.041 1.304 
B5 0.460 0.492 0.548 0.586 0.520 0.685 0.783 1.010 1.102 1.212 1.135 
B6 0.395 0.468 0.573 0.819 0.918 1.041 1.209 1.189 1.333 1.098 1.392 
DESVIO 
PADRÃO 0.085 0.081 0.082 0.118 0.151 0.152 0.167 0.171 0.183 0.248 0.309 
MÉDIA 0.431 0.494 0.566 0.664 0.691 0.848 0.982 1.067 1.190 1.319 1.540 

 

Tabela D.5 – Valores de Contraste obtidos para o ensaio B 

 
CONTRASTE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.696 1.011 1.019 1.153 1.452 1.338 1.394 1.507 2.197 1.934 1.706 

B2 0.801 1.102 1.197 1.321 1.452 1.480 1.917 2.046 2.860 3.357 2.582 

B3 0.691 0.853 0.978 1.134 1.417 1.439 1.477 2.441 2.374 2.848 1.686 

B4 0.659 0.951 1.029 1.207 1.330 1.209 1.151 1.443 1.301 1.616 1.420 

B5 0.697 1.006 1.126 1.248 1.453 1.639 2.042 3.106 2.943 3.159 2.160 

B6 0.598 0.895 0.881 1.099 1.189 1.399 1.588 1.835 2.289 3.041 2.022 

DESVIO 
PADRÃO 

0.066 0.090 0.111 0.082 0.106 0.144 0.333 0.629 0.589 0.712 0.414 

MÉDIA 0.690 0.970 1.038 1.194 1.382 1.417 1.595 2.063 2.327 2.659 1.929 

 

Tabela D.6 – Valores de Contraste obtidos para o ensaio D 

 
CONTRASTE 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.418 0.536 0.789 0.844 0.560 1.009 1.055 1.163 1.331 1.347 1.533 
B2 0.343 0.346 0.437 0.504 0.560 0.628 0.703 0.823 0.910 1.148 1.243 
B3 0.520 0.589 0.637 0.787 0.848 1.002 1.363 1.514 1.631 1.538 1.678 
B4 0.730 1.109 1.671 1.957 1.497 2.220 2.219 2.395 2.459 2.630 3.755 
B5 0.855 1.261 2.244 2.661 2.075 3.159 3.139 3.434 3.367 3.286 4.326 
B6 0.296 0.346 0.423 0.451 0.390 0.439 0.436 0.482 0.469 0.578 0.601 
DESVIO 
PADRÃO 0.223 0.393 0.751 0.900 0.661 1.058 1.019 1.099 1.062 1.008 1.492 
MÉDIA 0.527 0.698 1.034 1.201 0.988 1.409 1.486 1.635 1.695 1.755 2.189 
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Tabela D.7 – Valores de Entropia obtidos para o ensaio A 

 
ENTROPIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 5.845 5.724 5.897 5.871 5.931 6.025 6.137 6.223 6.340 6.518 6.625 
B2 5.963 5.933 5.978 6.013 5.991 6.211 6.172 6.213 6.267 6.356 6.535 
B3 5.926 5.841 5.888 5.913 5.932 6.040 6.051 6.103 6.130 6.223 6.445 
B4 5.610 5.565 5.544 5.572 5.559 5.994 6.049 5.702 5.748 5.833 6.034 
B5 5.919 5.907 5.936 5.981 5.885 6.102 6.116 6.214 6.274 6.434 6.611 
B6 5.924 5.925 5.953 5.983 5.952 6.043 6.130 6.160 6.247 6.285 6.401 
DESVIO 
PADRÃO 0.131 0.146 0.161 0.164 0.159 0.078 0.050 0.201 0.217 0.241 0.219 
MÉDIA 5.865 5.816 5.866 5.889 5.875 6.069 6.109 6.102 6.168 6.275 6.442 

 

