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RESUMO 

 

A popularização da tecnologia da informação e da automação e suas 

aplicações nas diversas áreas do conhecimento humano são uma realidade, 

mesmo sendo pouco aplicadas nas atividades agropastoris. A execução de 

tarefas corriqueiras como o arraçoamento de peixes, dependem em grande 

parte da expertise e conhecimento tácito dos indivíduos envolvidos, resultando 

por vezes, na ineficiência da utilização de recursos e falhas de manejo. O uso 

de equipamentos e softwares no controle de processos e monitoramento das 

condições ambientais e insumos utilizados, contribui para a melhoria do 

desempenho do cultivo de organismos aquáticos. O presente trabalho descreve 

um sistema automatizado de oferta e controle do arraçoamento de peixes que 

aplica técnicas de reconhecimento de padrões, detecção de movimento e visão 

computacional para a determinação da saciedade aparente dos espécimes. 

Utilizando três métodos distintos de reconhecimento de padrões: limiarização, 

detecção de aglomerados ou Blobs e SURF - Speeded Up Robust Features, o 

sistema alimentador automatizado determina a quantidade residual de pellets 

após o arraçoamento. A avaliação do método computacional com melhor 

desempenho, considerou o algoritmo que apresentou a menor diferença 

absoluta entre o valor de contagem manual de pellets e o contabilizado pelo 

sistema.  A eficiência da metodologia foi comprovada pela aplicação nos dados 

coletados da análise de variância (ANOVA) em seis cenários distintos, 

utilizando o software Minitab 17. A viabilidade de uso do método computacional 

é evidente. Todavia, alterações nas condições ambientais devem ser levadas 

em consideração durante a operação.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Automação;  Arraçoamento; Reconhecimento de padrões; 

Limiarização; Blob; SURF; Pellets.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The popularization of information technology and automation and its 

applications in various areas of human knowledge is a reality, even though little 

applied in agropastoral activities. The execution of everyday tasks such as 

feeding fish, depends largely on the expertise and tacit knowledge of the 

individuals involved, sometimes resulting in inefficient use of resources and 

management failures. The use of equipment and software in process control 

and monitoring of environmental conditions and inputs used, helps to improve 

the performance of the aquatic organisms cultivation. This paper describes an 

automated supply and feeding control of fish that applies pattern recognition 

techniques, motion detection and computer vision to determine the satiation of 

specimens. Working with three distinct methods of pattern recognition: 

thresholding, clusters detection or Blobs and SURF - Speeded Up Robust 

Features, automated feeder were used to determine the residual amount of 

pellets during feeding. The evaluation of the computational method with better 

performance, has consider the algorithm that had the lowest absolute difference 

between the value of pellets on manual counting and recorded by the system. 

The effectiveness of the methodology has been proven by using variance 

analysis (ANOVA) in six different scenarios, with data collected in this study 

using Minitab 17 software. The feasibility of use of the computational method is 

evident. However, changes in environmental conditions must be taken into 

account during operation. 

 

 

KEYWORDS: Automation; Feeding; Pattern Recognition; Thresholding; Blob; 

SURF; Pellets. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O crescimento demográfico e a necessidade de produção de alimentos 

em escala demandam a utilização de ferramentas que viabilizem uma evolução 

nos processos produtivos. A popularização da tecnologia da informação e da 

automação e suas aplicações nas diversas áreas do conhecimento humano 

podem ser consideradas hoje, uma realidade. Todavia no Setor Primário, ainda 

existem demandas reprimidas, principalmente na aplicação agropastoril. Sua 

utilização no campo e na produção de alimentos é pequena, abrindo horizontes 

para a pesquisa de novas soluções e mostrando-se um desafio a ser superado.  

Relatório apresentado em 2007 no evento "GEO Brasil - Recursos 

Hídricos" sobre o Estado e Perspectivas do Meio Ambiente, afirma que o Brasil 

tem enorme potencial produtivo nos setores pesqueiro e de aquicultura, pois 

sua localização geográfica é privilegiada - com clima predominantemente 

tropical - possuindo aproximadamente 12% da capacidade hidrológica do 

planeta. Além destes aspectos, possui litoral que se estende por mais de 

9.000 km, abrangendo uma faixa de exploração econômica de 200 milhas 

náuticas (AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS, 2007). 

Este potencial abre oportunidades de investimento na cadeia produtiva, 

no que se refere a insumos e equipamentos. Soluções destinadas a este nicho 

de mercado já são uma realidade, oferecendo produtos voltados ao 

arraçoamento automatizado, focando no controle temporal e quantitativo da 

ração ofertada. Tais soluções visam reduzir custos operacionais pela 

racionalização do uso de recursos – ração, energia, insumos e pessoal.  

Apesar do aumento da produtividade, a preocupação com qualidade do 

produto – carne do pescado – é secundária. Os processos produtivos 

automatizados garantem a homogeneidade de crescimento e ganho de peso 

dos animais sem levar em consideração características qualitativas – massa 

magra, sabor, textura – que não dependem exclusivamente de fatores como 

quantidade de ração e período do dia em que ocorre o arraçoamento. Mesmo 

com a eletrônica embarcada presente nos alimentadores disponíveis do 

mercado, estes não permitem um gerenciamento remoto e integrado. Atuam, 
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na maioria das vezes, de forma autônoma, baseando-se em parâmetros 

estáticos, sem que haja interferência do comportamento dos animais na oferta 

de ração. 

 De encontro às informações supracitadas, a tecnologia da informação 

e a automação vêm como ferramentas que contribuem amplamente na 

aquicultura e piscicultura, no que tange a pesquisa e desenvolvimento de 

soluções para aperfeiçoar e racionalizar processos produtivos, incrementando 

a qualidade, modernizando a infraestrutura produtiva, melhorando o 

aproveitamento de recursos, reduzindo os custos e aumentando a 

produtividade.  

Com o intuito de preencher parte desta lacuna, o enfoque do presente 

trabalho é a aplicação de uma ferramenta computacional baseada em 

reconhecimento de padrões e visão computacional que, apropriando-se de 

dados experimentais coletados em campo, viabilize o controle nutricional de 

espécies comumente cultivadas na aquicultura. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de ser milenar e abranger técnicas bem definidas e consagradas, 

a atuação humana na atividade agropastoril mostra-se ineficiente em alguns 

casos. A execução de tarefas corriqueiras depende na sua maioria da expertise 

e do conhecimento tácito do indivíduo por ela responsável, resultando em 

ineficiência na utilização de recursos e falhas no manejo. 

A utilização racional de insumos, materiais e equipamentos é fator 

diferencial na obtenção de melhores índices de produtividade e retorno 

financeiro. Segundo Bendhack et al. (2013), a manutenção de temperaturas 

adequadas, o correto balanceamento da quantidade de alimentos oferecida 

durante o arraçoamento e a conversão metabólica sem que haja produção de 

gordura, mas tão somente massa magra, são problemas a serem superados. 

Com a utilização de uma ferramenta que proporcione o controle automatizado, 

mantendo-se dentro de faixas de operação com maior assertividade, espera-se 

proporcionar melhores resultados de produtividade e qualidade. 

A visão computacional e o reconhecimento de padrões podem ser 

utilizadas para minimizar este problema. Em trabalho desenvolvido por 
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Parsonage; Petrell (2003), o emprego de câmeras de vídeo para detecção de 

pellets (grânulos de ração extrusada) depositados no fundo das gaiolas de 

criação em fazendas de salmão na Columbia Britânica é uma realidade e 

propicia a redução do desperdício de ração, porém sem preocupar-se em 

garantir a ideal conversão metabólica em massa magra relacionada à ótima 

temperatura para arraçoamento e saciedade dos indivíduos. 

A utilização de softwares para controle de processos na aquicultura 

que atuem no monitoramento das condições ambientais e dos insumos do 

sistema é uma proposta para a melhoria do desempenho do cultivo de 

organismos aquáticos, reguladas pela aplicação de técnicas de inteligência 

artificial (LEE, 2000). A utilização de técnicas de visão computacional e 

reconhecimento de padrões, aplicadas especificamente como ferramenta de 

monitoramento nutricional ainda é restrita, apesar da aplicação em outras 

áreas.  

A visão computacional, ainda considerada uma tecnologia sofisticada e 

relativamente recente, é aplicada vastamente na indústria para inspeção visual 

de objetos nas linhas de produção. Porém, segundo Zion (2012), a aplicação 

na aquicultura ainda é pouco expressiva e pode ser considerado um desafio, 

pois os objetos de estudo são sensíveis e apresentam movimentação aleatória, 

são facilmente estressáveis, além de serem mantidos em um ambiente onde as 

condições de estabilidade, visibilidade e iluminação geralmente não são 

controladas. Também, os equipamentos de coleta de imagens operam em 

condições adversas, permanecendo submersos ou expostos a intempéries e 

umidade. 

 Ainda existem aplicações com potencial de exploração que poderiam 

ser úteis para a melhoria da qualidade dos produtos e incremento de eficiência 

na produção. Inciativas nesse sentido estão surgindo, principalmente voltadas 

à colaboração entre os engenheiros, fisiologistas e ictiologistas, contrinuindo 

para a busca e desenvolvimento de soluções que benificiem a aquicultura  

(ZION, 2012). Por esta linha de raciocínio, ainda há um leque de oportunidades 

a serem exploradas, principalmente no campo da visão computacional aplicada 

à aquicultura e o controle dos processos produtivos. 

Na atual conjuntura mundial, a necessidade de redução do desperdício 

de recursos, da preservação do meio ambiente, da produção ininterrupta e em 
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escala - a custos reduzidos, faz-se necessária a racionalização das cadeias 

produtivas do setor primário. 

Para tanto, as pesquisas acadêmicas devem evoluir no mesmo sentido. 

Sendo assim, o desenvolvimento de ferramental, que possibilite a melhoria das 

análises laboratoriais, é a justificativa para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de oferta e 

controle automatizado de arraçoamento que, através da aplicação de técnicas 

de reconhecimento de padrões e visão computacional, possibilite a 

racionalização do manejo e uso de recursos na piscicultura.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos deste trabalho abrangem: 

1. Levantar trabalhos relacionados ao manejo, automação e controle 

nutricional aplicado à piscicultura. 

2. Levantar estado da arte da visão computacional aplicada ao 

reconhecimento de padrões de pellets flutuantes de ração utilizada 

na piscicultura. 

3. Construir protótipo eletromecânico funcional de alimentador 

destinado à piscicultura. 

4. Construir uma ferramenta computacional para supervisão, 

automação e controle de alimentador eletromecânico destinado à 

piscicultura. 

5. Integrar a ferramenta computacional, hardware de atuação e 

alimentador eletromecânico em um protótipo funcional. 

6. Operar experimentalmente alimentador eletromecânico. 

7. Coletar em campo dados que comprovem o melhor método de 

contagem de pellets de ração. 
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8. Realizar análise estatística dos dados coletados, determinando a 

efetividade do método de contagem de pellets em diferentes 

condições de arraçoamento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A busca por técnicas de arraçoamento que obtenham a maior 

produtividade com menor utilização de recursos é ponto comum nos mais 

variados ramos da produção animal e vastamente estudado.  

 

2.1 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR 

 

A variação da temperatura nos momentos de alimentação dos animais 

tem consequências no desenvolvimento, crescimento e resposta metabólica 

dos espécimes. Segundo Bendhack et al.(2013), a temperatura corporal dos 

peixes não é regulada e o calor metabólico é transferido para o ambiente pelo 

contato direto com a água. Quando expostos a temperaturas fora da faixa ideal, 

os peixes apresentam diminuição no consumo de alimento, limitando a taxa 

metabólica ou em resposta ao estresse térmico. Este fator influencia 

diretamente o manejo a ser empregado para a obtenção de um bom 

desempenho produtivo, que inclui a quantidade de alimento a ser fornecido, o 

horário e a frequência de arraçoamento e a época de povoamento dos tanques 

nos diferentes sistemas de criação. 

Segundo Piedras et al. (2006), os animais aquáticos em sua maioria 

apresentam amplas faixas de tolerância à temperatura. Entretanto, a faixa de 

conforto ambiental que proporciona condições ideais para o desempenho das 

funções de crescimento e reprodução, é bem específica (SCHIMIDT-NIELSEN,  

2002). Maaren et al. (2000) afirmam que as condições ideais térmicas para 

uma espécie são as que proporcionam maior crescimento e reduzido consumo 

de oxigênio. Este processo se dá pela aclimatação a temperaturas mais 

elevadas. Já Roberts (2012), afirmou que, para muitas espécies, o aumento da 

temperatura provoca a redução da taxa de atividade metabólica máxima, pois 

ocorre a redução da concentração de oxigênio na água. Campana et al. (1996) 

referiram-se à temperatura como fator de controle de crescimento dos peixes, 

afetando diretamente a taxa metabólica, o consumo de oxigênio, a alimentação 

e a digestibilidade. Frascá-Scorvo et al. (2001), afirmam que a temperatura 

ideal para produção da maioria das espécies de clima tropical está entre 25 e 
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28ºC, e que com a variação da temperatura para além da faixa ideal, os peixes 

reduzem ou cessam a alimentação. Todos estes estudos evidenciam que as 

faixas de temperatura de maior conforto térmico aos espécimes refletem em 

um maior desempenho metabólico e consequente melhor produtividade.  

 

2.2 ALIMENTAÇÃO POR LIVRE DEMANDA  

 

De encontro a este conceito, a alimentação por livre demanda mostra-se 

como uma possibilidade de otimização no desempenho da conversão 

metabólica, pois a determinação das melhores condições ambientais 

(temperatura, oxigenação, acidez, dentre outros), o apetite e a saciedade ficam 

a cargo do próprio indivíduo.  

"À primeira vista, o uso de auto alimentadores pode parecer o caminho 

mais fácil e menos dispendioso para regular o suprimento de comida. Nos 

sistemas de auto alimentação, assume-se que os peixes por si só controlam de 

forma precisa o nível de alimentação pela atuação do gatilho do alimentador 

disposto sob a água. O sistema não necessita de nenhum controle de 

realimentação, uma vez que qualquer decréscimo do motivador da alimentação 

(apetite) é imediatamente manifestado como uma redução na atuação de 

disparo do alimentador" (ALANÄRÄ,1996, p 20). 

 Todo o sistema de alimentação em que o peixe diretamente (auto 

alimentador) ou indiretamente (sistemas com realimentação) ajuste o regime de 

arraçoamento através do apetite dos indivíduos, pode ser considerado como 

um alimentador sob demanda. Todavia, com o advento de novos sistemas 

alimentadores (sistemas com realimentação), faz-se necessário utilizar a 

expressão 'alimentador sob demanda' de maneira mais restrita. Os sistemas 

alimentadores em que o peixe regula a oferta de alimento pela atuação em um 

gatilho de disparo, denominados de 'auto alimentadores', na verdade tratam-se 

de um tipo particular de 'alimentador sob demanda'.   

Cuenca e De La Higuera (1994), desenvolveram um alimentador 

eletromecânico sob demanda, de baixo custo. O animal pressiona uma barra 

que aciona um solenoide responsável por girar uma roda dentada perfurada 

radialmente ao eixo de rotação. Cada orifício contém grânulos de ração, que 
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podem ter as mais diversas formas e tamanhos, oferecendo ampla 

versatilidade para utilização experimental. O sistema garante a entrega de um 

único pellet para cada acionamento de gatilho realizado pelo peixe.  

Alanärä (1996), avaliou o uso de auto alimentadores na produção de 

trutas arco-íris. Os próprios peixes controlavam o nível de alimentação pela 

atuação em um gatilho de disparo, após passarem por um processo de 

aprendizado. As trutas eram criadas em tanques com grupos de 100 a 300 

indivíduos.  Findo o período de adaptação, de aproximadamente 25 dias, 

alcançavam o nível estável de auto alimentação. Em regimes extensivos de 

criação (gaiolas com grupos de 1000 a 2000 indivíduos), a aprendizagem 

parecia ser de menor importância para a capacidade dos peixes em operar o 

sistema. Porém, quando criados em pequenos tanques com até 300 indivíduos, 

a auto alimentação era fortemente influenciada pelo desenvolvimento de 

hierarquias de dominância. Ou seja, um pequeno grupo de peixes atuava no 

gatilho de disparo, refletindo em um desequilíbrio no fornecimento de ração 

para o grupo como um todo. A influência da temperatura também ficou 

evidente. Qualquer alteração deste fator até 15º C, refletia em correspondente 

mudança na atividade de auto alimentação. Acima desta temperatura, a truta 

diminui sua atividade, indicando que a auto alimentação é máxima aos 15 °C.  

O estudo indicou que a utilização de sistemas alimentadores por demanda 

tinham potencial para uso em criações em regime comercial.  

Madrid et al. (1997) conduziram estudos voltados a análise do 

comportamento e ritmo alimentar de robalos através do registro contínuo dos 

pellets de ração não consumidos em alimentadores sob demanda. Um sistema 

automatizado em malha fechada realiza a oferta de ração demandada 

ativamente pelo espécime. Os grânulos não digeridos eram direcionados a um 

decantador e depositavam-se no fundo deste recipiente que possui formato de 

funil. Durante este processo eram contados por um sensor infravermelho 

acoplado ao um computador. Os grânulos que ainda possuíssem flutuabilidade 

eram então devolvidos ao tanque por recirculação. Arranjos desta natureza 

demonstram a viabilidade da aplicação de sistemas supervisionados 

computacionalmente no arraçoamento em livre demanda, podendo reduzir ou 

dispensar a necessidade de intervenção humana no processo, deixando a 
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cargo do animal, e de suas necessidades fisiológicas, a determinação das 

melhores condições de consumo.   

 

2.3 AUTOMAÇÃO NA PISCICULTURA 

 

Durante as décadas de 1990 e 2000, a aplicação de tecnologias de 

controle da aquicultura em países desenvolvidos tornou-se necessária. Fatores 

como o desequilíbrio socioeconômico, variações climáticas, alto custo de mão 

de obra, disputa pela posse das águas e recursos naturais, além da burocracia 

das agências regulatórias, levou os Estados Unidos e outras nações, a 

desenvolverem e utilizarem intensamente, sistema de recirculação, filtragem e 

confinamento em gaiolas.  

Segundo Lee (2000), a alta eficiência dos sistemas automatizados de 

controle pode:  

(1) reduzir simultaneamente as necessidades de manutenção da 

qualidade da água e volume de efluentes lançados no meio ambiente pela 

utilização de sistemas de recirculação;  

(2) reduzir os custos de mão de obra na supervisão in-loco e do 

desperdício de ração associado à aquicultura em escala.  

Os benefícios do controle e automação de processos em curto prazo na 

aquicultura são:  

(1) aumento da eficiência do processo;  

(2) redução de perdas de energia e água; 

(3) redução do custo de mão de obra;  

(4) redução do estresse e doenças;  

(5) melhoria da contabilidade e  

(6) melhoria do entendimento do processo.  

