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Abstract. Banana is one of the most important fruits in the world, both in terms
of production and marketing. Although its grading process can be done by hu-
mans, computer vision and artificial intelligence studies have proven to be va-
luable for increasing the production and quality of this product. Therefore the
objective of this work is to present a study of computer vision and artificial in-
telligence techniques for the segmentation of bananas in a bunch.

Resumo. A banana é uma das frutas mais importantes do mundo, tanto no que
se refere a produção quanto à comercialização. Apesar do seu processo de
classificação poder ser feito por humanos, estudos de visão computacional e in-
teligência artificial se mostraram valiosos para o aumento de produção e quali-
dade deste produto. Portanto o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo
de técnicas de visão computacional e inteligência artificial para a segmentação
de bananas em um cacho.

1. Introdução
A banana é a fruta mais consumida do mundo[7]. A Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) estimou que a produção mundial de bananas em 2005
foi maior que 7 milhões de toneladas[7]. Até o momento, no entanto, parace não haver
uma forma padronizada para a classificação automatizada de bananas, processo que mui-
tas vezes é realizado por humanos de maneira manual, observando e sentindo o produto,
método que é deveras inconsistente e demorado. Neste cenário, estudos relacionados ao
uso de visão computacional para o auxı́lio na classificação de frutas passaram a rece-
ber maior atenção, contribuindo para que a indústria de alimentos continue atendendo a
grande demanda do mercado sem perda de qualidade no produto final.

Dessa forma, a tecnologia de visão computacional corresponde ao efeito da visão
humana em inspecionar a qualidade de frutas e legumes, de forma que ao perceber eletro-
nicamente uma imagem, é capaz de reconhecer caracterı́sticas e informações que são for-
necidas para realizar a classificação[2], uma etapa essencial para a avaliação da qualidade
do alimento. A classificação contribui com uma estrutura na qual a simulação artifical
do pensamento humano é feita para formar julgamentos sofisticados instantaneamente,
corretamente e persistentemente, adicionando conceitos de aprendizado de máquina, es-
tatı́stica e outras áreas ao sistema de visão computacional[1].



São diversas as técnicas que podem ser utilizadas para a segmentação e
classificação de bananas, entretanto, a maioria dos autores trabalham com bananas isola-
das, algumas vezes até em posições especı́ficas. Neste trabalho, este estudo será aplicado
em um contexto de um problema no qual se deseja identificar uma banana a partir da
imagem de um cacho de bananas.

O restante do trabalho está dividido da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os
conceitos fundamentais para a realização do trabalho, assim como trabalhos relacionados;
a Seção 3 descreve como serão usados os conceitos apresentados na Seção 2 a fim de atin-
gir os objetivos do trabalho; a Seção 4 apresenta os objetivos que motivaram a pesquisa; a
Seção 5 define o perı́odo estimado para cada atividade até o fim do projeto; e por último, a
Seção 6 apresenta as contribuições e resultados esperados após a conclusão da pesquisa.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Para realizar a automação é necessário conhecer conceitos de inteligência artificial, apren-
dizado de máquina e visão computacional. Nesta seção serão apresentadas definições dos
conceitos citados, julgados necessários para o entendimento do estado da arte da pesquisa
e que serão utilizados como base para o desenvolvimento do projeto.

2.1. Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) abrange uma enorme variedade de subcampos, do geral
(aprendizagem e percepção) até tarefas especı́ficas, como jogos de xadrez, diagnóstico de
doenças, criação de músicas e poesias, detecção de fake news, entre outros. Os autores
Norvig e Russel[8] apresentaram oito definições dispostas ao longo de duas dimensões
(Fig. 1). Em linhas gerais, as que estão na parte superior da tabela se relacionam a pro-
cessos de pensamento e raciocı́cio, enquanto as definições da parte inferior se referem ao
comportamento. As definições ao lado esquerdo medem o sucesso em termos de fideli-
dade ao desempenho humano, enquanto as definições do lado direito medem o sucesso
comparando-o a um conceito ideal de inteligência, chamado de racionalidade.

Figura 1. Algumas definições de inteligência artificial, organizadas em quatro
categorias[8].



