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Resumo 

O objetivo do presente trabalho consistiu na aplicação da análise digital da 

imagem na avaliação de parâmetros físicos de duas variedades de tomate 

(H1534 e H9205) biofortificado com Mg. As amostras de tomate foram 

produzidas nos “Campos do Roxo” e no “Centro Hortofrutícola do Instituto 

Politécnico de Beja”, com biofortificação com Mg, por aplicação foliar, nas 

concentrações 4%, 8%, 12% e 16%, aos quais se adicionou um testemunho 

(0%). A análise de imagem incluiu a avaliação do aspecto exterior, aspecto 

interior, dimensões e circularidade do tomate, através do software Image J. Os 

resultados obtidos permitiram concluir que a aquisição e análise de imagem 

digital se apresenta como uma nova metodologia simples, objectiva e de baixo 

custo com aplicação no tomate para processamento industrial. Foram 

observadas diferenças nos resultados entre as duas variedades testadas, 

nomeadamente na circularidade e na área do corte transversal. No entanto, os 

resultados não foram conclusivos quanto ao efeito da biofortificação com Mg.  

Palavras-chaves: biofortificação, tomate, imagem digital, magnésio 
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Abstract 

The objective of the present work includes the application of digital image 

analysis in the evaluation of physical parameters of two tomato varieties (H1534 

and H9205) biofortified with Mg. Tomato samples were produced in “Campos 

do Roxo” and in the “Fruit and Vegetable Center of the Polytechnic Institute of 

Beja”, with biofortification with Mg, by foliar application, at concentrations of 4%, 

8%, 12% and 16%, to which a blank condition was added (0%). The image 

analysis included the evaluation of the external aspect, internal aspect, 

dimensions and circularity of the tomato, through the Image J software. The 

obtained results allowed to conclude that the acquisition and analysis of digital 

image presents itself as a new simple, objective and low cost application in 

tomato for industrial processing. The obtained results showed differences 

between the two tested varieties, namely in the circularity and in the cross-

sectional area. However, the results were not conclusive regarding the effect of 

biofortification with Mg. 

Keywords: biofortification, tomato, digital image, magnesium 
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Nomenclatura 
CMY - modelo subtrativo de cor baseado nos tons ciano (Cian), magenta 

(Magenta) e amarelo (Yellow) 

 CMYK - modelo subtrativo de cor baseado nos tons ciano (Cian), magenta 

(Magenta), amarelo (Yellow) e preto (Black) 

Lab - modelo de cor baseado na luminosidade (Ligthness) e a cromaticidade 

definida por dois tons de cor antagónicos e complementares (a e b) 

RGB - modelo aditivo de cor baseado nos tons vermelho (Red), verde (Green) 

e azul (Blue) 

HSI - modelo de cor baseado no tom (Hue), saturação (Saturation) e 

intensidade (Intensity) 



1 
 

1. Introdução 

1.1. O tomate 

O tomate (Solanum lycopersicum) é originário da região dos Andes, mais 

concretamente da zona costeira ocidental da América do Sul, entre o Equador 

e o Chile incluindo ainda regiões da Colômbia, Bolívia e Peru. Pertence à 

família das Solanaceae e foi introduzido na Europa, a partir do México, pelos 

navegadores da era Colombiana (Cardoso et al., 2006). É uma planta herbácea 

e perene mas cultivada como anual. Em plantas transplantadas, o seu sistema 

radicular é superficial, com raízes predominantemente laterais e adventícias. 

As plantas podem apresentar um porte ereto ou semiprostado e podem atingir 

entre 0,5 e 2 m de altura. As suas folhas são alternas, compostas e 

imparipinuladas, contendo 7 a 9 folíolos pubescentes. Relativamente ao 

crescimento da planta, pode dividir-se em dois grupos: variedades de 

crescimento determinado e indeterminado. As inflorescências são cimeiras 

bíparas, que se diferenciam no meristema apical do caule, cada uma composta 

por 5 a 12 flores. As flores são hermafroditas, actinomórficas e de corola 

amarela. A sua polinização é maioritariamente autogâmica, sendo auxiliada por 

insetos. O fruto resultante é uma baga plurilocular, com o peso a variar entre 5 

a 500g, cujo formato poder ser, redondo, piriforme ou alongado, e a cor podem 

variar entre amarelo, laranja ou vermelho. As sementes estão inseridas no 

tecido locular que deriva da placenta do fruto (Almeida, 2006). 

Em horto-indústria são utilizadas variedades de crescimento determinado, com 

um período limitado de floração, seguido de um período de maturação dos 

frutos (Pixoeto et al, 2017).  