A utilização de automação nos sistemas de produção intensiva provê a 

redução da quantidade da ração desperdiçada e é altamente benéfica, tanto 

para indústria da aquicultura quanto para o meio ambiente. A busca por 

soluções que se alinhem a esta realizada,  resultou no desenvolvimento de 

diversos sistemas de alimentação inteligente. Por exemplo, pesquisas como as 

realizadas por Juell et al. (1993) e Parsonage; Petrell (2003), e aplicações 

comerciais tais como o Akvasmart da Akva Group (2015) da Noruega. 
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Sistemas como estes monitoram o desperdício de ração e ajustam os níveis da 

oferta de acordo com a necessidade.  

 

2.4 VISÃO COMPUTACIONAL APLICADA À AQUICULTURA 

 

A visão computacional aplicada à aquicultura é uma técnica 

relativamente inexplorada, aplicada geralmente na inspeção de peixes e 

produtos do pescado. Mathiassen et al. (2011) demonstraram o potencial de 

uso destas tecnologias de imagem e da visão computacional. Identificaram 

também, grandes áreas de aplicação e pesquisa, incluindo o entendimento de 

processos de otimização na automação da seleção e padronização no 

processamento e beneficiamento dos produtos derivados da pesca. Apesar dos 

processos desta natureza apresentem complexidade e desafios para a 

inspeção - alta velocidade e determinação de atributos intrínsecos de qualidade 

- na maioria dos casos as condições ambientais no meio são controláveis. 

Todavia, na aquicultura os objetos em análise apresam características que 

dificultam a operação.  

Segundo Zion (2012), os espécimes que interagem com o meio de 

maneira ativa, são susceptíveis ao estresse e movimentam-se livremente pelo 

ambiente. O controle de fatores como a visibilidade, iluminação e estabilidade 

são limitados e representam um empecilho. Porém, tal análise não é totalmente 

válida quando na utilização na superfície do meio aquoso. A mitigação destes 

fatores pode ser conseguida pela realização dos experimentos em ambiente 

controlado.  

O uso do vídeo e imagens como ferramenta de controle de processos é 

altamente difundido na indústria sendo pouco utilizado nos meios produtivos do 

setor primário. Existem algumas iniciativas na aquicultura, principalmente, no 

sentido de prover informações gerais sobre a alimentação de grupos de 

animais em gaiolas para criação em larga escala. Todavia, é possível obter 

informações em tempo real por monitoramento individual dos espécimes.  

Parsonage e Petrell (2003) realizaram pesquisa inovadora envolvendo 

testes de gravação de vídeo em diferentes condições ambientais. Neste 

estudo, utilizaram filtros numéricos para reduzir os efeitos dos erros de 



28 

 

classificação e sobreposição para o registro do desperdício de pellet de ração 

durante o arraçoamento e também analisaram a precisão geral do sistema, 

baseada na diferença entre as contagens geradas por computador e quadros 

reais de pellets com mais de 30 pixels de área. A detecção de um pellet 

desperdiçado foi definida como uma média de três ou mais pellets visíveis por 

quadro.  

Andrew et al. (2008) afirmam que o nível de atividade dos indivíduos 

em fazendas de salmonídeos aumenta com o nível de voracidade. Este fator é 

ponto de interesse na determinação da saciedade aparente dos indivíduos, 

pois a maior atividade na superfície do tanque em análise, determina a 

necessidade de prover mais alimento aos animais. A quantidade de movimento 

é inversamente proporcional à saciedade. 

 

2.5 DETECÇÃO DE MOVIMENTO 

 

Técnicas de processamento de imagens são amplamente utilizadas em 

diversas aplicações, desde sistemas de segurança, ao monitoramento de 

espécies animais em seu habitat. Os estudos destas técnicas aplicadas ao 

campo da aquicultura têm evoluido nos últimos anos.  

Liu et al. (2014) utilizaram visão computacional para medir a atividade 

alimentar de salmões do Atlântico (Salmo salar) em sistemas de cultivo com 

recirculação (RAS – reciculation aquiculture systems). O intuito deste estudo foi 

reduzir o desperdício de recursos e a influência da recirculação sobre o bem-

estar dos animais. O método consistiu em gravar, com uma câmera CCD 

montada acima do tanque de cultivo, a atividade dos espécimes durante o 

arraçoamento. Para análise da movimentação, foi considerado o somatório de 

intensidade das diferenças entre os quadros analisados devido ao movimento 

dos peixes. Para tanto foi definido um coeficiente de sobreposição para calibrar 

o erro de cálculo causado pelas sobreposições das nadadeiras de peixes nas 

imagens. Também foi considerada uma abordagem de filtragem da influência 

dos reflexos na superfície da água sobre os resultados da análise de 

movimento.  
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Com base nestes dados, foi determinado um índice de atividade 

alimentar baseado em visão computacional (CVFAI - computer vision-based 

feeding activity index). Este índice possibilita determinar a atividade alimentar 

dos peixes em durações arbitrárias. Para avaliar a confiabilidade do CVFAI, um 

índice de atividade alimentar por observação manual (MOFAI - manual 

observation feeding activity index) foi utilizado para pontuar cada tipo de 

comportamento alimentar durante as gravações. A conclusão do estudo foi que 

os indices CVFAI e MOFAI tem entre si uma correlação linear de valor igual a 

0,9195. Evidenciando que a utilização de uma técnica computacional para 

determinação de atividade alimentar de organismos aquáticos mostra-se viável, 

além de ter baixo custo e reduzir o tempo de manejo. 

 

2.6 RECONHECIMENTO DE PADRÕES 

 

Em visão computacional, geralmente, há necessidade de identificar 

pontos de correspondência entre diferentes quadros de uma determinada cena, 

para entender como estes dois quadros, em sequência, se relacionam entre si, 

e desta forma, extrair das imagens informações úteis a aplicação a que se 

destinam. 

"Uma maneira de se pensar em visão computacional é dividi-la em duas 

partes principais: descrição do conteúdo da imagem e posterior 

correspondência com este conteúdo" (KADIR; BRADY, 2001, p. 1). Para  

Ainchert (2008), o primeiro passo é essencial para determinar a quantidade de  

memória a ser consumida pelos dados brutos da imagem capturada, 

geralmente redundantes, quando extraídas diretamente por uma câmera. 

Nestes casos, o processamento de algoritmos de visão computacional mais 

sofisticados tornam-se demasiado lentos e complexos. Sendo assim, a 

extração de características proporciona, em uma primeira fase de tratamento 

de imagens, a redução dimensional das mesmas, dando origem a uma base de 

dados para processamento posterior. 

Mesmo não existindo uma definição clara do que é uma característica de 

uma imagem, algumas propriedades úteis que poderiam ser consideradas 

como uma "boa opção":   

• significativamente perceptível (evidentes aos seres humanos);  
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• analiticamente diferençável (máximos e mínimos);  

• invariante para um certo tipo de transformação;  

• insensível ao ruído; 

• identificáveis em imagens diferentes; 

Neste sentido, a correspondência entre pares de pontos de duas 

imagens podem ser consideradas como características. Estas características 

que se mantêm constantes são denominadas comumente de padrões e, por 

definição, são unicamente identificáveis. 

Podem-se citar como principais padrões ou pontos de interesse em uma 

imagem as seguintes características: 

 Bordas – edges; 

 Cantos – corners (também conhecidos como pontos de interesse) e 

 Aglomerados – blobs (também conhecidos como regiões de interesse) 

Embasando-se neste raciocínio, as características de forma, cor e 

dimensão dos pellets de ração flutuante, são unicamente identificáveis durante 

a visualização do arraçoamento dos peixes. Desta forma podem ser 

considerados como padrões ou características das imagens em análise, mais 

especificamente aglomerados ou blobs. 

Segundo Dowlati et al. (2012), a visão computacional mostra-se como 

uma ferramenta rápida de inspeção não destrutiva, econômica, consistente e 

objetiva.  É uma técnica de avaliação com base em análise de imagens e de 

processamento com uma variedade de aplicações. A utilização de visão 

computacional ou de máquina e as tecnologias de imagem são amplamente 

utilizadas para avaliação de qualidade do pescado, inspeção de produtos e na 

determinação de frescor e composição. Prestam-se também, para medir e 

avaliar tamanho e volume, abrindo a possibilidade de estimar o peso, medir 

parâmetros de forma, avaliar a pele e filé (coloração), reconhecer espécies de 

peixes, sexo e detectar defeitos.  

Martinez-De Dios et al. (2003), realizaram estudo para a implementação 

de novos sistemas de automatização para operação de piscicultura a baixo 

custo.Em seus estudos, analisaram o uso da visão computacional para o 

cálculo do peso de peixes de forma indireta, utilizando sistemas de visão 

estéreo. Tal arranjo produzia imagens em 3-D e possibilitava estimar o peso 

dos peixes confinados em tanques e gaiolas marinhas, através do uso de 
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relações simples entre o volume e a massa corpórea, dimensões bem 

conhecidas na aquicultura. O trabalho também descreve a utilização de 

sistemas robóticos para a alimentação de peixes e limpeza submersa de 

tanques, bem como a associação destes mecanismos às técnicas de visão 

computacional mencionados na pesquisa. 

Liu et al. (2015) realizaram estudo para detecção de pellets de ração 

residual, utilizando quatro técnicas distintas de segmentação: Otsu baseada em 

janelas, algoritmo adaptativo de limiares com base em imagem integral, 

limiarização com máscara e limiarização com função de penalidade adaptativa, 

este de autoria dos pesquisadores. A detecção de pellets de ração residual foi 

realizada capturando imagens subaquáticas - câmera submersa posicionada 

perpendicularmente ao fundo e focalizando a superfície do tanque - em um 

ambiente controlado, onde uma placa de cor branca é posicionada 

paralelamente acima da superfície do tanque com iluminação artificial direta, 

garantindo o máximo contraste entre os pellets e a superfície de fundo. O 

algoritmo proposta, provou ser eficaz no tratamento das situações em que a 

iluminação não é uniforme, sendo preciso na determinação do número de 

pellets contados durante a experiência. 

Por outro lado, Duan et al. (2015), realizaram estudo para identificar o 

número de ovos vivos de espécies pelágicas de peixes marinhos. 

Normalmente, ovos que estão vivos possuem flutuabilidade, enquanto os 

mortos depositam-se no fundo. A proposta do trabalho foi utilizar um método 

não invasivo para a contagem do número de ovos flutuantes, possibilitando 

controlar a sobrevivência ao longo dos experimentos realizados em laboratório. 

O trabalho apresenta um método de análise automática de imagens para a 

contagem. Já que ovos destas espécies são tipicamente transparentes e de 

difícil detecção, a contagem é realizada pela fixação dos mesmos em um 

polímero que evidencia o contraste em relação ao fundo da placa de Petri. Tal 

intervenção acaba por matar os ovos e a solução empregada utilizava técnicas 

de coleta e processamento digital de imagens para realizar a classificação de 

maneira não invasiva e com mínima de manipulação dos ovos.  

Em outra linha de pesquisa, Papadakis et al. (2012) desenvolveram um 

sistema de visão computacional para análise das variações do comportamento 

de populações de peixes de pequeno porte em tanques de aquicultura. O 
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sistema analisou nove tanques distintos realizando observações simultâneas 

em período integral. Possuía uma interface computacional acessível pela web, 

responsável por publicar os resultados da aquisição de dados, além de 

controlar e acompanhar remotamente o andamento do experimento, eliminando 

a interferência inerente à presença humana. Através da medição da interação 

dos peixes em três condições diferentes de densidade de povoamento (fator de 

estresse), identificou a interação de cada indivíduo como o meio líquido e das 

variações de medição deste comportamento durante o período de um dia, 

resultando em diferenças estatísticas para cada um dos indivíduos. 

Para a detecção de padrões em imagens digitais alguns aspectos devem 

ser considerados. As características visuais de uma imagem, estão 

relacionadas à percepção humana. O sistema visual humano agrupa e 

organiza os estímulos visuais através de fatores como: proximidade, 

semelhanças, continuidade e limites desta imagem.  

A visão computacional simula a visão humana, utilizando câmeras e 

computadores para detectar tais características, "imitando" a percepção 

humana, procurando por padrões específicos ou por características específicas 

que sejam únicas e possam ser facilmente identificadas e comparadas. Um 

mecanismo comumente utilizado, é encontrar regiões na imagem que possuam 

a maior variação possível de características. 

Como características em uma imagem podemos entender que: 

 Linhas - são identificadas quando um pixel da imagem muda 

abruptamente de intensidade em relação ao seu adjacente. 

 Cantos - são identificados como pontos de intersecção entre duas 

linhas retas. 

 Regiões - são identificados como regiões nas quais os pixels são 

considerados similares e diferentes de sua vizinhança. 

Por definição características são: locais, diferenciáveis (possível 

diferenciar uma grande quantidade de objetos), em grande quantidade 

(centenas ou milhares em uma mesma imagem), permitem eficiência 

(processamento em tempo-real) e são genéricas (diferentes tipos de 

características em situações diferentes). 
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Para a detecção de padrões em uma imagem os seguintes passo devem 

ser seguidos: 

i) Encontrar um conjunto de pontos chave (keypoints); 

ii) Definir regiões ao redor dos pontos chave; 

iii) Normalizar as regiões definidas; 

iv) Extrair características dessas regiões (features) e as normalizá-las; 

v) Utilizar as características para identificar as coincidências (matches). 

Para identificação dos pellets de ração flutuante (objetos de interesse), 

serão considerados três tipos distintos de detecção de características nas 

imagens analisadas, a saber: Blob (aglomerados), SURF e Threshhold 

(limiarização). 

A primeira abordagem utiliza a detecção por identificação de 

aglomerados (Blobs). "Blobs são grupos de pixels conectados em uma imagem 

que partilham alguma propriedade comum (por exemplo valor de tons de 

cinza)" (MALLICK, 2015). O algoritmo mais simples de detecção de blobs é o 

SimpleBlobDetector (ITSEEZ, 2016). O algoritmo possui as seguintes etapas: 

i) Limiarização: A imagem original é convertida em várias imagens 

binárias por limiarização, variando o limiar (threshold) conforme 

parâmetro de passo do método. 

ii) Agrupamento: Em cada imagem binária, os pixels brancos 

adjacentes são agrupados (blobs binários). 

iii) Mesclando: Os centros dos blobs binários nas imagens binárias são 

computados, e os agrupamentos localizadas a menos de uma 

distância determinada como parâmetro do método são mesclados. 

iv) Centro e raio de cálculo: Os centros e raios dos blobs agrupados são 

calculados e devolvidos como retorno da função. 

Para o entendimento da segunda abordagem, alguns conceitos são 

necessários. 

O método SIFT foi criado por David Lowe, em 2004. A proposta deste  

método é identificar pontos chaves através da transformação na imagem sem 

variar a escala da mesma. Para tanto ocorre o desfocamento da imagem 

(borramento). Quanto maior for este desfocamento, maior é a simulação de 

baixa escala (resolução) da imagem. A aplicação sucessiva de filtro DoG e da 

matriz Hessiana, resulta em uma pilha de imagens em forma de pirâmide 
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(pirâmide Gaussiana). Na base desta pirâmide, estão as imagens com maior 

resolução. Nos níveis superiores localizam-se as imagens mais "borradas". Ou 

seja, o gradiente de escala é crescente em direção a base da pirâmide. 

Coincidências de pixels entre imagens adjacentes na pilha, são consideradas 

possíveis pontos chave da imagem. O kernel Gaussiano é definido como na 

equação 1.  

Há quatro etapas principais envolvidas no algoritmo SIFT: 

 Scale-space Extrema Detection, 

 Localização dos pontos de interesse,  

 Definição da orientação, 

 Descrição dos pontos de Interesse. 

 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =  
1

2𝜋𝜎2
𝑒−(x

2+y2)/2σ2                     (1) 

Equação 1 -Kernel Gaussiano 

A pirâmide é construída incrementando os valores de σ. A saída do filtro 

LoG é determinada pela equação 2, onde 𝐿𝑥𝑥 e  𝐿𝑦𝑦 são as segundas 

derivadas parciais. 

 

𝛻2𝐿 = 𝐿𝑥𝑥 + 𝐿𝑦𝑦                        (2) 

Equação 2 - Laplaciano Gaussiano 

As camadas da DoG são obtidas pela diferença entre duas camadas 

Gaussianas suavizadas sem a necessidade de calcular as derivadas. A função 

é dada pela equação 3, onde k é um fator  de incremento. 

 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) −  𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)                    (3) 

Equação 3 - Camada DoG  

Os pontos de máximo localizados pela LoG e DoG são considerados 

pontos de interesse. A orientação dos possíveis pontos chave na imagem é 

obtida através dos contornos próximos. Esta orientação é dada pelos picos no 

histograma direcional ponderado pela magnitude. As características são 

descritas tendo como base esta orientação. A efetiva localização de pontos 
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chave se dá pela remoção de extremos de dois tipos: pontos de baixo contraste 

e de borda. 

Estes fatores definem o descritor SIFT definido por um vetor de 

orientações (gradientes - histograma direcional) obtido ao redor do ponto chave 

localizado utilizando uma janela de 4x4 pixels. Na comparação entre duas 

imagens, se os descritores forem semelhantes em pontos distintos destas 

imagens é encontrada uma similaridade. 

Outra abordagem é a identificação de características da imagem 

utilizando a técnica SURF (Speeded-Up Robust Features). Método criado por 

Bay et al. (2006) é mais rápido na detecção em relação ao SIFT. Em 

comparativo realizado por Panchal et al. (2013) concluíram com base nos 

resultados experimentais que o método o SIFT, apesar de detectar um número 

maior de características na imagem, apresenta menor velocidade em 

comparação ao método SURF. 

Diferentemente da aproximação Laplaciana utilizada na SIFT, a SURF 

abre mão de box filter (matriz Hessiana) para realizar a aproximação. Esta é 

uma abordagem baseada na técnica da imagem integral (equação 4) para 

reduzir o custo computacional, chamada de detector Fast-Hessian (Hessiana 

rápida). O descritor é obtido pelas repostas da distribuição de wavelets de Haar 

na vizinhança dos pontos de interesse e possui apenas 64 dimensões, 

reduzindo o tempo de computação da detecção e das coincidências. 

 

𝐼(𝑥, 𝑦)  =  ∑ ∑  𝐼(𝑖, 𝑗)
𝑗≤𝑦
𝑗=0

𝑖≤𝑥
𝑖=0                        (4) 

Equação 4 - Imagem Integral 

O detector Fast-Hessian realiza uma aproximação da derivada de 

segunda ordem da gaussiana. É então aplicado o box filter na imagem integral. 