O teste de Turing, proposto por Alan Turing (1950), foi projetado para fornecer
uma definição operacional satisfatória de inteligência, no qual o computador passa no
teste caso um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não
conseguir descobrir se as respostas vem de uma pessoa ou de um computador. Com o
passar do tempo, surgiu o chamado teste de Turing total que inclui um sinal de vı́deo
de forma que o interrogador possa testar a habilidade de percepção do computador. Por
enquanto, é possı́vel observar que programar um computador para passar no teste total
exige, segundo Norvig e Russel[8], que o computador tenha as seguintes capacidades:

• Processamento de linguagem natural para permitir que ele se comunique com
sucesso em um idioma natural;

• Representação de conhecimento para armazenar o que sabe ou ouve;
• Raciocı́nio automatizado para usar informações armazenadas com a finalidade

de responder a perguntas e tirar novas conclusões;
• Aprendizado de máquina para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar

e extrapolar padrões;
• Visão computacional para perceber objetos;
• Robótica para manipular objetos.

Dos anos 2000 até atualmente houveram aplicações importantes na tecnologia de
IA, marcos em algoritmos como a solução do jogo de damas, e um significativo progresso
teórico, particularmente em áreas como a do raciocı́cio probabilı́stico, aprendizado de
máquina e visão computacional. Neste trabalho focamos em abordagens de visão compu-
tacional e aprendizado de máquina para realizar a segmentação e classificação da banana
em imagens de cacho de bananas.

2.1.1. Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina é a programação de computadores para otimizar o critério de
desempenho utilizando dados de exemplo ou experiências anteriores. Existe um modelo
com parâmetros definidos, no qual o aprendizado é a execução do programa de computa-
dor para otimizar os parâmetros do modelo utilizando dados de treinamento ou feedback
de experiências anteriores[4], caracterizando dessa forma o processo de aprendizagem de
um agente.

O agente é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por
meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores[8], um agente
humano por exemplo, tem olhos, ouvidos e outros órgãos como sensores, e tem mãos,
pernas, boca e outras partes do corpo que servem como atuadores. Existem três tipos de
feedback que determinam os três principais tipos de aprendizagem:

• Aprendizagem supervisionada: o agente observa alguns exemplos de pares de
entrada e saı́da e aprende uma função que faz o mapeamento da entrada para a
saı́da. Dessa forma, dado um conjunto de treinamento de N pares de exemplos de
entrada e saı́da

(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)

onde cada yj foi gerado por um função desconhecida y = f(x), podemos dizer que
a tarefa de aprendizagem supervisionada é descobrir uma função h (hipótese) que



se aproxime da função verdadeira f. Esses exemplos de entrada podem ser dividi-
dos em problemas de regressão e classificação. Quando a saı́da y for um conjunto
finito de valores (como ensolarado, nublado ou chuvoso), o problema de aprendi-
zagem será chamado de classificação, por outro lado, quando o y for um número
(como temperatura de amanhã), o problema de aprendizagem é chamado de re-
gressão[8]. Na figura 2 são apresentados dois gráficos exemplificando a diferença
de classificação e regressão.

Figura 2. Aprendizado supervisionado, à esquerda um problema de classificação
e a direita um problema de regressão.

• Aprendizagem não supervisionada: o agente aprende padrões de entrada, em-
bora não seja fornecido nenhum feedback explı́cito. A tarefa mais comum de
aprendizagem não supervisionada é o agrupamento, no qual é feita a detecção de
grupos de exemplos de entrada potencialmente úteis. Por exemplo, um agente
classificador de objetos pode desenvolver gradualmente um conceito de ”isso é
uma fruta” e ”isso é um automóvel” sem nunca ter sido rotulados exemplos de
cada um deles por um professor[8]. Técnicas de agrupamento, ou clustering é
um exemplo de técnica de aprendizagem não supervisionada que tem por obje-
tivo estudar as relações de similaridade entre os dados, determinando quais dados
formam quais grupos. Os grupos são formados de maneira a maximizar a simi-
laridade entre os elementos de um grupo (similaridade intra-grupo) e minimizar
a similaridade entre elementos de grupos diferentes (similaridade inter-grupos).
No caso do exemplo citado, poderia ser feito o agrupamento entre elementos com
rodas e sem rodas.