Tabela D.8 – Valores de Entropia obtidos para o ensaio B 

 
ENTROPIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 6.123 6.480 6.469 6.448 6.479 6.560 6.618 6.671 6.756 6.873 6.759 
B2 6.104 6.137 6.214 6.267 6.322 6.306 6.386 6.474 6.511 6.636 6.322 
B3 6.015 6.159 6.160 6.241 6.414 6.454 6.517 6.627 6.633 6.705 6.283 
B4 5.884 6.095 6.128 6.167 6.299 6.372 6.380 6.414 6.393 6.486 6.361 
B5 6.237 6.335 6.292 6.235 6.393 6.472 6.638 6.629 6.637 6.718 6.228 
B6 6.218 6.401 6.158 6.118 6.074 6.138 6.208 6.342 6.473 6.626 6.315 
DESVIO 
PADRÃO 0.132 0.159 0.128 0.113 0.141 0.148 0.164 0.135 0.132 0.128 0.192 
MÉDIA 6.097 6.268 6.237 6.246 6.330 6.383 6.458 6.526 6.567 6.674 6.378 

 

 

Tabela D.9 – Valores de Entropia obtidos para o ensaio D 

 
ENTROPIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 5.601 5.693 5.756 5.795 5.745 5.859 5.880 5.917 6.006 6.134 6.317 
B2 5.883 5.905 5.979 6.012 5.961 6.061 6.059 6.094 6.095 6.105 6.210 
B3 5.914 5.911 6.032 6.082 6.128 6.203 6.265 6.358 6.417 6.643 6.625 
B4 6.122 6.166 6.268 6.292 6.225 6.429 6.450 6.535 6.617 6.721 6.905 
B5 5.926 5.897 6.196 6.338 6.260 6.483 6.521 6.582 6.594 6.707 6.855 
B6 5.674 5.541 5.590 5.608 5.521 5.685 5.617 5.726 5.680 5.760 5.787 
DESVIO 
PADRÃO 0.189 0.214 0.258 0.283 0.292 0.315 0.348 0.346 0.371 0.402 0.428 
MÉDIA 5.853 5.852 5.970 6.021 5.973 6.120 6.132 6.202 6.235 6.345 6.450 
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Tabela D.10 – Valores de Energia obtidos para o ensaio A 

 
ENERGIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.337 0.359 0.347 0.345 0.347 0.368 0.366 0.376 0.322 0.358 0.397 
B2 0.342 0.363 0.334 0.351 0.340 0.349 0.365 0.355 0.351 0.339 0.347 
B3 0.336 0.368 0.352 0.341 0.345 0.345 0.329 0.337 0.331 0.338 0.341 
B4 0.326 0.326 0.334 0.340 0.328 0.352 0.355 0.332 0.323 0.326 0.339 
B5 0.321 0.332 0.319 0.330 0.316 0.324 0.320 0.329 0.310 0.331 0.313 
B6 0.321 0.325 0.327 0.344 0.345 0.347 0.339 0.349 0.351 0.340 0.329 
DESVIO 
PADRÃO 0.009 0.020 0.012 0.007 0.012 0.014 0.019 0.018 0.017 0.011 0.028 
MÉDIA 0.331 0.346 0.336 0.342 0.337 0.348 0.346 0.346 0.331 0.339 0.344 

 

Tabela D.11 – Valores de Energia obtidos para o ensaio B 

 
ENERGIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.331 0.395 0.356 0.379 0.402 0.387 0.385 0.366 0.399 0.441 0.331 
B2 0.347 0.329 0.348 0.346 0.352 0.354 0.365 0.374 0.369 0.385 0.396 
B3 0.337 0.372 0.337 0.337 0.344 0.342 0.345 0.365 0.361 0.368 0.406 
B4 0.350 0.338 0.321 0.347 0.314 0.328 0.337 0.361 0.354 0.352 0.342 
B5 0.368 0.349 0.326 0.343 0.353 0.334 0.336 0.361 0.373 0.387 0.391 
B6 0.314 0.332 0.366 0.357 0.369 0.376 0.363 0.389 0.393 0.397 0.405 
DESVIO 
PADRÃO 0.019 0.026 0.017 0.015 0.029 0.024 0.019 0.011 0.018 0.030 0.033 
MÉDIA 0.341 0.352 0.342 0.351 0.356 0.354 0.355 0.369 0.375 0.388 0.379 