A mudança de escala é simulada incrementando o tamanho do filtro. Um filtro 

9x9 faz a aproximação de uma gaussiana com σ = 1.2. Para localizar o ponto 

de interesse, é então verificado em uma vizinhança 3x3x3 o pixel de maior 

intensidade. Para definição da orientação, o método SURF utiliza o resultado 

do wavelet de Haar aplicada na horizontal e na vertical para uma vizinhança 

circular de raio 6s, onde s é a escala do ponto de interesse. São necessárias 
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apenas 6 operações para computar a orientação do descritor em x e y 

independente da escala. Já a janela aplicada ao filtro tem dimensão 4s.  

Para cada região horizontal e vertical, as respostas da wavelet são 

avaliadas com centro no ponto de interesse e peso da gaussiana (σ = 2). As 

respostas são representadas como vetores no espaço, definidos pelos pares 

coordenados dos valores ao longo dos eixo x e y. A orientação é definida pela 

soma de todas as respostas da etapa anterior, dentro de uma janela de 

tamanho π/3 nas direções x e y. O vetor com maior módulo define a orientação 

do ponto de interesse. 

O descritor para o método SURF é definido por uma região quadrada de 

tamanho 20s centrada no ponto de interesse com a orientação obtida 

anteriormente. Essa região é divida em 4x4 sub regiões. Para cada sub região 

aplica-se o Haar warvelet em x e y, onde dx e dx , são as repostas do filtro nas 

respectivas direções. Os valores absolutos de dx e dy são somados. Cada sub 

região é descrita por um vetor de quatro dimensões conforme estrutura da 

equação 5. 

𝑣 = (∑𝑑𝑥, ∑𝑑𝑦,∑ |𝑑𝑥|, ∑ |𝑑𝑦|)                          (5) 

Equação 5 - Sub-regiões do descritor SURF 

A concatenação dos resultado de todas as sub regiões nos dá um vetor 

de 64 dimensões. As entradas do descritor representam o padrão de 

intensidade de cada sub região.  

Já a limiarização é um processo de segmentação de imagens que se 

baseia na diferença entre os níveis de cinza que compõe objetos contidos em 

uma imagem. Utilizando um limiar pré-estabelecido de acordo com as 

características dos objetos que se deseja isolar, a imagem pode então ser 

segmentada em dois grupos distintos. Um grupo de pixels com níveis de cinza 

abaixo do limiar determinado e outro grupo com níveis de cinza acima deste 

limiar. Tendo a imagem limiarizada, todos os pixels do mesmo grupo terão 

valor fixo. 
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2.7 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

 

"Esta metodologia, testa a hipótese de que as médias de duas ou mais 

populações são iguais. Análises ANOVA testam a importância de um ou mais 

fatores comparando as médias das variáveis de resposta em diferentes níveis 

dos fatores. A hipótese nula afirma que todas as médias das populações 

(médias dos níveis dos fatores) são iguais, enquanto a hipótese alternativa 

afirma que pelo menos uma é diferente" (MINITAB, 2016). 

Para efetuar uma ANOVA, são necessárias uma variável de resposta 

contínua e pelo menos um fator categórico com dois ou mais níveis. As 

análises ANOVA exigem dados de populações aproximadamente normalmente 

distribuídas com variâncias iguais entre fatores. Entretanto, os procedimentos 

ANOVA funcionam bem mesmo quando a pressuposição de normalidade é 

violada, exceto quando uma ou mais distribuições são altamente assimétricas 

ou quando as variâncias são muito diferentes. Transformações do conjunto de 

dados original podem corrigir essas violações. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAR 

 

O protocolo experimental do trabalho adotou as seguintes fases: 

 Montagem do protótipo; 

 Desenvolvimento de software de controle e gestão; 

 Operação experimental do alimentador automatizado; 

 Análise estatística. 

 

A metodologia proposta neste trabalho utiliza ferramental de apoio que 

viabiliza a execução da mesma. O protótipo funcional de alimentador e os 

softwares especialistas de gestão e tratamento de imagens, são partes deste 

ferramental e permitem a coleta e tratamento de dados (imagens, temperatura 

e peso da ração) e o controle do processo. 

A integração de componentes disponíveis no mercado possibilitou a 

confecção do protótipo de maneira ágil, reduzindo o tempo de 

desenvolvimento.  

O software para gestão e controle foi implementado em linguagem de 

programação Python, amplamente difundida na comunidade de software livre, 

possuindo diversas bibliotecas com funções específicas à aplicação aqui 

proposta.  

 

3.2 MONTAGEM DO PROTÓTIPO 

 

O protótipo foi desenvolvido para operação nas instalações do 

laboratório do Grupo de Estudos em Piscicultura do Centro de Estudos do Mar 

da Universidade Federal do Paraná, localizado no balneário de Praia de Leste, 

este, pertencente ao município de Pontal do Paraná. Foram utilizados os 

materiais e equipamentos descritos a seguir para o desenvolvimento do 

trabalho. 
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3.2.1 Módulo de Processamento 
 

Para processamento das informações obtidas dos sensores e 

hospedagem do software de controle e atuação, foi utilizado um computador 

Raspberry PI modelo B (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2012), conforme a 

figura 1, com processador de 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7 com 1GB de 

memória RAM, 4 portas USB, 40 pinos de interface GPIO, interface de vídeo 

HDMI, uma porta Ethernet, saída de áudio e vídeo composto de 3,5 mm, 

interface para câmera (CSI), interface para display LCD (DSI), slot Micro SD 

card slot e processador gráfico VideoCore IV 3D. 

 

Figura 1 - Raspberry PI 

Fonte: Farnell Neware, 2014 
 
 

3.2.2 Câmera de vídeo 
 

Para captura de imagens e vídeo, foi utilizado um módulo de câmera 

para Raspberry PI (UCTRONICS, 2016) de alta definição (1080p) com lente 

angular de 9 mm, conforme figura 2. 

 

Figura 2 - Módulo da câmera de alta definição 

Fonte: Uctronics, 2016 
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As características da câmera são as seguintes: 

 Câmera de vídeo de alta definição para Raspberry Pi modelos 

A/B/B+ e Raspberry Pi 2; 

 Sensor Omnivision OV5647 com foco fixo e lentes substituíveis; 

 Sensor de 5 M pixel; 

 Filtro infra vermelho integral; 

 Resolução para imagem estática de 2592 x 1944 

 Máxima resolução de vídeo de 1080p 

 Número máximo de frames por segundo de 30fps 

 Tamanho de 36 x 36 mm 

 Cabo flat de conexão com 15 cm e 15 pinos para interface serial 

para câmera (CSI) 

 Lentes de câmera modelo LS-2716CS 

 

3.2.3 Sensor de Carga 
 

Para coleta de dados de peso da ração ofertada, foi utilizada uma célula 

de carga de ponto único (strain gage) modelo FZ0967 (ALIEXPRESS, 2016), 

conforme a figura 3,  com as seguintes características: máxima carga 5 kg, 

máxima tensão de saída 1.0 ± 0,15 mV.V-1, tensão de saída de referência ± 

0,1mV.V-1, impedância de entrada: 1066 Ω ±20%,  impedância de saída: 1000 

Ω ±10%, máxima tensão de trabalho: 10V C.C., temperatura de operação: -

20~65°C, tamanho total: 60 x 12,8 x 12,8mm (L x C x A) 

 

Figura 3 - Sensor de carga 

Fonte: Aliexpress, 2016 
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3.2.4 Conversor A/D 
 

Para a conversão dos sinais analógicos, referentes aos dados de peso 

da ração coletada, para dados digitais adequados ao processamento, foi 

utilizado um conversor analógico-digital de 24-Bits para células de carga 

modelo HX711 (AVIA SEMICONDUCTOR, 2016), conforme figura 4, com as 

seguintes características: Dois canais de entrada diferenciais selecionáveis, 

ganho selecionável de 32, 64 e 128, oscilador integrado, controle digital 

simples e interface serial que não necessita de configuração, taxa de dados de 

saída selecionável de 10 SPS ou 80 SPS, rejeição em modo comum entre 50 e 

60 Hz, consumo de corrente em operação normal < 1,5 mA , e em espera < 1 

uA , tensão de alimentação para operação: 2,6 ~ 5.5 V e faixa de temperatura 

de operação: -40 ~ + 85 ºC. 

 

 

Figura 4 - Módulo conversor analógico digital HX711 

Fonte: SohamG, 2015 
 
3.2.5 Módulo de relés  

 

Para o acionamento do mecanismo de trava elétrica automotiva 

responsável pela oferta de ração aos espécimes, foi utilizado um módulo de 

relés modelo SRD-05VDC-SL-C, conforme figura 5, com dois canais opto 

isolados, tensão de operação de 5 V em corrente contínua, controle de cargas 

de até 220 V em corente alternada. Corrente típica de operação de 15 à 20 mA, 

LED indicador de status. Pinos normalmente aberto, normalmente fechado e 

comum. Tensão de saída (30 V em corrente contínua a 10 A) ou (250 V em 

corrente alternada a 10 A). Tempo de resposta: 5~10 ms. Dimensões de 51 x 

38 x 20 mm 
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Figura 5 - Módulo de relés duplo canal 

Fonte: Flipflop, 2015 
 
 

3.2.6 Mecanismo de trava elétrica automotiva 
 

Para abertura da comporta responsável pela oferta de ração aos 

espécimes, foi utilizado um mecanismo de trava elétrica automotiva de cinco 

vias, sendo três para controle - fim de curso de abertura e fechamento - e duas 

vias para acionamento, conforme figura 6. Tensão de operação de 12 V em 

corrente contínua.  

 

Figura 6 - Mecanismo de trava elétrica automotiva 

Fonte: Mercado Livre, 2016 
 

3.2.7 Sensor de temperatura 
 

Para coleta de dados de temperatura da água durante as ofertas de 

ração aos espécimes, foi utilizado um sensor digital de temperatura modelo 

DS1820B (BÖCKER SYSTEMELEKTRONIK, 2016), conforme figura 7, com as 

seguintes características: interface única 1-Wire® que requer apenas uma 

porta para a comunicação, cada dispositivo tem um código de série de 64 bits 

único armazenado na ROM interna, não requer componentes externos, pode 
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ser alimentado a partir da linha de dados, faixa de tensão de alimentação: 3.0 V 

a 5.5 V, faixa de medição de temperaturas: -55 ° C a + 125 ° C (-67 ° F a + 257 

° F ) ± 0,5 ° C precisão de -10 ° C a + 85 ° C , resolução termômetro 

selecionável pelo usuário de 9 a 12 bits, tempo de conversão para palavra 

digital de 12 bits: 750 ms (máx.). 

 

 

Figura 7 - Sensor digital de temperatura DS1820B 

Fonte: Böcker Systemelektronik, 2016 
 

3.2.8 Caixa Estanque 
 
Para acondicionamento dos circuitos eletrônicos e de acionamento, foi 

utilizada caixa estanque OKW modelo C7020064, conforme figura 8, composta 

por duas peças - tampa em ABS transparente de alta densidade e base em 

ABS cinza de alta densidade - classe de proteção IP 66 com vedação em 

espuma na parte superior. Possui pontos de fixação para trilhos DIN, PCB e 

placas de montagem. Sistema de fechamento com parafusos de aço inoxidável 

para bloqueio de ação rápida isolados da área de vedação. 

 

 

Figura 8 - Caixa estanque 

Fonte: OKW, 2016 
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3.2.9 Materiais Diversos 
 

• Cabos de rede e interconexões; 

• Reservatório para Ração; 

• Ferragens Diversas; 

• Braçadeiras em nylon Hellermann Tyton; 

• Tripé para sustentação; 

• Parafusos e porcas de fixação em aço inox; 

• Garrafa PET de 2 litros de capacidade; 

• Placa de acrílico de baixa densidade na cor branca com 15 mm de 

espessura; 

• Braço articulado em alumínio; 

• Fontes de alimentação chaveadas com tensões nominais de 5 V 

corrente contínua 1 A  e 12 V e corrente contínua 1 A. 

 

3.2.10  Integração de componentes 
 

A construção do protótipo mecatrônico funcional utilizou os materiais 

elencados anteriormente e ocorreu nos seguintes passos sendo 

interconectados como demonstrado nas figuras 9 e 10: 

• Perfuração da caixa estanque para passagem de cabos; 

• Disposição e fixação dos módulos de processamento, câmera, conversor 

A/D e de relés no interior da caixa estanque; 

• Interconexões entre módulos de processamento, câmera, conversor A/D, 

relés e sensor de temperatura; 

• Confecção do braço articulado de alumínio; 

• Confecção do braço de suporte para sensor de carga em acrílico branco 

de baixa densidade; 

• Confecção de estrutura para fixação no tripé de suporte; 

• Fixação do sensor e carga ao braço de suporte; 

• Fixação da garrafa PET ao braço de suporte em acrílico; 

• Fixação do mecanismo para trava elétrica automotiva ao braço de 

suporte em acrílico; 



46 

 

• Confecção da haste e tampa de contenção para ração e acoplamento 

dos mesmos à garrafa PET e ao braço de suporte em acrílico; 

• Fixação do braço de suporte em acrílico ao braço articulado em 

alumínio; 

• Fixação da caixa estanque ao braço articulado em alumínio; 

• Passagem de cabos e conexões com fontes de alimentação e interface 

de rede de dados ethernet; 

• Fixação do conjunto ao tripé de sustentação; 

• Montagem e posicionamento sobre tanque objeto de monitoramento. 

 

 

Figura 9 - Interconexão dos componentes do protótipo alimentador 

Fonte: Autor, 2015 
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Figura 10 - Visão geral da estrutura mecânica do projeto 

Fonte: Autor, 2015  

para ração 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO 

 

Para realizar o arraçoamento sem a intervenção humana, o protótipo 

mecatrônico utiliza internamente, software responsável pela oferta de ração, 

coleta, processamento e interface gráfica para análise dos dados. A seguir são 

apresentados alguns aspectos técnicos inerentes à implementação deste 

software. 

 

3.3.1 Ambiente de desenvolvimento de software 
 

Para a implementação do software foi utilizada a ferramenta Liclipse 

2.1.0. provido pela empresa Brainwy Software Ltda (http://www.liclipse.com/). 

Trata-se de um ambiente integrado de desenvolvimento  IDE - do inglês 

Integrated Development Environment - baseada na plataforma de código fonte  

aberto Eclipse. Mostrou-se o mais adequado, pois incorpora todas as 

ferramentas necessárias para as linguagens de programação utilizadas. 

 

3.3.2 Biblioteca para manipulação de imagens 
 

Para manipulação de imagens e vídeos foi utilizada a biblioteca de 

código fonte aberto OpenCV na versão 2.4.6 (http://opencv.org).  

A biblioteca OpenCV é liberada para uso sob a licença BSD sendo 

gratuita tanto para uso acadêmico e quanto comercial. Possui implementação 

de interfaces para linguagens C/C++, Python e Java e é suportado pelos 

sistemas operacionais Windows, Linux, MacOS, iOS e Android.  

A biblioteca foi projetada para operar com a maior eficiência 

computacional possível e com forte foco em aplicações de tempo real. A 

biblioteca foi escrita em C/C++ otimizado para tirar proveito do processamento 

em multiplos núcleos. Admite a utilização com OpenCL - (GROUP; OTHERS, 

2011), tirando proveito da aceleração de hardware dedicado de vídeo. Possui 

aproximadamente 47 mil pessoas da comunidade que contribuem para o 

projeto e o número estimado de downloads já é superior a nove milhões de 

cópias. É utilizado nos mais diversos tipos de aplicações, obras de arte 
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interativas, inspeção de minas, reconstrução de mapas na web ou através de 

robótica avançada (ITSEEZ, 2016) 

 

3.3.3 Linguagens e padrões de programação 
 

Para o desenvolvimento dos softwares de controle e gestão foram 

utilizados as seguintes  linguagens e padrões de programação: 

  

• Python 2.7HTML 5 

• Javascript / JQuery 

• CSS 

• SQL 

 

3.3.4 Operação 
 

O processamento é realizado em um microcomputador Raspberry PI 

modelo B executando sistema operacional Linux Debian adaptada – Raspbian.  

O software embarcado foi implementado utilizando linguagem de 

programação e scripts Python. É orientado a objetos e está estruturado em 

classes responsáveis por: 

i. Controlar, acionar e coletar dados dos periféricos de hardware - 

câmera, alimentador, sensor de carga e sensor de temperatura. 

ii. Controlar o fluxo principal de execução do programa (máquina de 

estados) 

iii. Controlar a execução de telecomandos requisitados pelo usuário via 

interface web/mobile - Ferramenta Computacional de Gestão. 

iv. Processar algoritmos de tratamento de imagens, estimativa de 

quantidade de ração e movimento dos animais durante o 

arraçoamento. 

v. Acessar banco de dados para registro e recuperação de informações. 

 

O fluxograma que representa o ciclo de execução do software de 

controle pode ser observado na figura 11. 
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Figura 11 - Fluxograma de execução do software de controle do sistema alimentador 
automatizado 

Fonte: Autor (2015) 
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O fluxograma indicado na figura 11, demonstra que a determinação da 

saciedade dos espécimes em análise depende das seguintes variáveis: 

i. Tempo decorrido desde o último arraçoamento; 

ii. Taxa de movimentação dos espécimes no tanque; 

iii. Quantidade de ração residual flutuante; 

iv. Peso parcial acumulado da ração ofertada no arraçoamento atual.  

A estratégia utilizada para o controle do sistema ocorre em três etapas 

distintas. Na primeira etapa, o tempo decorrido desde o último arraçoamento é 

comparado com o período mínimo especificado na parametrização. Este 

controle visa minimizar a saturação de ração no tanque, evitando a oferta em 

prazos muito curtos. 

Se o resultado da etapa anterior for positivo, ou seja, se o tempo 

decorrido for maior que o parametrizado, dá-se então início a um novo 

arraçoamento, ofertando uma parcela de ração referente ao tempo de abertura 

da comporta de contenção. A quantidade de ração está limitada ao peso 

máximo de ração permitida por arraçoamento. O tempo de abertura da 

comporta e o peso máximo por arraçoamento são parametrizados no sistema 

de gestão. 

Ocorre então um intervalo de espera para estabilização do ambiente do 

tanque - superfície da água e distribuição dos pellets nesta superfície - além da 

resposta aos estímulos visual, acústico e olfativo dos espécimes. Este tempo é 

parametrizado no sistema e depende de condições ambientais e características 

da espécie de peixe em análise. 

Na próxima etapa é verificada a saciedade dos animais. Esta é 

diretamente proporcional à quantidade de ração flutuante após a oferta e a 

quantidade de movimento dos espécimes no tanque. Estas duas dimensões 

são parametrizáveis na interface de usuário do sistema de gestão. Se o 

percentual de movimento e a quantidade de pellets flutuante tiverem valor 

superior ao parametrizado, o sistema aguarda um intervalo de tempo - em 

segundos - para realizar nova verificação. Este intervalo é parametrizado no 

aplicativo de gestão e tem a finalidade de garantir que o comportamento 

alimentar dos espécimes (frenesi) seja confirmado.  