• Reforço: o agente aprende a partir de uma série de reforços, recompensas ou
punições. Por exemplo, pouco espectadores no show de um agente cantor indica
que algo saiu errado, em contrapartida dois ponto de vitória no final de um jogo de
xadrez informam ao agente que fez a coisa certa. Cabe ao agente decidir qual das
ações anteriores ao reforço foram as maiores responsáveis por isso[8]. Em outras
palavras, a aplicação de aprendizagem por reforço é utilizada em agentes que inte-
ragem com um ambiente para atingir um objetivo, que citando os exemplos acima
seriam uma grande platéia para o show e a vitória no jogo de xadrez.

A classificação é uma das áreas mais estudadas no campo de aprendizagem de
máquina e compõe umas das etapas essenciais para avaliação da qualidade dos alimentos



em um sistema de visão computacional. Ao usar técnicas de processamento de imagem,
as imagens de frutas e legumes podem ser descritas como um conjunto de recursos, como
cor, tamanho, forma e textura, que podem ser usados para formar um conjunto de treina-
mento.

Exemplos de técnicas, que envolvem um passo de extração de resursos previ-
amente à classificação, são os modelos Bag of Features (BoF) e Histogram of Gra-
dients (HOG), em contrapartida, Redes Neurais Artificiais (ANN) e Redes Neurais
de Convolução (CNN) são capazes de extrair recursos revelantes antes de realizar a
classificação, fazendo tudo durante o mesmo processo que é conhecido como end-to-end.

2.1.2. Visão Computacional

Visão Computacional é considerado o estudo e aplicação de métodos que permitem
que um computador examine e extraia informações de vı́deos ou imagens, geralmente
para facilitar a resolução de um problema especı́fico de visão, como a classificação de
padrões[9], utilizando métodos de estatı́stica, aprendizado de máquina e outras áreas.[1].

A implementação de um sistema computacional depende de sua funcionalidade,
sendo diferente caso exista alguma parte de aprendizagem durante a operação ou seja
pré especificada. Sua organização também varia de acordo com sua aplicação, porém
existem funções em comum encontradas em diversos sistemas de visão computacional.
Para a inspeção de qualidade de frutas e vegetais por exemplo, utilizando técnicas de
processamento de imagens, o sistema de visão computacional pode ser composto por
cinco etapas[2]:

1. Aquisição de imagem: um sistema tı́pico de visão computacional é composto
por cinco componentes fundamentais pelos quais as imagens são adquiridas:
iluminação, uma placa de captura (digitalizador ou captador de quadros), uma
câmera, um software e um hardware de computador[2].

2. Pré-processamento: as imagens capturadas são transferidas para o computador e
convertidas em imagens digitais, as quais são utilizadas como entrada pelo soft-
ware de processamento de imagem[1].

3. Segmentação: segmentação de imagem é o processo de cortar, adicionar e ana-
lisar recursos da imagem, tarefas que são realizadas através de diversos métodos,
alguns deles são:

• Thresholding: classifica cada pixel da imagem em duas classes, área de
interesse e área de fundo. Reconhecido pela facilidade e uniformidade, a
imagem original é convertida para o formato de escala cinza que produz
imagens segmentadas mais persistentes[2].

• Segmentação por detecção de bordas: a segmentação baseada em detecção
de bordas depende da detecção de operadores borda-a-borda, que detectam
descontinuidades na escala cinza, no pixel, cor e textura da image[1]. É
útil para a detecção de formas e tamanhos. Dentro dos diversos métodos
de detecção de borda, existe o método de Canny, que é consideravelmente
forte pela sua habilidade de detectar bordas fracas. Ele determina as bordas
fazendo uma média do gradiente de intensidade dos pixels da região[3].



• Segmentação por regiões: envolve o agrupamento e extração de pixels si-
milares para formar regiões representando um único objeto. Sua principal
função é separar a área de fundo para processar a área significante durante
a validação do objeto[2].