 

Tabela D.12 – Valores de Energia obtidos para o ensaio D 

 
ENERGIA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.334 0.356 0.373 0.358 0.344 0.385 0.341 0.354 0.352 0.388 0.352 
B2 0.331 0.328 0.338 0.339 0.350 0.340 0.333 0.327 0.316 0.328 0.344 
B3 0.341 0.346 0.326 0.316 0.380 0.334 0.351 0.321 0.318 0.332 0.318 
B4 0.312 0.311 0.330 0.338 0.375 0.366 0.354 0.367 0.361 0.347 0.378 
B5 0.337 0.338 0.325 0.319 0.325 0.334 0.336 0.348 0.357 0.355 0.402 
B6 0.339 0.332 0.337 0.332 0.325 0.339 0.329 0.345 0.340 0.411 0.325 
DESVIO 
PADRÃO 0.011 0.015 0.018 0.015 0.024 0.021 0.010 0.017 0.020 0.033 0.032 
MÉDIA 0.332 0.335 0.338 0.334 0.350 0.350 0.341 0.344 0.341 0.360 0.353 
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Tabela D.13 – Valores de Percentual de Cobertura obtidos para o ensaio A 

 
PERCENTUAL DE COBERTURA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.284 0.277 0.789 1.109 0.778 1.182 1.580 1.731 4.491 6.011 5.073 
B2 0.269 0.219 1.252 0.875 0.579 1.266 0.875 1.403 1.810 3.321 4.932 
B3 0.385 0.314 0.372 0.711 0.525 0.994 1.558 1.401 1.675 2.077 3.817 
B4 0.411 0.604 0.577 0.625 0.641 0.779 0.717 1.461 1.951 2.141 2.203 
B5 0.695 0.699 1.311 1.151 0.854 1.838 1.976 2.093 3.850 4.773 9.218 
B6 0.422 0.563 0.738 0.685 0.658 0.861 1.907 2.189 2.567 3.113 4.529 
DESVIO 
PADRÃO 0.154 0.200 0.372 0.226 0.123 0.383 0.525 0.354 1.179 1.546 2.334 
MÉDIA 0.411 0.446 0.840 0.859 0.672 1.153 1.436 1.713 2.724 3.573 4.962 

 

Tabela D.14 – Valores de Percentual de Cobertura obtidos para o ensaio B 

 
PERCENTUAL DE COBERTURA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 1.957 2.106 3.022 3.064 2.809 3.841 4.826 5.694 4.705 3.928 7.077 
B2 0.806 2.393 2.111 3.093 3.251 3.641 3.069 2.983 2.954 2.797 0.457 
B3 1.071 1.784 2.852 3.268 4.008 4.436 4.220 3.497 2.846 2.862 0.095 
B4 0.718 1.803 3.035 2.480 4.919 4.076 2.230 1.127 1.105 1.508 0.986 
B5 2.220 4.179 5.255 5.162 5.664 6.953 7.550 4.427 3.436 3.473 0.421 
B6 2.734 2.227 1.219 1.921 1.280 1.383 1.448 1.283 1.267 1.531 0.251 
DESVIO 
PADRÃO 0.835 0.896 1.344 1.098 1.567 1.783 2.180 1.779 1.360 0.993 2.725 
MÉDIA 1.584 2.415 2.916 3.165 3.655 4.055 3.891 3.169 2.719 2.683 1.548 

 