Caso a quantidade de movimento seja inferior ao parametrizado, 

entende-se que o comportamento de frenesi não ocorreu, ou seja, não há 
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interesse dos animais pelo alimento.  Se o número de pellets flutuantes ainda é 

maior que o previsto, entende-se que os animais estão saciados. Caso 

contrário entende-se que a saciedade não foi atingida, sendo então necessário 

verificar novamente a movimentação no tanque. O peso máximo de ração para 

cada arraçoamento, é parametrizado no sistema de gestão e nunca é excedido. 

Nos casos em que a saciedade é atingida, o sistema inicia novo ciclo até 

que prazo de espera para o novo arraçoamento seja excedido. 

 

3.3.5 Detecção de movimento dos espécimes em análise 
 

As diferenças entre duas imagens capturadas sucessivamente serão 

consideradas o fator de determinação da quantidade de movimento dos 

espécimes em análise.  

A determinação de movimento em cenas capturadas em vídeo é bem 

difundida e utilizada largamente. A técnica aqui aplicada é uma adequação da 

desenvolvida por Simkowiak (2013) e consiste das seguintes etapas: 

i. Coleta de frame colorido em espaço de cor RGB e resolução de 

320X240 pixels; 

ii. Suavização das bordas da imagem colorida. 

iii. Transformação linear da imagem, com fator de escala igual a um.  

iv. Subtração do frame atual.  

v. Conversão da imagem resultante em escala de cinza.  

vi. Aplicação de limiarização binária (Binary Threshold) sobre a imagem 

resultante da etapa anterior. O limite inferior de corte foi fixado 

empiricamente com valor 2 e o limite superior com valor 255. 

vii. Suavização das bordas da imagem em tons de cinza com janela 

Gaussiana de largura e altura igual a 9 pixels. 

viii. Aplicação de limiarização binária (Binary Threshold) sobre a imagem 

resultante da etapa anterior. O limite inferior de corte foi fixado 

experimentalmente em 240 e o limite superior em 255.  

ix. Subtração entre duas imagens consecutivas resultantes da etapa 

anterior, ou seja (𝑙𝑛 − 𝑙𝑛−1).  
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Neste ponto o método utilizado difere do original. Na abordagem 

adotada por Simkowiak (2013) ocorre a separação dos pixels brancos e pretos 

em dois vetores separados e posterior determinação dos contornos da imagem 

resultante da limiarização do item anterior. Com estes vetores em mãos é 

realizado o preenchimento dos espaços vagos com pixels brancos, criando 

assim superfícies que são interpretadas como "áreas de movimentação".  

 Na aplicação aqui proposta interessa apenas determinar a diferença 

absoluta entre as imagens resultantes de duas iterações sucessivas. O 

resultado consiste em uma imagem binária na qual os pixels brancos 

representam a quantidade de movimento dos espécimes em análise. Para 

representar este valor de forma adimensional, é calculada a relação entre os 

pixels brancos e o total de pixels da imagem, resultando num percentual de 

movimento relativo dos espécimes do tanque. Maiores movimentações 

representam valores proporcionais de pixels brancos na imagem em análise. 

x. A imagem resultante da etapa anterior é acumulada 

temporariamente. 

xi. As etapas anteriores são repetidas para um novo frame coletado até 

que seja atingido o número máximo de frames parametrizado. 

xii. Calculada a média aritmética dos percentuais de movimentação de 

todos os frames analisados. 

O intervalo de aquisição entre duas imagens depende do tempo de 

processamento necessário para a execução dos filtros, operações entre as 

imagens e conversões de espaço de cor, sendo diretamente proporcional às 

diferenças entre duas imagens subsequentes.  

 

3.3.6 Determinação da quantidade de pellets residual flutuante 
 

A identificação de pontos específicos ou características de uma imagem 

é amplamente difundida. A biblioteca OpenCV utilizada neste trabalho, possui 

interface própria para detecção de características de imagens em duas 

dimensões.  

A abordagem desse trabalho utiliza três métodos distintos para detecção 

da quantidade de ração residual na superfície do tanque. Tal abordagem visa 

determinar o método com melhor desempenho. 
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3.3.7 Determinação por limiarização 
 
Este método tem como objetivo determinar na imagem os limites entre 

os aspectos de interesse - pellets de ração - e o restante da cena que está 

sendo analisada - tanque, peixes e ambiente. 

Tal abordagem é bastante sensível ao meio. Intensidade de iluminação, 

ondulação, turbilência (quantidade de partículas em suspensão) e coloração da 

água, coloração de sedimentos no tanque, semelhanças da coloração dos 

espécimes e da ração são alguns dos aspectos que influenciam na detecção 

dos objetos em análise.  

Com o intuito de minimizar estas influências, é realizada a subtração de 

aspectos que não são de interesse na análise. 

A aplicação proposta neste trabalho foi estruturada utilizando funções 

específicas da biblioteca OpenCV - ANEXO I - da seguinte forma: 

i. Captura de imagem colorida 

ii. Oferta de ração 

iii. Captura de nova imagem colorida 

iv. Dilatação em uma iteração nos três canais RGB, das duas imagens 

coletadas, utilizando elemento estruturante de 5X5 pixels (kernel do 

filtro)  

v. Diferença absoluta entre as duas imagens obtidas no passo anterior 

vi. Erosão em uma iteração, nos três canais RGB, da imagem resultante 

do passo anterior, utilizando elemento estruturante de 5X5 pixels 

(kernel do filtro)  

vii. Conversão da imagem resultante do passo anterior do espaço de 

cores RGB para tons de cinza 

viii. Aplicação de limiarização adaptativa OTSU na imagem em tons de 

cinza 

ix. Imagem binária (em preto e branco) resultante.  

x. Determinação da quantidade de pixels brancos  

xi. Quociente da quantidade de pixels brancos pela quantidade de pixels 

que representa a área que um pellet ocupa (média) 

xii. Número de pellets resultante 
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A parametrização utilizada na função cv2.dilate foi a seguinte: 

• núcleo: matriz de 5X5 pixels; 

• iterações: 1. 

 

A parametrização utilizada na função cv2.adaptiveThreshold foi a 

seguinte: 

• valor máximo: 255; 

• algoritmo de limiarização: adaptativa gaussiana; 

• tipo de limiarização: binária. 

A área ocupada por um pellet de 4 mm de diâmetro corresponde a 

aproximadamente 30 pixels para imagens com resolução de 640 x 480. 

 

3.3.8 Determinação por detecção de características por método S U R F 
 

O método de determinação de padrões S U R F, sigla para Speeded Up 

Robust Features - Bay et al. (2006), está contemplado em função específica da 

biblioteca OpenCV e foi aplicada da seguinte forma: 

i. Captura de imagem colorida 

ii. Oferta de ração 

iii. Captura de nova imagem colorida 

iv. Diferença absoluta entre as duas imagens coletadas 

v. Aplicação de função de detecção de características na imagem 

resultante da etapa anterior, variando o parâmetro hessianThreshold 

de 0 à 255 obtendo os pontos chave (keypoints) referentes aos 

pellets detectados 

vi. Impressão dos conjuntos de pontos chave na imagem resultante do 

passo iv.   

Esta etapa resulta em 256 imagens distintas, uma para cada passo 

de Threshold Hessiano. 

A parametrização utilizada na função cv.Threshold foi a seguinte: 

• limiar: 127 

• valor máximo: 255 

• tipo de limiarização: binária combinada com OTSU 
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3.3.9 Determinação por simples detecção de aglomerados 
 
O método aqui utilizado trata-se do SimpleBlobDetector, descrito no 

ANEXO I. A função atua como um filtro seletor, possibilitando a determinação 

dos limites inferior e superior de corte além da filtragem por características 

como área, circularidade, convexidade e razão entre a inércia mínima e 

máxima dos objetos. 

Devido ao ambiente controlado com iluminação natural e indireta, pouca 

ondulação na superfície do tanque, área de análise com coloração distinta 

(tons de azul), formato dos pellets de ração bem definido e próximo do circular, 

a parametrização utilizada para detecção foi a seguinte: 

• Limiar mínimo igual a 30 

• Limiar máximo igual a 55 

• Passo entre limiares adjacentes igual a 2 

• Filtragem por área mínima de 5 pixels e área máxima de  

30 pixels 

• Outros tipos de filtragem desabilitados. 

A função da biblioteca OpenCV foi aplicada da seguinte forma: 

i. Coleta de imagem  

ii. Oferta de ração 

iii. Coleta de nova imagem  

iv. Diferença absoluta entre as duas imagens coletadas 

v. Extração de negativo da imagem 

vi. Aplicação de função de detecção de aglomerados 

vii. Impressão dos conjuntos de centroides dos aglomerados detectados 

na imagem resultante do passo v. 
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3.4 OPERAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

A operação experimental do protótipo foi realizada em parceria com o 

Grupo de Estudos em Piscicultura, nas instalações do laboratório  localizado no 

Centro de Estudos do Mar da UFPR, e teve como objetivo determinar a 

acuidade dos métodos computacionais de contagem de ração. As etapas 

abaixo descrevem os procedimentos adotados. 

 

3.4.1 Instalação do protótipo 
 
Para a instalação foi necessário o posicionamento de reservatório 

apropriado. Para a montagem do protótipo foi utilizada uma caixa d´água de 

polietileno de abertura circular, com capacidade de 310 litros da marca 

BRASILIT conforme figura 12. Na tabela 1 estão apresentadas as 

características físicas do compartimento.  

 

  
  Dimensões 

Capacidade 
nominal Peso Largura da 

tampa 
Largura da 

base da caixa 
Altura com 

tampa 
Altura sem 

tampa 

310 l 7,5 kg 1000 mm 730 mm 690 mm 600 mm 

Tabela 1 - Características do tanque utilizado no experimento 

Fonte: Brasilit Saint Gobain, 2016 

 

Figura 12 - Caixa d´água utilizada como tanque 

Fonte: Brasilit Saint Gobain, 2016 
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A adequação do compartimento (furações e encanamento) e as 

estruturas de apoio necessárias ao cultivo de peixes em ambiente fechado - 

recirculação de água, filtragem, aeração e regulação térmica - foram projetadas 

e construídas pela equipe do pesquisadores, técnicos e bolsistas responsáveis 

pelo laboratório. Parte destas instalações pode ser visualizada nas figuras 13 a 

15. 

 

Figura 13 - Disposição dos tanques no laboratório 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 14 - Recirculação de água dos tanques 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 15 - Sistema de filtragem e recirculação 

Fonte: Autor (2015) 
 

3.4.2 Espécimes analisados 
 

Para a operação experimental foram utilizados 25 indivíduos da espécie 

Rhamdia quelen, popularmente conhecida como Judiá. Sua representação 

artística pode ser observada na figura 16. Trata-se de espécie nativa da 

América do Sul, "é encontrado desde o centro da Argentina até o sul do 

México" (GOMES et al., 2000, pg.1). Os espécimes utilizados no experimento 

possuíam em média 30 cm de comprimento, 200 g de massa corpórea e seis 

meses de idade. A utilização desta espécie  na análise mostrou-se vantajosa, 

pois o tempo de resposta ao arraçoamento é relativamente longo e seu 

comportamento alimentar durante o frenesi é moderado, saciando-se 

rapidamente com pequena quantidade de ração.  

 

Figura 16 - Jundiá (Rhamdia quelen) 

Fonte: CPT (2015) 
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Outra característica interessante desta espécie é sua coloração 

acinzentada escura, contrastando com a tonalidade azul do tanque utilizado no 

experimento. Esta característica pode ser observada na figura 17. 

 

 

Figura 17 - Espécimes de jundiá em tanque experimental.  

Contraste entre coloração do tanque e peixes 

Fonte: Autor (2015) 
 

3.4.3 Materiais de apoio 
 

Para executar a coleta das amostras (imagens) utilizadas nos três 

métodos de determinação do número de pellets flutuantes, foram necessários 

os seguintes materiais de apoio: 

 Luximetro Minipa modelo MLM-1332; 

 Rede para coleta dos pellets de ração; 

 Pellets de ração extrusada com cinco, seis e oito milímetros de 

diâmetro e 

 Planilha para anotação. 

 Nas figuras 18 a 20 podem ser observados os materiais de apoio 

utilizados. 
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Figura 18 - Luximetro 

Fonte: Autor (2016) 
 

 

Figura 19 - Rede para coleta de ração 

Fonte: Autor (2016) 
 

 

Figura 20 - Amostras de pellets de ração. 

(a) pellets de 5 mm, (b) pellets de 6 mm e (c) pellets de 8 mm 

Fonte: Autor (2016) 
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3.4.4 Condições de arraçoamento 
 

As condições de arraçoamento consideradas na análise estatística do 

método de melhor desempenho, em relação a contagem manual de pellets, 

estão disponíveis na tabela 2. 

 

Diâmetro da 
ração 

Circulação de 
água 

Aeração do 
tanque Espécimes 

6mm Sim Não 0 

6mm Sim Sim 0 

6mm Sim Não 25 

6mm Sim Sim 25 

5mm Sim Não 0 

8mm Sim Não 0 

Tabela 2- Condições de arraçoamento 

Fonte: Autor (2016) 
 

Outra grandeza considerada nas análises foi a intensidade luminosa nos 

períodos de arraçoamento. As variações deste fator foram decorrentes das 

diferentes condições de insolação, horário de coleta das imagens e luz refletida 

nas edificações próximas ao laboratório.  

 
3.4.5 Protocolo de arraçoamento 

 
Para a execução dos métodos de contagem computacional de pellets 

flutuantes foram necessárias os seguintes ajustes e parametrizações do 

sistema alimentador automatizado: 

 Operação do sistema em modo "TESTE", possibilitando telecomando 

executado pelo operador; 

 Tempo de abertura da comporta ajustado para um segundo e 

 Área ocupada por um pellet de ração ajustado para 30 pixels. 

O luxímetro utilizado nas coletas de dados, teve seu sensor posicionado 

perpendicularmente a superfície do tanque, próximo a borda do mesmo. 

Para cada condição de arraçoamento constante na sessão 3.4.4 foram 

realizados os ajustes e preparações necessárias, ou seja, carga do 

compartimento alimentador com ração de diâmetro apropriado, inserção ou 
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retirada dos espécimes do tanque, liberação ou interrupção da aeração e 

limpeza de pellets residuais que por ventura estivessem presentes na 

superfície e/ou fundo do tanque. 

Os arraçoamentos foram executados pelo operador seguindo o seguinte 

protocolo: 

 Acionar, através do software de gestão, a oferta de ração do 

alimentador; 

 Aguardar que o software retornasse mensagem de término de 

operação; 

 Coletar com rede apropriada, todos os pellets presentes no 

tanque em análise - superfície e fundo; 

 Contar manualmente os pellets coletados; 

 Ler valor de intensidade luminosa apresentado no luxímetro;   

 Anotar na planilha os seguintes valores: identificador da amostra, 

número de pellets contados manualmente, número de pellets 

apresentados na interface do software de gestão e intensidade 

luminosa detectada pelo luxímetro. 

Observação: Foram realizadas 20 iterações da sequência anterior para 

cada condição de arraçoamento. 

 

3.4.6 Seleção do método de contagem com melhor desempenho 
 

A seleção do método de contagem de pellets com melhor desempenho, 

foi a que apresentou as menores variações absolutas dos valores obtidos em 

relação as contagens realizadas manualmente. Os dados tabulados, para cada 

condição de arraçoamento, estão disponíveis no ANEXO II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O método estatístico utilizado no presente trabalho foi a análise de 

variância - ANOVA 

A variação de contagem de pellets realizada por visão computacional em 

relação a contagem manual será considerada na análise ANOVA como variável 

de resposta.  

Os fatores categóricos que influenciam a contagem de pellets e 

considerados importantes para a análise, são os seguintes:  

 Aeração do tanque; 

 Dimensões dos pellets de ração; 

 Presença de espécimes no tanque e 

 Intensidade luminosa 

 

Para identificar se as diferentes condições de arraçoamento, influenciam 

significativamente no resultado da contagem computacional de pellets de 

ração, foram propostos seis cenários distintos para a análise. A saber: 

1. Análise com pellets de 6mm, com circulação e sem aeração, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Sem espécimes no tanque 

(2) Com espécimes no tanque 

 

2. Análise com pellets de 6mm, sem espécimes no tanque, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Com circulação e sem aeração 

(2) Com circulação e com aeração 

 

3. Análise com pellets de 6mm com 25 espécimes no tanque, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Com circulação e sem aeração 

(2) Com circulação e com aeração 
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4. Análise com recirculação, sem aeração e sem espécimes no tanque, 

considerando três tratamentos distintos: 

(1) Utilizando pellets de 5mm 

(2) Utilizando pellets de 6mm 

(3) Utilizando pellets de 8mm 

 

5. Análise com pellets de 6mm, sem espécimes no tanque, sem 

aeração e com circulação, considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

(2) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

 

6. Análise levando em consideração apenas a variação de intensidade 

luminosa para todas as amostras em que houve coleta desta 

grandeza, considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

(2) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

 

As análises foram executadas na ferramenta Minitab 17 Statistical 

Software®. O método ANOVA utilizado foi o DIC (Delineamento Inteiramente 

Casualizado) considerando nível de confiabilidade de 95% e taxa de erro de 

Turkey igual a 5 desconsiderando outliers maiores ou iguais a 100 (amostras 

distantes a dois desvios padrão da média das amostras - método do escore-z). 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos durante o presente 

estudo. A saber: 

 Protótipo funcional 

 Software de controle e gestão 

 Determinação do método de contagem mais eficiente 

 Leitura crítica de resultados da ANOVA para o método mais eficiente 

 

4.1 PROTÓTIPO FUNCIONAL 

 

O projeto inicial do protótipo do alimentador automatizado previa a 

utilização de um mecanismo acionado por motor de passo de dois polos 

(gaveta de CD-ROM), como pode ser observado na figura 21. Este arranjo 

possibilitou  a determinação e o controle da velocidade da janela de abertura 

do para passagem da ração. 

Porém, este mecanismo mostrou-se ineficiente. Devido ao acúmulo dos 

pellets de ração entre o recipiente e o orifício de saída, ocorria a obstrução da 

passagem de pellets e consequente o travamento da comporta de contenção. 