4. Extração de caracterı́sticas: após a segmentação, caracterı́sticas são estimadas
para futuras análises. Essas caracterı́sticas são um fator básico em um sistema de
visão computacional, pois consistem em dados efetivos para percepção da ima-
gem, interpretação e classificação de objetos. Nesse processo, os recursos ex-
traı́dos formam vetores de recursos classificados para reconhecer a entrada. O ve-
tor desses recursos pode definir a forma do objeto de maneira única e precisa[2].
Cor, textura e operações morfológicos são frequentemente usados para análise de
defeitos e maturidade de frutas e vegetais.

5. Classificação: é a caracterı́stica essencial para a validação da qualidade dos ali-
mentos. Os recursos extraı́dos são usados para formar um conjunto de treina-
mento, para que em seguida o algoritmo de classificação seja aplicado para extrair
a base de conhecimento que toma uma decisão de caso desconhecido[2]. Para
os sistemas de visão computacional, uma variedade de métodos foram desenvol-
vidos para a classificação da qualidade de alimentos, como K-Nearest Neighbors
(KNN), Support Vector Machine (SVM), Artificial Neural Network (ANN) e Con-
volutional Neural Network (CNN), já citados anteriormente.

Esse trabalho foca os métodos de segmentação de imagens, com intuito de en-
tender como preparar imagens de cachos de banana para a extração de caracterı́sticas de
forma eficaz e confiável.

2.1.3. Aplicações de visão computacional na agricultura

A busca constante por maior produtividade e qualidade dos produtos agrı́colas sem dei-
xar de atender a demanda do mercado, exige que empresários rurais utilizem cada vez
mais equipamentos tecnológicos em suas atividades, e consequentemente, surge cada vez
mais a necessidade de criar processos que auxiliam as pessoas ou gestores na busca por
resultados mais rápidos em suas atividades.

Existem muitas aplicações da visão computacional para o desenvolvimento e
avanço do agronegócio, como agricultura de precisão, sistemas de informações ge-
ográfico, análise da área foliar danificada, controle de qualidade de alimentos e entre
outros, visando o aumento de produção, qualidade dos produtos, redução de desperdı́cios
ou até sistemas que auxiliam na tomada de decisão. Bhargava[2] por exemplo, fez um le-
vantamento comparando as técnicas de visão computacional e processamento de imagem
na indústria de alimentos, revisando o estado da arte de segmentações, caracterı́sticas e
descritores de imagem na literatura e análise de qualidade de frutas e vegetais, com base
em cor, tamanho, textura e tipo de doenças presentes. Enquanto Baltes[6], comparou
técnicas tradicionais para a classificação de frutas e vegetais como Bag of Features (BoF)
e Histogram of Gradients (HOG), com abordagens mais modernas baseadas em Redes
Neurais de Convolução, mostrando que os métodos baseados em Redes Neurais são su-
periores.

No caso especı́fico de bananas, Mustafa[10] fez uma comparação entre 6 métodos



de detecção de bordas para encontrar a melhor forma de medir a área, perı́metro, compri-
mento e espessura de uma banana sozinha e estática, no qual o método de canny apresen-
tou o melhor resultado. Por outro lado Meng-Han[7] propôs o método dos cinco pontos
para determinar três indicadores de tamanho das bananas, o comprimento, o comprimento
reto ventral e altura do arco. Este método trabalha com bananas sozinhas em uma posição
especı́fica, encontrando 5 pontos na borda da banana através de equações especı́ficas para
cada ponto e aplicando a distância euclidiana entre eles para a medição dos três indicado-
res de tamanho.

Por último, em uma safra de cáfe, Ramos[5] propôs um método não destrutivo
para a contagem de frutas de café ainda nos galhos, em que as imagens eram adqui-
ridas através de um dispositivo mobile e segmentadas utilizando método de bacias hi-
drográfica (watershed) e canny para detecção de bordas, apresentando um erro de maior
que 6% na contagem, o que poderia ser resolvido com maior controle sobre as condições
(iluminação) de aquisição da imagem.

O estudo desse projeto será aplicado em cacho de bananas que podem estar em
qualquer posição e em movimento sobre uma esteira, no qual serão utilizadas as técnicas
de segmentação de bordas e regiões já citadas no trabalho.

3. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para a elaboração deste trabalho, inicialmente será feita uma revisão bibliográfica sobre
os temas de visão computacional e inteligência artificial, levantando e fichando pesquisas
úteis para análises e comparações. Dessa maneira, serão identificados métodos promisso-
res para alcançar o objetivo do estudo de caso deste projeto, que no caso é identificar uma
banana no cacho.

Em seguida, os métodos identificados serão aprofundados para que seja feita a
implementação e aplicação em nosso estudo de caso. O processo de implementação será
versionado pela ferramenta git e os métodos escritos em python, com auxı́lio das biblio-
tecas opencv, numpy e matplotlib, com a possibilidade de adicionar outras de acordo com
a necessidade. Em uma revisão inicial, já foram identificados os métodos de bacia hi-
drográfica (watershed), segmentação por bordas baseadas no gradiente de imagem e haar
cascade.

A ideia do algoritmo watershed é começar a preencher cada vale isolado com água
de cores diferentes. Conforme a água sobe, dependendo dos picos próximos, a água de
diferentes vales vão começar a se misturar. Para evitar isso, são construı́das barreiras nos
locais onde as águas de cores diferentes se tocam. Este processo ocorre até que todos
os picos estejam debaixo d’água, então as barreiras criadas para evitar a mistura da água
fornecem o resultado de segmentação.

O gradiente de imagem é uma mudança direcional da intensidade ou cor em uma
imagem, sendo um bloco fundamental no processamento de imagem. O gradiente de
imagem é muito utilizado no processamento de imagens para a detecção de bordas, como
método Laplaciano, métodos de SobelX, SobelY e o método de Canny, que são métodos
para a detecção de bordas que utilizam cálculos de gradiente diferentes.

O Haar Cascade é uma abordagem clássica de aprendizado de máquina, que con-
siste em duas técnicas que cooperam para o reconhecimento da imagem. Primeiro, o



classificador é treinado com centenas de imagens positivas (objeto a ser reconhecido) e
imagens negativas (imagens arbitrárias) de mesma escala. Com o classificador treinado já
é possı́vel realizar o reconhecimento do objeto, no qual o Haar faz a extração das carac-
terı́sticas de uma imagem passando-a por uma série de filtros Haar, para posteriormente
alimentar a técnica Cascade, que consiste em uma árvore de decisões onde cada nı́vel da
árvore é chamado de estágio. Para a imagem ser reconhecida pelo algoritmo, ela deve
passar por todos os estágios da árvore de forma positiva. Caso o resultado em algum
estágio seja negativo, o reconhecimento é tomado como falso.

Sabendo que fatores como iluminação, ângulo e distância na etapa de aquisição da
imagem causam grandes impactos na segmentação, os métodos levantados serão testados
em um dataset de cacho de bananas em diferentes posições e estágios de maturação, que
pode ser ampliado durante o decorrer da pesquisa.

Por fim, será feita a análise entre os resultados obtidos dos diferentes métodos
comparando a taxa de exatidão de cada um deles.

4. Objetivos
4.1. Objetivo geral
O objetivo deste projeto é realizar um estudo sobre a utilização de métodos de inteligência
artificial e visão computacional para atividades de análise de vı́deo no contexto do agro-
negócio, demonstrando a viabilidade da utilização dessas técnicas como ferramentas para
apoiar a automação e obter ganhos de produtividade nesse setor.

4.2. Objetivos
• Levantar casos de uso em trabalhos relacionados e identificar métodos que foram

utilizados;
• Definir um estudo de caso para realizar nossa análise;
• Aplicar um conjunto de métodos levantados nos trabalhos relacionados ao nosso

estudo de caso;
• Análisar e comparar os resultados dos métodos aplicados ao estudo de caso.

5. Cronograma de Execução
A tabela 1 apresenta o cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo e seleção de métodos para realização do trabalho;
3. Implementação dos métodos selecionados;
4. Escrita parcial do projeto;
5. Aplicação e avaliação dos métodos implementados;
6. Escrita final do projeto com resultados dos experimentos realizados;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que esse trabalho seja capaz de mostrar a utilidade de diferentes técnicas para
a segmentação e classificação automatizada em diferentes objetos e que os estudos apre-
sentados sejam úteis para empresas do ramo agrı́cola e entusiastas da área.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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