Tabela D.15 – Valores de Percentual de Cobertura obtidos para o ensaio D 

 
PERCENTUAL DE COBERTURA 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.343 0.500 0.578 0.996 1.086 1.008 2.274 2.191 2.704 3.335 5.330 
B2 0.312 0.556 0.564 0.863 0.295 0.985 1.015 1.540 1.961 1.364 0.921 
B3 0.646 1.208 1.985 2.836 1.457 3.101 2.836 5.447 7.150 10.250 15.327 
B4 1.640 2.045 2.520 2.819 1.858 3.353 4.148 5.021 6.815 10.655 13.203 
B5 1.361 1.293 4.776 6.693 5.825 7.407 7.651 7.662 7.923 9.909 9.392 
B6 1.099 1.779 1.548 2.001 1.259 1.635 1.787 1.134 1.291 0.624 2.615 
DESVIO 
PADRÃO 0.551 0.626 1.566 2.133 1.961 2.425 2.384 2.604 2.965 4.744 5.808 
MÉDIA 0.900 1.230 1.995 2.701 1.963 2.915 3.285 3.833 4.641 6.023 7.798 
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Tabela D.16 – Valores de Correlação entre pixels obtidos para o ensaio A 

 
CORRELAÇÃO 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.990 0.988 0.986 0.985 0.983 0.984 0.983 0.982 0.981 0.984 0.985 
B2 0.991 0.990 0.989 0.988 0.986 0.986 0.983 0.981 0.980 0.979 0.978 
B3 0.984 0.983 0.982 0.982 0.979 0.979 0.978 0.976 0.974 0.976 0.976 
B4 0.985 0.983 0.981 0.979 0.976 0.985 0.983 0.974 0.972 0.970 0.969 
B5 0.989 0.989 0.988 0.988 0.987 0.986 0.984 0.981 0.981 0.984 0.988 
B6 0.987 0.985 0.982 0.976 0.972 0.972 0.973 0.974 0.974 0.980 0.979 
DESVIO 
PADRÃO 

0.003 
0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 0.007 

MÉDIA 0.988 0.986 0.985 0.983 0.980 0.982 0.980 0.978 0.977 0.979 0.979 
 

Tabela D.17 – Valores de Correlação entre pixels obtidos para o ensaio B 

 
CORRELAÇÃO 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.986 0.986 0.985 0.984 0.983 0.984 0.985 0.984 0.979 0.984 0.982 
B2 0.983 0.976 0.977 0.976 0.976 0.975 0.969 0.970 0.958 0.958 0.948 
B3 0.984 0.983 0.980 0.978 0.978 0.979 0.979 0.969 0.969 0.966 0.965 
B4 0.984 0.980 0.980 0.978 0.979 0.982 0.981 0.977 0.978 0.976 0.975 
B5 0.987 0.985 0.983 0.981 0.981 0.980 0.978 0.963 0.965 0.967 0.954 
B6 0.988 0.986 0.981 0.977 0.971 0.968 0.965 0.966 0.963 0.960 0.959 
DESVIO 
PADRÃO 

0.002 
0.004 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.010 0.013 

MÉDIA 0.985 0.983 0.981 0.979 0.978 0.978 0.976 0.971 0.969 0.969 0.964 
 

Tabela D.18 – Valores de Correlação entre pixels obtidos para o ensaio D 

 
CORRELAÇÃO 

 
0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 56h 64h 72h 80h 

B1 0.983 0.981 0.974 0.974 0.971 0.973 0.973 0.972 0.971 0.978 0.980 
B2 0.990 0.990 0.989 0.988 0.984 0.986 0.983 0.981 0.979 0.973 0.974 
B3 0.985 0.985 0.984 0.983 0.982 0.982 0.977 0.978 0.980 0.987 0.990 
B4 0.985 0.977 0.968 0.965 0.970 0.968 0.969 0.971 0.975 0.979 0.978 
B5 0.979 0.965 0.963 0.965 0.968 0.966 0.967 0.966 0.967 0.973 0.971 
B6 0.991 0.988 0.986 0.986 0.985 0.986 0.985 0.985 0.985 0.985 0.984 
DESVIO 
PADRÃO 

0.005 
0.009 0.011 0.010 0.008 0.009 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 

MÉDIA 0.986 0.981 0.977 0.977 0.977 0.977 0.976 0.976 0.976 0.979 0.979 
 

 

 