Para contornar tal deficiência, fez-se necessário a alteração do projeto 

pela utilização do mecanismo de acionamento de trava para portas 

automobilística, solução esta que se mostrou mais robusta e menos suscetível 

a falhas. Trata-se de um dispositivo mais simples acionado apenas por dois 

relés acoplados às portas digitais da interface GPIO da CPU Raspberry PI. Ao 

contrário do sistema anterior, que possuía maior número de peças móveis e 

dependia de circuito externo para acionamento, com interface analógico-digital  

demandando maior processamento da CPU.   
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Figura 21 - Mecanismo de contenção de ração com gaveta de CD-ROM 

Fonte: Autor (2015) 
 

A disposição do protótipo acima do tanque, também apresentou alguns 

desafios quanto ao posicionamento da câmera de vídeo. Na primeira 

abordagem, a câmera era posicionada a 1,50 m da superfície do tanque, 

conforme figura 22. Nesta disposição, devido à grande distância focal, a área 

do tanque era parcialmente ocultada, não possibilitando a focalização completa 

dos pellets de ração e espécimes sob análise. A figura 23 apresenta imagem 

do tanque capturada nesta condição. 

Para garantir a melhor posição de captura das imagens, foi necessário 

elevar toda a estrutura do protótipo a três metros acima da superfície do 

tanque. Para tanto, fez-se necessária à adaptação de um tripé que pode ser 

observado na figura 24. 

Devido a maior distância da câmera ao objeto, houve redução da área 

ocupada pelos pellets na superfície. Sendo esta redução inversamente 

proporcional a esta distância focal, foi necessário o ajuste no algoritmo de 

detecção de pellets para adequar-se a esta nova situação. Na figura 25 pode-

se observar a nova condição de captura de imagens abrangendo maior área da 

superfície do tanque. 
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Figura 22 - Disposição inicial do protótipo à 1,50 m da superfície do tanque 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 23 - Superfície do tanque capturada com câmera posicionada à 1,50m de altura 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 24 - Disposição do protótipo à 3 metros da superfície do tanque 

Fonte: Rafael Ferlin (2016) 
 

 

Figura 25 - Superfície do tanque capturada com câmera posicionada à três metros de altura 

Fonte: Autor (2016) 
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4.2 SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO 

 

O software de controle e gestão foi desenvolvido em dois módulos 

distintos integrados via banco de dados. A saber: 

 

4.2.1 Módulo de Controle 
 

Este módulo contempla as seguintes funcionalidades: 

i. Coleta dos dados - imagens e temperatura 

ii. Tratamento de dados e controle - contagem de pellets e 

determinação de movimentação 

iii. Atuação - oferta de ração 

 

4.2.1.1 Detecção de movimento 

Para a aplicação aqui proposta, a grandeza que define a quantidade de 

movimento dos espécimes no tanque em análise resulta da aplicação do 

método descrito anteriormente na seção 3.2.5.  

Na figura 26 pode-se observar a sequencia de imagens coletadas 

durante um arraçoamento. Na coluna com imagens em cores estão os frames 

originais. Na coluna da direita o resultado da análise de movimentação dos 

espécimes.  
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Figura 26 - Amostras de imagens da análise de movimentação dos espécimes em sequência 
de (a) a (h).  

Fonte: Autor (2015) 
 
 

4.2.1.2 Determinação da quantidade residual de PELLETS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos nos três métodos 

de determinação da quantidade de pellets de ração residual, elencando as 

vantagens e deficiências de cada um.  

A determinação das quantidades não necessita de uma alta acuidade. 

Há uma faixa de tolerância pode ser considerada uma vez que algumas 

unidades não influenciam na determinação da saciedade dos espécimes. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(g) 

(e) 

(f) 

(h) 
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4.2.1.2.1 Determinação por limiarização 

 

As principais vantagens deste método foram a velocidade e 

simplicidade. Trata-se de um método indireto, pois a determinação da 

quantidade residual depende da área ocupada por uma unidade de pellet - 

parametrizável no sistema de gestão - e ajustável conforme a resolução da 

imagem. A ocorrência de falsos positivos é pequena pois a análise é realizada 

apenas nas diferenças entre as imagens anterior e posterior a oferta de ração. 

Mesmo que ocorra movimentação dos espécimes ao fundo, a aplicação da 

limiarização ignora esta informação na imagem resultante. Na figura 27 é 

possível observar a aplicação deste método. 

 

 

Figura 27 - Imagens utilizadas e de saída do método de determinação de quantidade de pellets 
residual por limiarização. 

(a) imagem antes da oferta de ração.(b) imagem após oferta de ração. (c)diferença absoluta 
entre as duas imagens anteriores.(d) imagem convertida para tons de cinza.(e)resultado obtido 

após limiarização 

Fonte: Autor (2015). 

 

 

   

  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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4.2.1.2.2 Determinação por detecção de características por método SURF 

 

A principal vantagem deste método é a possibilidade de aplicação direta 

na imagem a ser analisada, apesar da ocorrência de falsos positivos devidos 

aos aspectos inerentes ao ambiente do tanque - tubulações, bordas e 

espécimes. Desta forma o tratamento da imagem pela subtração do plano de 

fundo -  imagem colhida antes do despejo da ração - contribui para a melhoria 

do desempenho do método. Na figura 28 é possível observar a aplicação deste 

método. 

 

Figura 28 - Imagens utilizadas e de saída do método de determinação de quantidade de pellets 
residual por SURF. 

(a) imagem anterior a oferta de ração.(b) imagem posterior a oferta de ração. (c)diferença 
absoluta entre as duas imagens.(d) imagem convertida para tons de cinza.(e) resultado obtido 

após aplicação do método de detecção de características SURF variando o valor de 
hessianThreshold  entre 0 e 255 (54º iteração)  

Fonte: Autor (2015)  

 
Comparando, experimentalmente, a quantidade de pellets da contagem 

manual nas imagens (75 pellets) e os resultados obtidos pela variação dos 

valores do parâmetro hessianThreshold, a amostra que obteve o melhor 

desempenho foi a 54 ª iteração. A determinação deste valor depende 

   

  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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diretamente da estrutura da imagem analisada. Em casos onde há variação da 

iluminação, seja por intensidade ou direcionamento, o contraste dos pellets na 

imagem é alterado, resultando em prejuízo à eficiência da detecção. Este 

aspecto inviabiliza a utilização em campo, pois devido à instabilidade do 

ambiente, há necessidade de correção dos valores parametrizados, sendo 

estes dependentes de calibração manual. 

 
 

4.2.1.2.3 Determinação por simples detecção de aglomerados 

 

Da mesma forma que o método SURF para extração de características 

possibilita a aplicação direta na imagem a ser analisada. A incidência de falsos 

positivos também ocorre devido aos aspectos inerentes ao ambiente. Na figura 

29 é possível observar a aplicação deste método. 
 

   

   

 

Figura 29 - Imagens utilizadas e de saída do método de determinação de quantidade de pellets 
residual pelo método SimpleBlobDetector. 

 (a) imagem anterior a oferta de ração.(b) imagem posterior a oferta de ração. (c)diferença 
absoluta entre as duas imagens.(d) imagem negativa convertida para tons de cinza.(e) 
resultado obtido após aplicação do método SimpleBlobDetector na imagem negativa da 

diferença absoluta 
Fonte: Autor (2015).  

 
 
 

(a) (b) (c) 

(d) 

(e) 

(e) 
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4.2.2 Módulo de Gestão 
 

Módulo responsável pela gestão do arraçoamento com acesso via 

web/mobile, contempla as seguintes funcionalidades: 

i. Cadastro de usuários (apenas perfil administrativo) 

ii. Registro manual de ofertas de ração (tanques não gerenciados) 

iii. Consulta dos dados das ofertas de ração realizadas. A saber: peso 

de ração despendido, temperatura da água no momento da oferta, 

percentual de movimento dos espécimes, quantidade pellets de 

ração residual detectada.  

iv. Cadastro de espécimes (para o caso de animais com chip de 

identificação) 

v. Consulta de espécimes (filtro por número ou tanque) 

vi. Cadastro de dados biométricos dos espécimes 

vii. Consulta de dados biométricos dos espécimes (filtro por espécime) 

viii. Cadastro de tanques 

ix. Consulta de tanques cadastrados 

x. Manutenção de parâmetros de operação do sistema alimentador. A 

saber: percentual de detecção de movimento, quantidade de pellets 

residual, tempo de espera para o cálculo após cada oferta, 

quantidade de frames sob análise para a estimativa de 

movimentação dos espécimes, peso máximo de ração por 

arraçoamento, tempo de espera entre arraçoamentos, tempo de 

espera entre ofertas do mesmo arraçoamento, tempo de abertura da 

comporta do alimentador, horário de início na interrupção das ofertas 

de ração, horário de fim na interrupção das ofertas de ração  

xi. Envio de telecomandos para alimentador automatizado. A saber: 

aferir temperatura, pesar ração, abrir comporta, fechar comporta, 

acionar comporta (pelo tempo parametrizado), fotografar tanque, 

monitorar tanque em tempo real, realizar ciclo de teste completo 

(executa todos os comandos anteriores em sequencia) e visualizar as 

amostras do último arraçoamento (imagens originais e tratadas 

utilizadas nas estimativas de movimentação e pellets residuais). 
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xii. Envio de mensagens de alerta via e-mail. A saber: Mensagem de 

reinicialização do sistema, mensagem de arraçoamento realizado e 

mensagem de erro crítico. 

No APÊNDICE II são apresentadas as telas de acesso ao software de 

gestão, no formato destinado para uso em dispositivos móveis. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO MÉTODO DE CONTAGEM COM MAIOR 

EFICIÊNCIA 

 

Conforme proposição do item 3.3.6 do presente trabalho, analisando 

comparativamente os dados brutos coletados para os três métodos, indiferente 

das condições de arraçoamento presentes na tabela 3, pode-se observar que a 

diferença absoluta entre o valor de contagem manual e o valor de contagem 

pelos métodos computacionais (∆) são na média, menores para o método 

Threshold. Desta forma, os valores a utilizados para a análise estatística 

ANOVA foram os deste método. 

 

AMOSTRA CONTADOS THRESHOLD SURF BLOB Δ THRESHOLD Δ SURF Δ BLOB 

26 63 69 200 37 6 137 26 
27 68 57 133 38 11 65 30 
28 35 40 101 26 5 66 9 
29 53 48 151 25 5 98 28 
30 70 69 203 39 1 133 31 
31 51 45 177 29 6 126 22 
32 40 31 83 22 9 43 18 
34 53 62 179 26 9 126 27 
35 68 71 173 34 3 105 34 
36 55 52 286 23 3 231 32 
37 55 59 192 28 4 137 27 
39 60 63 198 35 3 138 25 
40 45 49 142 27 4 97 18 
41 66 57 219 34 9 153 32 
43 70 76 364 46 6 294 24 
44 36 46 113 25 10 77 11 
45 28 31 100 19 3 72 9 
46 40 37 112 24 3 72 16 
47 58 50 447 29 8 389 29 
48 66 59 224 35 7 158 31 
86 52 48 137 29 4 85 23 
87 48 35 152 15 13 104 33 
88 63 43 223 26 20 160 37 
89 37 23 75 15 14 38 22 
91 67 53 254 35 14 187 32 
92 95 64 205 24 31 110 71 
93 63 67 103 13 4 40 50 
101 64 64 285 33 0 221 31 
102 94 91 482 41 3 388 53 
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AMOSTRA CONTADOS THRESHOLD SURF BLOB Δ THRESHOLD Δ SURF Δ BLOB 

103 45 41 230 19 4 185 26 
104 53 55 192 22 2 139 31 
105 71 67 227 28 4 156 43 
106 85 88 443 25 3 358 60 
108 52 59 100 37 7 48 15 
110 49 56 114 29 7 65 20 
112 77 82 149 38 5 72 39 
113 56 84 379 36 28 323 20 
114 67 68 303 30 1 236 37 
115 84 98 793 29 14 709 55 
121 70 55 110 33 15 40 37 
122 67 65 137 35 2 70 32 
123 43 37 62 23 6 19 20 
126 60 71 108 36 11 48 24 
130 41 76 491 16 35 450 25 
131 91 134 377 24 43 286 67 
132 47 69 418 21 22 371 26 
133 54 76 491 24 22 437 30 
134 46 78 791 23 32 745 23 
135 47 63 543 14 16 496 33 
136 45 74 500 21 29 455 24 
137 39 67 398 13 28 359 26 
138 39 65 372 16 26 333 23 
139 31 57 427 10 26 396 21 
140 62 82 455 23 20 393 39 
142 63 80 487 26 17 424 37 
143 53 83 399 20 30 346 33 
145 37 53 229 27 16 192 10 
146 55 75 365 22 20 310 33 
147 58 80 521 26 22 463 32 
148 76 89 265 37 13 189 39 
149 46 71 423 29 25 377 17 
151 65 80 452 33 15 387 32 
153 50 135 514 14 85 464 36 
154 64 153 527 19 89 463 45 
155 69 132 535 25 63 466 44 
156 54 95 553 16 41 499 38 
159 62 120 504 21 58 442 41 
161 46 91 332 20 45 286 26 
162 59 116 420 20 57 361 39 
169 35 129 527 19 94 492 16 
170 54 141 542 24 87 488 30 
171 37 124 515 21 87 478 16 
172 26 88 557 17 62 531 9 
173 33 87 337 15 54 304 18 
174 37 79 357 14 42 320 23 
176 31 129 454 21 98 423 10 
185 16 31 99 11 15 83 5 
186 3 10 14 3 7 11 0 
187 5 22 24 6 17 19 1 
188 8 19 120 7 11 112 1 
189 2 0 9 0 2 7 2 
190 10 20 100 7 10 90 3 
191 5 9 19 4 4 14 1 
192 14 34 70 10 20 56 4 
196 22 42 76 17 20 54 5 
197 20 40 111 16 20 91 4 
198 12 22 57 8 10 45 4 
199 17 34 56 14 17 39 3 
201 7 16 37 7 9 30 0 



79 

 

AMOSTRA CONTADOS THRESHOLD SURF BLOB Δ THRESHOLD Δ SURF Δ BLOB 

202 17 29 73 12 12 56 5 
204 15 27 113 11 12 98 4 
205 11 21 363 8 10 352 3 
206 5 9 159 4 4 154 1 
209 6 11 51 3 5 45 3 
211 23 33 979 15 10 956 8 
212 40 31 929 11 9 889 29 
213 47 47 108 17 0 61 30 
214 51 34 240 14 17 189 37 
215 36 41 117 15 5 81 21 
216 50 39 143 18 11 93 32 
219 66 66 190 40 0 124 26 
222 60 64 217 33 4 157 27 
227 77 73 146 37 4 69 40 
228 64 52 118 39 12 54 25 
229 48 37 61 31 11 13 17 
223 35 111 262 22 76 227 13 
224 67 126 269 18 59 202 49 
225 84 139 301 27 55 217 57 

    MÉDIA 20,59259259 228,074074 25,10185 

Tabela 3 - Dados brutos dos métodos de contagem de pellets 

Fonte: Autor, 2016 
 

4.4 LEITURA CRÍTICA DOS RESULTADOS DA ANOVA PARA O MÉTODO 

MAIS EFICIENTE 

 

Tendo em mãos as saídas do método a ANOVA aplicado em cada uma 

das condições de arraçoamento, foram realizadas as inspeções dos valores de 

F e P para cada um dos cenários, onde F é a relação da variância entre os 

grupos e a variância dentro dos grupos e P é a probabilidade de um resultado 

ser puramente ao acaso.  

Quanto maior forem os valores de F, maior será a semelhança das 

condições de arraçoamento e a contagem computacional em relação a 

contagem manual de pellets. 

Considerando a hipótese de que, o desempenho na contagem de pellets 

seja igual para as condições de arraçoamento propostas, o valor de P expressa 

a probabilidade dos valores coletados serem uma causalidade. Ou seja, 

valores menores de P denotam uma maior confiabilidade do teste realizado. 

Para determinar quais números representam diferenças significativas 

entre as condições de arraçoamento propostas, foram executados testes de 

causa e efeito de Tukey. Na análise do software Minitab, condições 

semelhantes estão agrupadas sob o mesmo identificador. Nos resultados da 
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aplicação pelo método ANOVA, disponíveis no ANEXO II, há dois 

identificadores distintos, as letras A e B. 

A seguir as considerações para cada uma das condições propostas: 

 

Cenário 1 - Análise com pellets de 6mm, com circulação e sem aeração, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Sem espécimes no tanque 

(2) Com espécimes no tanque 

 F = 3,57 e P = 0,067, Tukey = A, ou seja: 

 As duas condições de arraçoamento são pouco distintas e a 

probabilidade de que a diferença entre as condições não seja real é de 6 

%, ou seja, alta confiabilidade. 

Cenário 2 - Análise com pellets de 6mm, sem espécimes no tanque, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Com recirculação e sem aeração 

(2) Com recirculação e com aeração 

F = 182,38 e P = 0,000, Tukey = A e B, ou seja: 

 As duas condições de arraçoamento são extremamente distintas 

e a probabilidade de que a diferença entre as condições não seja real é 

de 0%, ou seja, altíssima confiabilidade. 

Cenário 3 - Análise com pellets de 6mm com 25 espécimes no tanque, 

considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Com circulação e sem aeração 

(2) Com circulação e com aeração 

F = 73,79 e P = 0,000, Tukey = A e B, ou seja: 

 As duas condições de arraçoamento são muito distintas e a 

probabilidade de que a diferença entre as condições não seja real é de 

0%, ou seja, altíssima confiabilidade. 

Cenário 4 - Análise com recirculação, sem aeração e sem espécimes no 

tanque, considerando três tratamentos distintos: 

(1) Utilizando pellets de 5mm 

(2) Utilizando pellets de 6mm 

(3) Utilizando pellets de 8mm 
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F = 62,90 e P = 0,000, Tukey = A e B, ou seja: 

 A condição de arraçoamento (1) e distinta das condições (2) e (3), 

porém as condições (2) e (3) são semelhantes. Já a probabilidade de 

que a diferença entre as condições não seja real é de 0%, ou seja, 

altíssima confiabilidade. 

 

Cenário 5 - Análise com pellets de 6mm, sem espécimes no tanque, 

sem aeração e com circulação, considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

(2) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

F = 14,83 e P = 0,000, Tukey = A e B, ou seja: 

 As duas condições de arraçoamento são relativamente distintas e 

a probabilidade de que a diferença entre as condições não seja real é de 

0%, ou seja, altíssima confiabilidade. 

Cenário 6 - Análise levando em consideração apenas a variação de 

intensidade luminosa para todas as amostras em que houve coleta desta 

grandeza, considerando dois tratamentos distintos: 

(1) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

(2) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

F = 8,51 e P = 0,004, Tukey = A e B, ou seja: 

 As duas condições de arraçoamento são pouco distintas e a 

probabilidade de que a diferença entre as condições não seja real é de 

0%, ou seja, altíssima confiabilidade. 

Pela ANOVA os dados apresentaram homogeneidade e 

distribuição normal.  

Para todos os cenários, foi considerada a mesma quantidade de 

ração ofertada em todos os arraçoamentos. Desta forma a análise por 

regressão linear não mostra-se interessante. Em um análise gráfica das 

quantidades de ração ofertada em cada uma das amostras, os pontos 

ficariam concentrados numa mesma região, caracterizando a 

sobreposição de dados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Comparativamente ao estudo realizado por (LIU et al., 2015) há um 

avanço no que diz respeito ao manejo, já o mesmo abrange somente a 

detecção de pellets não consumidos, sem a aplicação prática dos resultados 

obtidos.  

Deve ser mencionado também, que o ambiente proposto no estudo 

citado possui condições de contorno controladas. As imagens são coletadas 

perpendicularmente à partir do fundo do tanque, com iluminação direcionada à 

uma superfície uniformente branca, garantindo o maior contraste possível em 

relação ao objeto em análise - pellets. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A solução contemplada neste trabalho programa um sistema 

automatizado de coleta e análise de dados de temperatura e taxa de consumo 

de ração, que se ajustando ao perfil de crescimento da espécie cultivada, atue 

na distribuição de alimentos de maneira racional e sem desperdícios, possibilite 

um incremento na produtividade e valor agregado ao produto devido às suas 

características superiores para o mercado (reduzido teor de gordura da carne), 

diferentemente de outros sistemas de arraçoamento automatizados com fins 

comerciais, em que o foco da operação é o ganho de produtividade 

quantitativa.  

A menor interferência humana durante o arraçoamento e as 

consequentes redução de estresse e do condicionamento dos animais por 

vícios do tratador em ambiente laboratorial, possibilita uma análise mais 

apurada dos dados de crescimento, temperatura, contagem de pellets e peso 

de ração ofertadas durante os arraçoamentos. Tais características denotam 

uma vantagem competitiva e bastante atraente para usos do sistema como 

ferramenta aplicada na pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas de 

manejo para cultivo intensivo. 

Outro aspecto a ser citado é o baixo custo associado ao equipamento 

que viabiliza sua utilização acadêmica, ambiente este carente de soluções 

tecnológicas voltadas às áreas das ciências agrárias e afins. 

Porém para aplicação comercial, ficam evidentes algumas deficiências 

do sistema, principalmente no que tange a construção do protótipo alimentador. 

Para produção em escala, agregando características construtivas e de design 

que se adéquam as condições de operação em campo - intempéries, umidade, 

insolação e temperatura - o projeto mecânico e eletrônico deve focar em 

características que garantam maior robustez, acrescentando custos ao valor 

final da solução. Todavia, algumas características e funcionalidades do 

hardware utilizado na solução aqui apresentada - processadores de vídeo e 

áudio, interfaces GPIO adicionais, câmera de alta resolução e sensores - 

podem ser consideradas supérfluas e retiradas no caso de um projeto 

específico.  
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Quanto ao reconhecimento computadorizado de pellets flutuantes, a 

análise dos resultados pelo método ANOVA, demonstrou que os fatores 

externos ao arraçoamento - iluminação do ambiente, aeração do tanque, 

presença dos peixes nas imagens coletadas - influenciam de maneira distinta a 

acuidade da contagem.  

No cenário sem aeração, no comparativo entre os tratamentos de 

ausência e presença de peixes no tanque, fica evidente a baixa influência deste 

fator na contagem computadorizada. 

Porém nos cenários que independente da presença de peixes no 

tanque, são realizados comparativos entre tratamentos com e sem aeração, há 

grande ocorrência de falsos positivos devido às borbulhas de ar na superfície 

do tanque. Apesar da eficiência do método ser relativamente alta, a análise de 

Tukey evidência grande disparidade entre estes tratamentos. 

Em cenários sem aeração, nos tratamentos com variação do diâmetro 

dos pellets analisados, ocorre pouca influência deste fator na eficiência do 

método. Apesar do resultado da análise de Tukey agrupar os tratamentos com 

pellets de 6 e 8 mm como semelhantes e considerar o tratamento com pellets 

de 5 mm um caso à parte, o método de contagem foi eficiente pois para esta 

situação, não ocorreu ajuste no sistema do parâmetro que determina a área em 

pixels dos pellets de ração. 

Nos tratamentos em que o fator preponderante foi a intensidade 

luminosa, a eficiência do método foi aceitável, pois a análise de Tukey indicou 

que nas condições propostas o resultado obtido foi pouco distinto. 

Apesar da análise ANOVA indicar relativa eficiência do método 

computadorizado de contagem de pellets, algumas evoluções no sistemas 

automatizados garantiriam um melhor desempenho.  A inclusão de 

mecanismos comandados pelo módulo processador que alterassem as 

condições do ambiente durante o arraçoamento, poderiam garantir maior 

eficiência do método.  A inclusão de válvulas solenoides que interrompessem a 

aeração e a circulação de água, ou ainda, o acionamento de iluminação 

artificial difusa indireta, proporcionando condição de maior contraste entre a 

superfície do tanque e os pellets flutuantes, são exemplos de possíveis 

alterações. 
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Todavia para o ambiente experimental, tais alterações podem influenciar 

positivamente no comportamento dos espécimes - condicionamento, pela 

associação ao arraçoamento - ou negativamente - estresse pela variação de 

luminosidade ou ruídos externos (efeito aríete em válvulas solenoides).  

Comercialmente, o sistema abordado neste trabalho, potencializa as 

seguintes aplicações: 

 Contabilidade da ração ofertada (peso e volume); 

 Monitoramento remoto dos tanques de cultivo; 

 Controle ambiental - temperatura, luminosidade, aeração e 

circulação da água; 

 Controle físico-químico da água - salinidade, oxigenação, amônia 

diluída e ph; 

 Medicamentação e suplementação alimentar remotas  
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como propostas de trabalhos futuros outros cenários de arraçoamento 

poderiam ser validados. Alterações com a turbilência da água (água barrenta 

ou com sedimentos) ou de coloração (dissolução de compostos orgânico e 

minerais) podem influenciar na identificação dos pellets de ração. Apesar 

destas condições não serem abordadas no presente estudo, abrem campo 

para a validação da metodologia em ambientes mais próximas dos encontradas 

na piscicultura de corte e em escala.  

A análise de espécies distintas de peixes, considerando variações de 

tamanho, formato, coloração, concentração e comportamento alimentar abrem 

inúmeras possibilidades de estudo.  

Outros aspectos deste trabalho que podem ser explorados abrindo 

campo para novas pesquisas:  

 Inclusão, leitura e datalogger de sensores: oxímetro, luxímetro, 

condutivímetro, turbidímetro, phmetro entre outros 

 Inclusão e acionamento de atuadores: válvulas solenoides, 

aquecedores e comportas. 

 Alteração e simplificação do hardware 
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APÊNDICE I 

1 EXEMPLOS DE AMOSTRAS DE IMAGENS PARA 

DETERMINAÇÃO DE PELLETS FLUTUANTES 

  

  

 

Figura 30 - Imagens utilizadas e de saída dos métodos de determinação da quantidade de 
pellets residual - amostra 12 (câmera a 1,5m de altura)  

(a) imagem antes da oferta de ração.(b) imagem após oferta de ração. (c)determinação por 
Simple Blob.(d) determinação por SURF.(e)determinação por limiarização 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

(c) 

(a) (b) 

(d) 

(e) 
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Figura 31 - Imagens utilizadas e de saída dos método da determinação de quantidade de 
pellets residual - amostra 156. (com peixes no tanque) 

(a) imagem antes da oferta de ração.(b) imagem após oferta de ração. (c)determinação por 
Simple Blob.(d) determinação por SURF.(e)determinação por limiarização 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

 

 

 

(c) 

(a) (b) 

(d) 

(e) 



98 

 

  

  

 

Figura 32 - Imagens utilizadas e de saída dos métodos de determinação da quantidade de 
pellets residual - amostra 222. (sem peixes no tanque pellets de 5 mm) 

(a) imagem antes da oferta de ração.(b) imagem após oferta de ração. (c)determinação por 
Simple Blob.(d) determinação por SURF.(e)determinação por limiarização 

Fonte: Autor, 2015. 
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APÊNDICE II 

1 EXEMPLOS DE AMOSTRAS DE IMAGENS PARA 

DETERMINAÇÃO DE PELLETS FLUTUANTES 

 

 

Figura 33 – Tela de autenticação 

Fonte: Autor (2015) 

 

Na figura 30 pode ser observada a tela de autenticação do software. Nas 

figuras 31 e 32 estão presentes as telas de cadastro e visualização de ofertas 

de ração. Nas figura 33 e 34, estão representadas as telas de cadastro e 

consulta de espécimes. Já nas figuras 35 e 36 estão as telas de cadastro e 

seleção de dados biométricos. Nas figuras 37 e 38 estão visíveis as telas de 

cadastro e listagem de tanques. As telas de cadastro de parâmetros e usuários 

são apresentadas as figuras 39 e 40 respectivamente. As figuras 41 e 42 

mostram as telas de estão representadas as telas de consulta de usuários e 

envio de comandos. 
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Figura 34 – Tela de cadastro manual de ofertas de ração 

Fonte: Autor (2015) 
  

 

Figura 35 – Tela de consulta de ofertas de ração 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 36 – Tela de cadastro de espécimes 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 37 – Tela de consulta de espécimes cadastrados 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 38 – Tela de cadastro de dados biométricos dos espécimes 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 39 – Tela de consulta de dados biométricos de espécimes cadastrados  

Fonte: Autor (2015) 
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c  

Figura 40 – Tela de cadastro de tanques 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 41 – Tela de consulta de tanques cadastrados 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 42 – Tela de manutenção de parâmetros de operação do alimentador automatizado 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 43 – Tela de cadastro de usuários (perfil administrador) 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 44 – Tela de consulta de usuários (perfil administrador) 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

Figura 45– Tela para envio de comandos 

Fonte: Autor (2015) 
 



106 

 

As telas apresentadas também estão disponíveis para acesso via 

navegador web em sistemas operacionais convencionais, todavia podem sofrer 

algumas variações. 
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APÊNDICE III 

1 ANÁLISE ESTATÍSTICA ANOVA UTILIZANDO MINITAB 17 

1.1 CENÁRIO 1 

Análise com pellets de 6mm, com circulação e sem aeração 

considerando o melhor método (Threshold), n = 19 e com os seguintes 

tratamentos:   

1) Sem peixes no tanque 

2) Com peixes no tanque 

1.1.1 Entradas do Minitab para o Cenário 1 
 

AMOSTRA TRATAMENTO CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUO 

130 2 41 76 35 10,94737 
131 2 91 134 43 18,94737 
132 2 47 69 22 -2,05263 
133 2 54 76 22 -2,05263 
134 2 46 78 32 7,947368 
135 2 47 63 16 -8,05263 
136 2 45 74 29 4,947368 
137 2 39 67 28 3,947368 
138 2 39 65 26 1,947368 
139 2 31 57 26 1,947368 
140 2 62 82 20 -4,05263 
142 2 63 80 17 -7,05263 
143 2 53 83 30 5,947368 
145 2 37 53 16 -8,05263 
146 2 55 75 20 -4,05263 
147 2 58 80 22 -2,05263 
148 2 76 89 13 -11,0526 
149 2 46 71 25 0,947368 
151 2 65 80 15 -9,05263 
212 1 40 31 9 -9,10526 
213 1 47 47 0 -18,1053 
214 1 51 34 17 -1,10526 
215 1 36 41 5 -13,1053 
216 1 50 39 11 -7,10526 
222 1 60 64 4 -14,1053 
227 1 77 73 4 -14,1053 
228 1 64 52 12 -6,10526 
229 1 48 37 11 -7,10526 
230 1 51 24 27 8,894737 
231 1 39 8 31 12,89474 
235 1 43 26 17 -1,10526 
237 1 62 25 37 18,89474 
238 1 66 33 33 14,89474 
239 1 41 21 20 1,894737 
240 1 73 44 29 10,89474 
241 1 35 7 28 9,894737 
245 1 55 37 18 -0,10526 
246 1 57 26 31 12,89474 

Tabela 4 - Dados cenário 1 

Fonte: Autor, 2016 
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1.1.2 Saídas do Minitab para o Cenário 1 
 

Tukey Simultaneous 95% CIs 

 

 
  

Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO  
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
  

Boxplot of DELTA  

 

 
Residual Plots for DELTA  
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1.2 CENÁRIO 2 

 

Análise com pellets de 6mm, sem peixes, considerando o melhor método 

(Threshold), n = 12 e com os seguintes tratamentos: 

1) Com recirculação e sem aeração 

2) Com recirculação e com aeração 

 

1.2.1 Entradas do Minitab para o Cenário 2 
 

AMOSTRA TRATAMENTO CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUO 

216 1 50 39 11 -6,33333 
219 1 66 66 0 -17,3333 
227 1 77 73 4 -13,3333 
228 1 64 52 12 -5,33333 
229 1 48 37 11 -6,33333 
230 1 51 24 27 9,666667 
235 1 43 26 17 -0,33333 
239 1 41 21 20 2,666667 
240 1 73 44 29 11,66667 
241 1 35 7 28 10,66667 
245 1 55 37 18 0,666667 
246 1 57 26 31 13,66667 
223 2 35 111 76 -6 
224 2 67 126 59 -23 
225 2 84 139 55 -27 
247 2 55 143 88 6 
250 2 68 154 86 4 
253 2 64 155 91 9 
255 2 65 142 77 -5 
256 2 42 136 94 12 
259 2 39 127 88 6 
260 2 44 141 97 15 
261 2 59 147 88 6 
263 2 47 132 85 3 

Tabela 5 - Dados cenário 2 

Fonte: Autor, 2016 
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1.2.2 Saídas do Minitab para o Cenário 2 
 
 

 Tukey Simultaneous 95% CIs  

 

 
 

Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
  

Boxplot of DELTA  
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Residual Plots for DELTA  
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1.3 CENÁRIO 3 

 
Análise com pellets de 6mm, com 25 peixes, considerando o melhor 

método (Threshold), n = 14 e com os seguintes tratamentos: 

1) Com recirculação e sem aeração 

2) Com recirculação e com aeração 

 

1.3.1 Entradas do Minitab para o Cenário 3 
 

AMOSTRA TRATAMENTO CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUO 

132 1 47 69 22 1,428571 
133 1 54 76 22 1,428571 
135 1 47 63 16 -4,57143 
137 1 39 67 28 7,428571 
138 1 39 65 26 5,428571 
139 1 31 57 26 5,428571 
140 1 62 82 20 -0,57143 
142 1 63 80 17 -3,57143 
145 1 37 53 16 -4,57143 
146 1 55 75 20 -0,57143 
147 1 58 80 22 1,428571 
148 1 76 89 13 -7,57143 
149 1 46 71 25 4,428571 
151 1 65 80 15 -5,57143 
153 2 50 135 85 16,28571 
154 2 64 153 89 20,28571 
155 2 69 132 63 -5,713429 
156 2 54 95 41 -27,7143 
159 2 62 120 58 -10,7143 
161 2 46 91 45 -23,7143 
162 2 59 116 57 -11,7143 
169 2 35 129 94 25,28571 
170 2 54 141 87 18,28571 
171 2 37 124 87 18,28571 
172 2 26 88 62 -6,71429 
173 2 33 87 54 -14,7143 
174 2 37 79 42 -26,7143 
176 2 31 129 98 29,28571 

Tabela 6 - Dados cenário 3 

Fonte: Autor, 2016 
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1.3.2 Saídas do Minitab para o Cenário 3 
 

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 

 
  

Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO  
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
 

Boxplot of DELTA  

 

 
 

 
 

Residual Plots for DELTA  
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1.4 CENÁRIO 4 

 
Análise com recirculação de água, sem aeração, sem peixes, 

considerando o melhor método (Threshold), n = 20 e com os seguintes 

tratamentos: 

1) Utilizando pellets de 5mm 

2) Utilizando pellets de 6mm 

3) Utilizando pellets de 8mm 

 

1.4.1 Entradas do Minitab para o Cenário 4 
 

AMOSTRA TRATAMENTO CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUO 

185 3 16 31 15 -0,95 
186 3 3 10 7 -8,95 
187 3 5 22 17 1,05 
188 3 8 19 11 -4,95 
189 3 2 0 2 -13,95 
190 3 10 20 10 -5,95 
191 3 5 9 4 -11,95 
192 3 14 34 20 4,05 
196 3 22 42 20 4,05 
197 3 20 40 20 4,05 
198 3 12 22 10 -5,95 
199 3 17 34 17 1,05 
201 3 7 16 9 -6,95 
202 3 17 29 12 -3,95 
204 3 15 27 12 -3,95 
205 3 11 21 10 -5,95 
206 3 5 9 4 -11,95 
209 3 6 11 5 -10,95 
210 3 3 107 104 88,05 
211 3 23 33 10 -5,95 
212 2 40 31 9 -11,5 
213 2 47 47 0 -20,5 
214 2 51 34 17 -3,5 
215 2 36 41 5 -15,5 
216 2 50 39 11 -9,5 
219 2 66 66 0 -20,5 
227 2 77 73 4 -16,5 
228 2 64 52 12 -8,5 
229 2 48 37 11 -9,5 
230 2 51 24 27 6,5 
231 2 39 8 31 10,5 
232 2 44 7 37 16,5 
233 2 65 20 45 24,5 
235 2 43 26 17 -3,5 
236 2 72 35 37 16,5 
237 2 62 25 37 16,5 
238 2 66 33 33 12,5 
239 2 41 21 20 -0,5 
240 2 73 44 29 8,5 
241 2 35 7 28 7,5 
264 1 27 12 15 -77,95 
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265 1 35 16 19 -73,95 
266 1 248 152 96 3,05 
267 1 257 157 100 7,05 
268 1 283 159 124 31,05 
269 1 258 187 71 -21,95 
270 1 284 183 101 8,05 
271 1 267 164 103 10,05 
272 1 317 176 141 48,05 
273 1 265 195 70 -22,95 
274 1 227 149 78 -14,95 
275 1 274 213 61 -31,95 
276 1 238 135 103 10,05 
277 1 268 150 118 25,05 
278 1 286 153 133 40,05 
279 1 286 160 126 33,05 
280 1 265 170 95 2,05 
281 1 297 214 83 -9,95 
282 1 265 155 110 17,05 
283 1 295 183 112 19,05 

Tabela 7 - Dados cenário 4 

Fonte: Autor, 2016 
 

1.4.2 Saídas do Minitab para o Cenário 4 
 

 

Tukey Simultaneous 95% CIs  
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Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
  
 
 

Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
  

Boxplot of DELTA  
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Residual Plots for DELTA  
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1.5 CENÁRIO 5 

 
Análise com pellets de seis milímetros, sem peixes, sem aeração e com  

recirculação de água considerando o melhor método (Threshold) e com os 

seguintes tratamentos: 

1) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

2) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

 

1.5.1 Entradas do Minitab para o Cenário 5 
 

AMOSTRA TRATAMENTO LUX CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUAL 

216 1 44 50 39 11 4,692308 
215 1 54 36 41 5 -1,30769 
229 1 61 48 37 11 4,692308 
213 1 90 47 47 0 -6,30769 
228 1 100 64 52 12 5,692308 
212 1 104 40 31 9 2,692308 
214 1 136 51 34 17 10,69231 
227 1 140 77 73 4 -2,30769 
222 1 290 60 64 4 -2,30769 
219 1 352 66 66 0 -6,30769 
130 1 1116 41 76 35 28,69231 
151 2 1233 65 80 15 -0,46341 
149 2 1241 46 71 25 9,536585 
140 2 1246 62 82 20 4,536585 
148 2 1246 76 89 13 -2,46341 
145 2 1249 37 53 16 0,536585 
146 2 1249 55 75 20 4,536585 
147 2 1249 58 80 22 6,536585 
139 2 1251 31 57 26 10,53659 
134 2 1255 46 78 32 16,53659 
143 2 1255 53 83 30 14,53659 
142 2 1263 63 80 17 1,536585 
137 2 1267 39 67 28 12,53659 
138 2 1267 39 65 26 10,53659 
136 2 1271 45 74 29 13,53659 
135 2 1273 47 63 16 0,536585 
133 2 1277 54 76 22 6,536585 
131 2 1282 91 134 43 27,53659 
132 2 1283 47 69 22 6,536585 
126 2 1340 60 71 11 -4,46341 
87 2 1344 48 35 13 -2,46341 
122 2 1350 67 65 2 -13,4634 
123 2 1350 43 37 6 -9,46341 
86 2 1351 52 48 4 -11,4634 
88 2 1357 63 43 20 4,536585 
89 2 1360 37 23 14 -1,46341 
93 2 1360 63 67 4 -11,4634 
121 2 1360 70 55 15 -0,46341 
92 2 1362 95 64 31 15,53659 
91 2 1363 67 53 14 -1,46341 
114 2 1422 67 68 1 -14,4634 
115 2 1422 84 98 14 -1,46341 
113 2 1432 56 84 28 12,53659 
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112 2 1433 77 82 5 -10,4634 
110 2 1442 49 56 7 -8,46341 
108 2 1456 52 59 7 -8,46341 
106 2 1468 85 88 3 -12,4634 
105 2 1471 71 67 4 -11,4634 
104 2 1473 53 55 2 -13,4634 
103 2 1478 45 41 4 -11,4634 
102 2 1488 94 91 3 -12,4634 
101 2 1490 64 64 0 -15,4634 
230 1 651 49 51 2 -4,30769 
231 1 639 38 39 1 -5,30769 
232 1 641 36 44 8 1,692308 
233 1 635 62 65 3 -3,30769 
235 1 643 42 43 1 -5,30769 
236 1 646 77 72 5 -1,30769 
237 1 654 62 62 0 -6,30769 
238 1 653 70 66 4 -2,30769 
239 1 632 49 41 8 1,692308 
240 1 637 74 73 1 -5,30769 
241 1 635 40 35 5 -1,30769 
242 1 639 51 50 1 -5,30769 
243 1 628 65 68 3 -3,30769 
245 1 857 50 55 5 -1,30769 
246 1 856 48 57 9 2,692308 

Tabela 8 - Dados cenário 5 

Fonte: Autor, 2016 
 

1.5.2 Saídas do Minitab para o Cenário 5 
 
 

Tukey Simultaneous 95% CIs  
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Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
 

 

 

Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  
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Boxplot of DELTA  

 

 
 

 

Residual Plots for DELTA  
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1.6 CENÁRIO 6 

 
Análise levando em consideração apenas a variação de intensidade 

luminosa para todas as amostras em que houve coleta desta dimensão, 

considerando o melhor método (Threshold) e com os seguintes tratamentos: 

3) Intensidade luminosa inferior a 1200 LUX 

4) Intensidade luminosa superior a 1200 LUX 

1.6.1 Entradas do Minitab para o Cenário 6 
 

AMOSTRA TRATAMENTO LUX CONTADOS THRESHOLD DELTA RESÍDUAL 

86 2 1351 52 48 4 -30,3962 
87 2 1344 48 35 13 -21,3962 
88 2 1357 63 43 20 -14,3962 
89 2 1360 37 23 14 -20,3962 
91 2 1363 67 53 14 -20,3962 
92 2 1362 95 64 31 -3,39623 
93 2 1360 63 67 4 -30,3962 
101 2 1490 64 64 0 -34,3962 
102 2 1488 94 91 3 -31,3962 
103 2 1478 45 41 4 -30,3962 
104 2 1473 53 55 2 -32,3962 
105 2 1471 71 67 4 -30,3962 
106 2 1468 85 88 3 -31,3962 
108 2 1456 52 59 7 -27,3962 
110 2 1442 49 56 7 -27,3962 
112 2 1433 77 82 5 -29,3962 
113 2 1432 56 84 28 -6,39623 
114 2 1422 67 68 1 -33,3962 
115 2 1422 84 98 14 -20,3962 
121 2 1360 70 55 15 -19,3962 
122 2 1350 67 65 2 -32,3962 
123 2 1350 43 37 6 -28,3962 
126 2 1340 60 71 11 -23,3962 
130 1 1116 41 76 35 -26,42 
131 2 1282 91 134 43 8,603774 
132 2 1283 47 69 22 -12,3962 
133 2 1277 54 76 22 -12,3962 
134 2 1255 46 78 32 -2,39623 
135 2 1273 47 63 16 -18,3962 
136 2 1271 45 74 29 -5,39623 
137 2 1267 39 67 28 -6,39623 
138 2 1267 39 65 26 -8,39623 
139 2 1251 31 57 26 -8,39623 
140 2 1246 62 82 20 -14,3962 
141 2 1257 17 160 143 108,6038 
142 2 1263 63 80 17 -17,3962 
143 2 1255 53 83 30 -4,39623 
145 2 1249 37 53 16 -18,3962 
146 2 1249 55 75 20 -14,3962 
147 2 1249 58 80 22 -12,3962 
148 2 1246 76 89 13 -21,3962 
149 2 1241 46 71 25 -9,39623 
151 2 1233 65 80 15 -19,3962 
152 2 1240 52 172 120 85,60377 
153 2 1236 50 135 85 50,60377 
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154 2 1233 64 153 89 54,60377 
155 2 1228 69 132 63 28,60377 
156 2 1226 54 95 41 6,603774 
158 2 1222 66 191 125 90,60377 
159 2 1216 62 120 58 23,60377 
161 2 1214 46 91 45 10,60377 
162 2 1209 59 116 57 22,60377 
164 2 1204 41 144 103 68,60377 
166 2 1200 48 308 260 225,6038 
168 1 1189 67 170 103 41,58 
169 1 1184 35 129 94 32,58 
170 1 1183 54 141 87 25,58 
171 1 1181 37 124 87 25,58 
172 1 1176 26 88 62 0,58 
173 1 1174 33 87 54 -7,42 
174 1 1173 37 79 42 -19,42 
175 1 1170 14 186 172 110,58 
176 1 1168 31 129 98 36,58 
212 1 104 40 31 9 -52,42 
213 1 90 47 47 0 -61,42 
214 1 136 51 34 17 -44,42 
215 1 54 36 41 5 -56,42 
216 1 44 50 39 11 -50,42 
219 1 352 66 66 0 -61,42 
220 1 340 64 305 241 179,58 
227 1 140 77 73 4 -57,42 
228 1 100 64 52 12 -49,42 
229 1 61 48 37 11 -50,42 
230 1 49 51 24 27 -34,42 
231 1 38 39 8 31 -30,42 
232 1 36 44 7 37 -24,42 
233 1 62 65 20 45 -16,42 
235 1 42 43 26 17 -44,42 
236 1 77 72 35 37 -24,42 
237 1 62 62 25 37 -24,42 
238 1 70 66 33 33 -28,42 
239 1 49 41 21 20 -41,42 
240 1 74 73 44 29 -32,42 
241 1 40 35 7 28 -33,42 
242 1 51 50 11 39 -22,42 
243 1 65 68 25 43 -18,42 
245 1 50 55 37 18 -43,42 
246 1 48 57 26 31 -30,42 
247 1 864 55 143 88 26,58 
248 1 850 47 157 110 48,58 
249 1 832 59 169 110 48,58 
250 1 828 68 154 86 24,58 
251 1 829 90 216 126 64,58 
253 1 816 64 155 91 29,58 
254 1 814 66 173 107 45,58 
255 1 802 65 142 77 15,58 
256 1 783 42 136 94 32,58 
257 1 754 21 121 100 38,58 
258 1 730 52 160 108 46,58 
259 1 859 39 127 88 26,58 
260 1 841 44 141 97 35,58 
261 1 828 59 147 88 26,58 
263 1 746 47 132 85 23,58 

Tabela 9 - Dados cenário 6 

Fonte: Autor, 2016 
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1.6.2 Saídas do Minitab para o Cenário 6 
 

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 

 
 
 

Interval Plot of DELTA vs TRATAMENTO  
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Individual Value Plot of DELTA vs TRATAMENTO  

 

 
 

Boxplot of DELTA  
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Residual Plots for DELTA  
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ANEXO I 

  

1 BIBLIOTECA DE TRATAMENTO DE IMAGENS OPENCV 

1.1 FUNÇÕES UTILIZADAS 

1.1.1 Suavização  
 

cv.Smooth(src,dst, smoothtype=CV_GAUSSIAN,param1=3,param2=0, 
param3=0, param4=0) → None 

 

Parâmetros: 

• src – Imagem de origem 

• dst – Imagem de destino 

• smoothtype – Tipo da suavização: 

• CV_BLUR_NO_SCALE: convolução linear sem escala onde as 

dimensões da abertura do núcleo (preenchida com 1) é dada pelos 

parâmetros size1 e size2 (size1 X size2). 

• CV_BLUR: convolução linear onde as dimensões da abertura de núcleo 

(preenchida com 1) é dada pelos parâmetros size1 e size2 (size1 X 

size2) e escala dada pelo inverso do produto escalar destes mesmos 

parâmetros 1/(size1 . size1). 

• CV_GAUSSIAN: convolução linear de janela de abertura com núcleo 

Gaussiano e dimensões dadas pelos parâmetros size1 e size2 (size1 X 

size2) 

• CV_MEDIAN: filtro de média com janela quadrada com dimensões 

dadas pelo parâmetro size1 (size1 X size1) 

• CV_BILATERAL: filtro bilateral de janela quadrada com dimensões 

dadas pelo parâmetro size1, cor sigma igual a sigma1 e sigma espacial 

igual a sigma2. Se o parâmetro size1 for igual a zero, o lado da janela 

quadrada é igual a  𝑐𝑣𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2 ∗ 1,5) ∗ 2 + 1. Informações sobre 

filtragem bilateral pode ser encontrada em: 

http://www.dai.ed.ac.uk/cvonline/local_copies/manduchi1/bilateral_filtering.html 

• size1 - O primeiro parâmetro da operação de suavização, 

a largura da abertura . Deve ser um número impar positivo 

(1, 3, 5, ... ) 
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• size2 - O segundo parâmetro da operação de suavização , 

a altura da abertura. Este parâmetro é ignorado pelos 

métodos CV_MEDIAN e CV_BILATERAL. Nos casos de 

CV_BLUR, CV_BLUR_NO_SCALE e CV_GAUSSIAN 

(com escala, sem escala e Gaussiana) se size2 for igual à 

zero, o mesmo recebe o valor de size1. Caso contrário, ele 

deve ser um número ímpar positivo. 

• sigma1 - No caso convolução Gaussiana este parâmetro 

pode especificar o desvio padrão. Se for zero, é calculado 

a partir do tamanho do núcleo da seguinte forma: 

𝜎 = 0,3 (
𝑛

2
− 1) + 0,8    𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = {

𝑠𝑖𝑧𝑒1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑠𝑖𝑧𝑒2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

 

Equação 6 - Fórmula do desvio padrão para suavização de imagens onde sigma é igual a zero 
(fonte - OpenCV) 

 

A utilização de um sigma padrão para núcleos pequenos (3X3 à 7X7) 

resulta em melhores velocidades de processamento. Se o sigma não é zero, 

enquanto size1 e size2 são zeros, o tamanho do núcleo é calculado a partir de 

sigma (para obter operação suficientemente precisa). 

A função suaviza uma imagem utilizando um dos vários métodos. Cada 

um dos métodos tem algumas características e restrições listadas abaixo: 

a. Suavização sem escala (CV_BLUR_NO_SCALE) funciona apenas 

com imagens de canal único e suporta acumulação de 8-bits para o 

formato 16-bits (similar ao Sobel () e Laplacian ()) e 32-bits de ponto 

flutuante para o formato de ponto flutuante de 32-bits. 

b. Suavização simples (CV_BLUR) e Gaussiana (CV_GAUSSIAN) 

suportam apenas imagens de um ou três canais de 8-bits e 32-bits. 

Estes dois métodos podem processar imagens localmente. 

c. Filtros medianos (CV_MEDIAN) e bilaterais (CV_BILATERAL) 

suportam apenas imagens de um ou três canais de 8-bits e não 

podem processar imagens localmente. 
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1.1.2 Média de Execução de uma Sequência de Quadros 
 

cv.RunningAvg(src, dst, alpha, mask=None) → None 
 

Parâmetros:  

• src – Imagem de entrada com 1 ou 3 canais de 8 ou 32 

bits em ponto flutuante. 

• dst – Imagem acumuladora com o mesmo número de 

canais da imagem de entrada 32 ou 64 bits em ponto 

flutuante. 

• alpha – Peso da imagem de entrada. 

• mask – Máscara de operação opcional. 

A função calcula a soma ponderada entre a imagem de entrada src e 

o acumulador dst para que dst torne-se uma média de execução de uma 

sequência de quadros : 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) ← (1 − 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎). 𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎. 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑘(𝑥, 𝑦) ≠ 0 

Equação 7 - Fórmula do cálculo da soma ponderada entre duas matrizes (imagens) para 
obtenção da média de execução em uma sequência de quadros durante a detecção de 

movimento (fonte - OpenCV) 

 

Ou seja, alfa regula a velocidade de atualização (o quão rápido o 

acumulador "esquece" as imagens anteriores). A função suporta imagens multi- 

canal. Cada canal é processado de forma independente. 

 

1.1.3 Converter a escala 
 

cv.ConvertScale(src, dst, scale=1.0, shift=0.0) → None 
 

A função converte um vetor em outro opcionalmente realizando a 

transformação linear da mesma. 

Parâmetros:  

• src – matriz de origem 

• dst – matriz de destino 

• scale – fator de escala 

• shift – valor adicionado aos elementos do vetor de origem 
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A função copia um vetor para outro com a opção de aplicar uma escala 

ao mesmo, só então, e opcionalmente são realizadas as transformações 

lineares determinadas pelo parâmetro shift: 

𝑑𝑠𝑡(𝐼) = 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑟𝑐(𝐼) + (𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡0, 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1, … ) 

 Equação 8 - Função de cálculo utilizada pelo método de conversão de escala   
 

Para vetores multidimensionais (imagens multicanal) os canais são 

processados independentemente. 

O tipo da transformação linear é realizado por arredondamento e 

saturação, ou seja, o resultado do escalonamento seguido da transformação 

linear não pode ser representado exatamente como um valor de elemento na 

matriz destino.  Ela será definida como o valor representável mais próximo no 

eixo real. 

 

1.1.4 Diferença Absoluta entre Imagens 
 

cv.AbsDiff(src1, src2, dst) → None 
 

Parâmetros:  

• src1 – primeira matriz de origem 

• src2 – segunda matriz de origem 

• dst – matriz de destino com mesmo tamanho e tipo das 

matrizes de origem 

 A função calcula a diferença absoluta elemento a elemento entre 

duas matrizes ou entre uma matriz e um escalar conforme definições que 

seguem:  

• A diferença absoluta entre dois vetores que possuem o mesmo tamanho 

e tipo: 

𝑑𝑠𝑡(𝐼) = 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒(|𝑠𝑟𝑐1(𝐼) − 𝑠𝑟𝑐2(𝐼)|) 

Equação 9 - Diferença absoluta (vetores com a mesma dimensão) 
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• A diferença absoluta entre um vetor e um escalar quando o segundo 

vetor é construído por escalares ou possui muitos elementos iguais ao 

número de canais em src1: 

𝑑𝑠𝑡(𝐼) = 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒(|𝑠𝑟𝑐1(𝐼) − 𝑠𝑟𝑐2|) 

Equação 10 - Diferença absoluta (vetor por escalar) 

• A diferença absoluta entre um escalar e um vetor quando o primeiro 

vetor é construído por escalares ou possui muitos elementos iguais ao 

número de canais em src2: 

𝑑𝑠𝑡(𝐼) = 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒(|𝑠𝑟𝑐1 − 𝑠𝑟𝑐2(𝐼)|) 

Equação 11 - Diferença absoluta (escalar por vetor) 

onde: I é o índice multidimensional do vetor de elementos.  

No caso de vetores com múltiplos canais, cada canal é processado 

independentemente. 

 

1.1.5 Conversão de Espaço de Cor 
 

cv.CvtColor(src, dst, code) → None 
 

Parâmetros: 

• src - imagem de entrada : 8-bits sem sinal, 16-bits sem 

sinal ( CV_16UC ... ) ou com precisão de ponto flutuante 

simples. 

• dst - imagem do mesmo tamanho e profundidade de src 

saída. 

• code - código de conversão de espaço de cores ( veja a 

descrição abaixo). 

• dstCn - número de canais na imagem de destino; Se o 

parâmetro é 0, o número dos canais é derivado 

automaticamente de src e code. 

 

A função converte uma imagem de entrada a partir de um espaço de cor 

para outro. Em caso de uma transformação de/para - espaço de cor RGB, a 

ordem dos canais deve ser especificado explicitamente (RGB ou BGR). Note 

que o formato de cor padrão em OpenCV é muitas vezes referida como RGB , 
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mas é na verdade, BGR (os bytes são invertidos). Assim, o primeiro byte em 

uma imagem com profundidade de 24-bits será um componente azul de 8-bits, 

o segundo byte será verde, eo terceiro byte será vermelho. Os quarto, quinto, 

sexto bytes seria então o segundo pixel (azul, verde e vermelho 

respectivamente), e assim por diante. 

Os intervalos convencionais para R, G e B são dados pelos os valores 

do canal: 

• 0 a 255 para imagens CV_8U 

• 0 a 65535 para imagens CV_16U 

• 0 a 1 para imagens CV_32F 

 

Em caso de transformações lineares a faixa não importa. Porém no caso 

de uma transformação não linear, uma imagem RGB de entrada deve ser 

normalizada para o intervalo de valores adequada a fim de obter os resultados 

corretos, por exemplo, para uma transformação 𝑅𝐺𝐵 → 𝐿 ∗ 𝑢 ∗ 𝑣. Por exemplo, 

caso a imagem seja de ponto flutuante de 32 bits, diretamente convertida a 

partir de uma imagem de 8-bit sem qualquer escala, o valor de gama variará 

entre 0 e 255 valor em vez de 0..1 assumida pela função. Então, antes de 

chamar cvtColor , é necessário  dimensionar a imagem da seguinte forma: 

 

 img *= 1./255; 
cvtColor(img, img, CV_BGR2Luv); 

 

No uso da função cvtColor com imagens de 8-bits, o resultado da 

conversão terá algumas informações perdidas. Para a maioria das aplicações 

esta perda é quase imperceptível, porém é recomendado o uso de imagens 

com 32-bits de profundidade nas aplicações que necessitam de toda a faixa de 

cores ou que convertem uma imagem antes de uma operação e, em seguida, 

convertem-na novamente. 

Nos casos em que a conversão acrescenta o canal alfa, seu valor será 

definido para o máximo de intervalo correspondente ao canal: 255 para CV_8U, 

65535 para CV_16U e 1 para CV_32F. 

A função pode realizar as seguintes conversões: 

• RGB  GRAY 

(CV_BGR2GRAY,CV_RGB2GRAY,CV_GRAY2BGR, CV_GRAY2RGB)  
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Transformações no espaço RGB como adicionar/remover o canal alfa, 

invertendo a ordem dos canais, a conversão de/para 16-bit cor RGB (R5:G6:B5 

ou R5:G5:B5), bem como a conversão de/para tons de cinza usando: 

 

𝑅𝐺𝐵[𝐴] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎: 𝑌 ← 0,299 . 𝑅 + 0,587 . 𝐺 + 0,114 . 𝐵 

 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝐺𝐵[𝐴]: 𝑅 ← 𝑌, 𝐺 ← 𝑌, 𝐵 ← 𝑌, 𝐴 ← 𝑚𝑎𝑥(𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙) 

 

A conversão de uma imagem RGB para tons de cinza é realizada com a 

função: 

cvtColor(src, bwsrc, CV_RGB2GRAY); 
 

• RGB  CIE XYZ. Rec 709 com D65 white point 

(CV_BGR2XYZ, CV_RGB2XYZ, CV_XYZ2BGR, CV_XYZ2RGB) 
 

[
𝑋
𝑌
𝑍
] ← [

0,412453 0,357580 0,180423
0,212671 0,715160 0,072169
0,019334 0,119193 0,950227

] . [
𝑅
𝐺
𝐵
] 

[
𝑅
𝐺
𝐵
] ← [

3,240479 −1,53715 −0,498535
−0,969256 1,875991 0,041556
0,055648 −0,204043 1,057311

] . [
𝑋
𝑌
𝑍
] 

 

X, Y e Z cobrem todo o intervalo de valores (no caso das imagens de 

ponto flutuante, Z pode ser superior a um). 

 

• RGB  YCrCb JPEG (ou YCC) 

(CV_BGR2YCrCb, CV_RGB2YCrCb, CV_YCrCb2BGR, CV_YCrCb2RGB) 
 

𝑌 ← 0,299. 𝑅 + 0,587. 𝐺 + 0,114. 𝐵 

𝐶𝑟 ← (𝑅 − 𝑌). 0,713 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

𝐶𝑏 ← (𝐵 − 𝑌). 0,564 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

𝑅 ← (𝑌 + 1,403). (𝐶𝑟 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 

𝐺 ← 𝑌 − 0,714 . (𝐶𝑟 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) − 0,344 . (𝐶𝑏 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 

𝐵 ← (𝑌 + 1,773). (𝐶𝑏 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 

  onde: 
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𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =  {

128 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 8𝑏𝑖𝑡𝑠
32768 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 16𝑏𝑖𝑡𝑠

0,5 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 Y, Cr e Cb cobrem todo o intervalo de valores. 

 

• RGB  HSV  

(CV_BGR2HSV, CV_RGB2HSV, CV_HSV2BGR, CV_HSV2RGB) 

 

Nos casos de imagens de 8-bits e 16-bits, R, G, e B são convertidos 

para o formato de ponto flutuante e escalados para o intervalo entre zero e um. 

𝑉 ← 𝑚𝑎𝑥 (𝑅, 𝐺, 𝐵) 

 

𝑆 ← {
𝑣 − 𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵)

𝑣
               𝑠𝑒 𝑉 ≠ 0                    

0                                              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
  

𝐻 ←

{
  
 

  
 

60(𝐺 − 𝐵)

𝑉 −𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵)
              𝑠𝑒 𝑉 = 𝑅

120 +
60(𝐵 − 𝑅)

𝑉 −𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵)
 𝑠𝑒 𝑉 = 𝐺

240 +
60(𝑅 − 𝐺)

𝑉 −𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵)
 𝑠𝑒 𝑉 = 𝐵

 

𝑠𝑒 𝐻 < 0 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝐻 ← ℎ + 360 

𝑐𝑜𝑚 

𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0 ≤ 𝑉 ≤ 1, 0 ≤ 𝑆 ≤ 1, 0 ≤ 𝐻 ≤ 360 

 

Os valores são então convertidos para o tipo de dados de saída: 

• Imagens de 8-bits 

𝑉 ← 255𝑉, 𝑆 ← 255𝑆, 𝐻 ←
𝐻

2
 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑒 255) 

• Imagens de 16-bits (atualmente não suportado) 

𝑉 < 65535𝑉, 𝑆 < −65535𝑆, 𝐻 < −𝐻 

• Imagens de 32-bits 

• 𝐻, 𝑆 𝑒 𝑉 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

• RGB  HLS 

 (CV_BGR2HLS, CV_RGB2HLS, CV_HLS2BGR, CV_HLS2RGB). 
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Nos casos de imagens de 8-bits e 16-bits, R, G e B são convertidos para 

o formato de ponto flutuante e escalados para o intervalo entre zero e um. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 ← 𝑚𝑎𝑥 (𝑅, 𝐺, 𝐵) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 ← 𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺, 𝐵) 

𝐿 ←
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑆 ←

{
 

   
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑚𝑖𝑛

         𝑠𝑒 𝐿 ≤ 0,5

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
2 − (𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑚𝑖𝑛)

𝑠𝑒 𝐿 ≥ 0,5

 

𝐻 ←

{
 
 

 
 
  60(𝐺 − 𝐵)          𝑠𝑒 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑅

120 +
60(𝐵 − 𝑅)

𝑆
𝑠𝑒 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐺

240 +
60(𝑅 − 𝐺)

𝑆
𝑠𝑒 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐵

 

𝑆𝑒 𝐻 < 0 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝐻 ← 𝐻 + 360 

𝑐𝑜𝑚 

𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0 ≤ 𝐿 < 1, 0 ≤ 𝑆 ≤ 1, 0 ≤ 𝐻 ≤ 360 

 

Os valores são então convertidos para o tipo de dados de destino: 

• Imagens de 8-bits 

𝑉 ← 255. 𝑉, 𝑆 ← 255. 𝑆, 𝐻 ←
𝐻

2
 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑒 255) 

• Imagens de 16-bits (atualmente não suportado) 

𝑉 < −65535𝑉, 𝑆 < −65535𝑆, 𝐻 < −𝐻 

• Imagens de 32-bits 

𝐻, 𝑆 𝑒 𝑉 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

• RGB  CIE L*a*b*  

(CV_BGR2Lab, CV_RGB2Lab, CV_Lab2BGR, CV_Lab2RGB). 

 

Nos casos de imagens de 8 e 16 bits, R, G e B são convertidos para o 

formato de ponto flutuante e escalados para o intervalo entre 0 e 1. 

[
𝑋
𝑌
𝑍
]  ←  [

0,412453 0,357580 0,180423
0,212671 0,715160 0,072169
0,019334 0,119193 0,950227

] . [
𝑅
𝐺
𝐵
] 

𝑋 ←
𝑋

𝑋𝑛
,   𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑋𝑛 = 0,950456  
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𝑍 ←
𝑍

𝑍𝑛
,   𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑍𝑛 = 1,088754 

𝐿 ←  {116𝑌
1
3 − 16     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌 > 0,008856

903,3𝑌               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌 ≤ 0,008856 
      

𝑎 ← 500 (𝑓(𝑋) − 𝑓(𝑌)) + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

𝑏 ← 200 (𝑓(𝑋) − 𝑓(𝑍)) + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

onde: 

𝑓(𝑡) =  {
𝑡
1
3                            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 0,008856

7,787𝑡 +
16

116
      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≤ 0,008856 

      

e 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =  {
128         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 8 𝑏𝑖𝑡𝑠                       
 0             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Têm-se as seguintes saídas: 

0 ≤ 𝐿 ≤ 100,−127 ≤ 𝑎 ≤ 127,−127 ≤ 𝑏 ≤ 127. 

Os valores são então convertidos para o tipo de dados de saída: 

• Imagens de 8-bits 

𝐿 ← 𝐿 ∗
255

100
   , 

𝑎 ← 𝑎 + 128  , 

𝑏 ← 𝑏 + 128   

• Imagens de16-bits (atualmente não suportado) 

• Imagens de 32-bits  

 𝐿, 𝑢 𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

• RGB  CIE L*u*v*  

(CV_BGR2Luv, CV_RGB2Luv, CV_Luv2BGR, CV_Luv2RGB) 

 

Nos casos de imagens de 8 e 16 bits, R, G e B são convertidos para o 

formato de ponto flutuante e escalados para o intervalo entre 0 e 1. 

[
𝑋
𝑌
𝑍
]  ←  [

0,412453 0,357580 0,180423
0,212671 0,715160 0,072169
0,019334 0,119193 0,950227

] . [
𝑅
𝐺
𝐵
] 

𝐿 ←  { 116𝑌
1
3        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌 > 0,008856

903,3𝑌        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌 ≤ 0,008856 
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𝑢′ ← 4 ∗
𝑋

𝑋 + 15 ∗ 𝑌 + 3𝑍
 

𝑣′ ← 9 ∗
𝑌

𝑋 + 15 ∗ 𝑌 + 3𝑍
 

𝑢 ← 13 ∗ 𝐿 ∗ (𝑢′ − 𝑢𝑛)      𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑢𝑛 = 0,19793943   

𝑣 ← 13 ∗ 𝐿 ∗ (𝑣′ − 𝑣𝑛)     𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑣𝑛 = 0,46831096  

Têm-se as seguintes saídas:  

0 ≤ 𝐿 ≤ 100,−134 ≤ 𝑢 ≤ 220,−140 ≤ 𝑣 ≤ 122. 

 

Os valores são então convertidos para o tipo de dado de saída: 

• Imagens de 8-bits 

𝐿 ←
255

100𝐿
   , 

𝑢 ←
255

354(𝑢 + 134)
   , 

𝑣 ←
255

262(𝑣 + 140)
 

• Imagens de 16-bits (atualmente não suportado) 

 
• Imagens de 32-bits  

𝐿, 𝑢 𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

As formulações acima para conversões RGB de/para diversos espaços 

de cores foram extraídas de diversas fontes na internet, principalmente do site 

de Charles Poynton  http://www.poynton.com/ColorFAQ.html 

 

• Bayer  RGB  

(CV_BayerBG2BGR,CV_BayerGB2BGR, CV_BayerRG2BGR, CV_BayerGR2BGR, 
CV_BayerBG2RGB, CV_BayerGB2RGB,CV_BayerRG2RGB,  

CV_BayerGR2RGB).  

O padrão Bayer é amplamente utilizado em câmeras CCD e CMOS. 

Este padrão possibilita capturar imagens coloridas de um plano simples quando 

os pixels R, G e B (sensores de uma componente em particular) são 

intercalados conforme a imagem à seguir: 

http://www.poynton.com/ColorFAQ.html
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Figura 46 - Esquema de intercalação entre sensores das componentes RGB de  detectores 
CCD e CMOS para câmeras digitais 

As componentes RGB de saída para um pixel são interpoladas  entre 1, 

2 ou 4 pixels da vizinhança que tenham a mesma cor. Há diversas variações  

do padrão acima que podem ser obtidas pela  substituição por uma pixel à 

esquerda e/ou acima. As duas letras 𝐶1𝑒 𝐶2  nas constantes de conversão 

CV_BayerC1C22BGR e CV_BayerC1C22RGB  representam o tipo específico 

de padrão. São componentes da segunda linha, segunda e terceira coluna, 

respectivamente. Por exemplo, o padrão da figura acima pertence a um tipo 

popular denominado “BG”. 

 

1.1.6 Limiarização Binária  
 

cv.Threshold(src, dst, thresh, maxval, type) → None, 

 

Parâmetros: 

• src - matriz de entrada ( single-channel , 8-bit ou 32 -bit de 

ponto flutuante )  

• dst - saída matriz do mesmo tamanho e tipo como src. 

• thresh - valor limite. 

• maxval - valor máximo quando utiliza-se os tipos de 

limiarização THRESH_BINARY e THRESH_BINARY_INV. 

• type - tipo de limiar (veja os detalhes abaixo). 

A função aplica um nível fixo de limiar para uma matriz de canal único. É 

normalmente usada para obter uma imagem binária a partir de uma imagem de 

entrada em tons de cinza ou para a remoção de ruídos filtrando os pixels com 

valores muito pequenos ou elevados. Abaixo os tipo de limiarização suportados 

pela função. Eles são determinados por tipo: 
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 THRESH_BINARY 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
  𝑚𝑎𝑥𝑣𝑎𝑙,           𝑠𝑒 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
  0,                                   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

 THRESH_BINARY_INV 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
  0,                       𝑠𝑒 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
  𝑚𝑎𝑥𝑣𝑎𝑙,                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

 THRESH_TRUNC 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
  𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑,         𝑠𝑒 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦),                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

 THRESH_TOZERO 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
  𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦),         𝑠𝑒 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
0,                               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

 THRESH_TOZERO_INV 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
  0                 𝑠𝑒 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑

𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 
 

Também pode ser aplicada a combinação lógica dos valores acima ao 

tipo THRESH_OTSU. Neste caso, a função determina o valor ótimo de 

limiarização utilizando o algoritmo de Otsu ao invés do limiar especificado. O 

método esta implementado apenas para imagens de 8-bits de profundidade. 
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Quadro 1 - Respostas da função limiarização (fonte - OpenCV.org) 

 

1.1.7 Determinação de características  
 

A biblioteca possui uma classe de interface que disponibiliza os 

seguintes tipos de detecção de características em imagens 

 

• FAST – FastFeatureDetector - método rápido de detecção de 

características 

• STAR – StarFeatureDetector - método de detecção de (AGRAWAL et 

al., 2008). 

• SIFT – SIFT - método de detecção por extração de pontos chave e 

computação de descritores utilizando a Transformada Invariante de 

Escala de Recurso ( SIFT ) pelo método de (LOWE, 2004). 

• SURF – 

"http://docs.opencv.org/2.4/modules/nonfree/doc/feature_detection.html" 

http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#FastFeatureDetector : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#StarFeatureDetector : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/nonfree/doc/feature_detection.html#SIFT : public Feature2D


146 

 

método de detecção Speeded Up Robust Features de (BAY et al., 

2006b) 

• ORB – ORB - método de detecção Oriented BREIF de (RUBLEE et al., 

2011). O algoritmo usa o método FAST em pirâmides para detectar 

pontos chave estáveis, seleciona as características mais fortes usando 

resposta rápida ou Harris, encontra sua orientação usando momentos de 

primeira ordem e calcula os descritores usando método BRIEF (onde as 

coordenadas de pares de pontos aleatórios (ou k- tuplas ) são 

rotacionados de acordo com a orientação da medida) . 

• BRISK –

"http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/feature_detection_a

nd_description.html" método de detecção Binary Robust Invariant 

Scalable Keypoints de (LEUTENEGGER et al., 2011) . 

• MSER – MSER- método de detecção Maximally Stable Extremal Region 

Extractor de (MATAS et al., 2004). Técnica proposta para encontrar 

correspondências entre elementos da imagem a partir de duas imagens 

com diferentes pontos de vista (esteriocópica).  

• GFTT – GoodFeaturesToTrackDetector - método de detecção e cantos 

acentuados na imagem 

• HARRIS – GoodFeaturesToTrackDetector - método de detecção de 

cantos acentuados  na imagem utilizando o detector de Harris. 

• Dense – DenseFeatureDetector - método de detecção de características 

da imagem, que sejam distribuídos densamente e regularmente sobre a 

imagem. 

• SimpleBlob – SimpleBlobDetector - método de detecção de 

características através da identificação de agrupamentos - blobs - na 

imagem de interesse. 

Este tipo de determinação de características atua da seguinte forma: 

i. Converte a imagem de origem para imagens binárias através da 

aplicação de limiarização utilizando valores que variam entre  

minThreshold (incluído) até maxThreshold (não incluído no 

intervalo) com thresholdStep distância entre os limiares vizinhos. 

http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/feature_detection_and_description.html#ORB : public Feature2D
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/feature_detection_and_description.html#MSER : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#GoodFeaturesToTrackDetector : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#GoodFeaturesToTrackDetector : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#DenseFeatureDetector : public FeatureDetector
http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_feature_detectors.html?highlight=blob#SimpleBlobDetector : public FeatureDetector
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ii. Extrai componentes conectados de cada imagem binária 

utilizando a função findContours() e calcula a localização do 

centro de cada área encontrada. 

iii. Agrupa os centros resultantes da etapa anterior, das várias 

imagens binárias, por suas coordenadas. Os centros mais 

próximos formam um grupo que corresponde a um blob. A 

distância é controlada pelo parâmetro minDistBetweenBlobs. 

iv. A partir dos grupos, estima a localização dos centros finais dos 

blobs e seus raios, retornando a localização e tamanhos dos 

pontos-chave. 

O método possibilita também filtrar os blobs identificados definindo os 

tipos e valores de filtros (parâmetros de filtragem) conforme descrição abaixo: 

• Por cor – Compara a intensidade de uma imagem binária 

no centro de um blob com blobColor. Se eles forem 

diferentes, o blob é filtrado. Se blobColor = 0 extrai blobs 

escuros. Se blobColor = 255 extrai  os blobs claros. 

• Por área – Considera blobs extraídos que possuem área 

entre minArea (inclusivo) e maxArea (não inclusivo). 

• Por circularidade – Blobs extraídos que tenham 

circularidade com valores entre minCircularity (incluído) e 

maxCircularity não incluído no intervalo). 

𝐶 =
4𝜋 ∗ Á𝑟𝑒𝑎

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2
 

Equação 12 – Circularidade de uma figura geométrica  

• Pela razão entre a inércia mínima e a inércia máxima. 

Os Blobs identificados possuem uma razão entre 

minInertiaRatio (incluído) e maxInertiaRatio (não incluído 

no intervalo). 

• Por convexidade. Blobs extraídos que tenham 

convexidade – razão entre a área total e a área conexa do 

blob - contida no intervalo entre minConvexity (incluído) e 

maxConvexity (não incluído no intervalo).  

Por padrão, os valores dos parâmetros são ajustados para extrair blobs 

circulares escuros. 