Na Europa, esta nova cultura foi rapidamente adotada pelos países do Sul, 

sobretudo Itália e Espanha, onde rapidamente se descobriu que o fruto não era 

venenoso podendo ser consumido em fresco. Já nos países do Norte e Centro 

a planta foi temida como venenosa, pela semelhança das suas flores com as 

da beladona, tendo sido inicialmente utilizada como planta ornamental ou com 

fins medicinais (Cardoso et al., 2006). Atualmente, o tomate é uma das culturas 

hortícolas mais importantes, em termos de produção e valor económico, 
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ocupando o segundo lugar em termos de volume de produção mundial e é uma 

das culturas mais industrializadas (Teixeira, 2013).  

 

1.2. O impacto da biofortificação na qualidade do tomate 
 

A técnica de biofortificação na qualidade do tomate é importante, pois consiste 

no enriquecimento nutricional dos alimentos durante seu processo produtivo, 

podendo ser feito de duas maneiras: i) melhoramento genético das culturas 

(convencional ou transgenica) e/ou; ii) pelo maneio da cultura, em especial da 

adubação. Sendo o enriquecimento dos alimentos via adubação a alternativa 

com baixo custo e acessível, modificando apenas o maneio da cultura (Murgia 

et al, 2013). A biofortificação convencional pode ser realizada através de 

reprodução de plantas selecionadas, em que as linhagens parentais contêm 

naturalmente maiores níveis de minerais ou vitaminas. Essas linhas são então 

cruzadas com linhas estabelecidas de alto rendimento para produzir novas 

variedades de culturas que não só possuem maiores quantidades de nutrientes 

desejados, mas também são de alto rendimento e competitivas com outras 

variedades não biofortificadas. 

No caso da biofortificação transgénica esta constitui uma abordagem vantajosa 

quando estamos perante uma cultura que naturalmente não apresenta um 

determinado nutriente. (Saltzman et al., 2013), consistindo na inserção de 

genes necessários para a acumulação de um nutriente que de outro modo não 

existiria numa determinada cultura (de qualquer modo ou sob forma 

biodisponível) (Lockyer et al., 2018). Porém, quando a linhagem transgénica é 

obtida, são necessários vários anos de reprodução convencional para garantir 

que os genes inseridos passem de geração em geração de forma estável. 

Contudo, por mais que a produção de transgénicos se apresente como uma 

frente contra défice de nutriente, muitos países têm falta de estruturas a nível 

legal para que seja possível a produção e comercialização de variedades 

transgénicas (Saltzman et al., 2013). 
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A biofortificação de plantas provoca crescente interesse como ferramenta para 

melhorar o valor nutricional de plantas alimentares, no âmbito do atual desafio 

mundial para produzir de forma sustentável (Murgia et al., 2013). A enorme 

preocupação em aumentar a produtividade das culturas para atender à 

demanda da população mundial está em constante expansão, tem provocado 

diminuição na qualidade nutricional das culturas comestíveis, e esse fenómeno 

veio tornar-se o principal responsável pelo aumento dos casos de desnutrição 

em seres humanos no planeta (United Nations, 2017). Entre todos os 

micronutrientes para os humanos e animais, a deficiência de Zn tem sido 

identificada como sendo a mais preocupante, gerando, em função disto, grande 

interesse na comunidade científica e nas organizações de saúde internacionais 

(Bouis; Saltzman, 2017; WHO, 2017). 

A diminuição ou deficiência  do teor de Zn no corpo humano prejudica uma 

vasta gama de funções bioquímicas e fisiológicas, provocando: maior 

vulnerabilidade a diversos tipos de câncer, infertilidade (hipogonadismo), 

diminuição de massa, queda de cabelo, unhas deformadas, perda do paladar, 

atraso no desenvolvimento esquelético, mental e na maturidade sexual, 

diminuição da capacidade de aprendizagem, dermatites, diarreia persistente, 

diminuição da recuperação do sistema imunológico e alta suscetibilidade a 

doenças infecciosas e dificuldade na cicatrização de feridas (Loureiro, 2018). 

Diversas intervenções têm sido aplicadas para diminuir a deficiência de Zn na 

população (WHO/FAO, 2017). Estas podem ser classificadas como: 

nutracêuticas, que incluem a suplementação farmacêutica e dietética e, 

também, a diversificação da dieta alimentar nas pessoas. Outra estratégia de 

intervenção é a biofortificação, que, como explicado anteriormente, inclui a 

modificação genética dos cultivos e/ou a adequação das práticas agronómicas 

com o intuito de aumentar o teor de Zn nas partes comestíveis das plantas. As 

nutracêuticas são intervenções seguras, bem controladas e de ação rápida no 

organismo humano, porém muito restritivas para atingir áreas rurais pobres, em 

função da pouca assistência médica (Loureiro et al, 2018). Sendo assim, a 

biofortificação, principalmente, agronômica é considerada a forma mais rápida 

e economicamente viável de superar os problemas relacionados a deficiência 

de Zn. 
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É por isto que, para conjugar maior confiabilidade e impacto da biofortificação 

agronômica com Zn e outros nutrientes sobre a saúde da população, trabalhos 

multidisciplinares devem ser desenvolvidos relacionando as áreas do 

melhoramento genético de plantas, práticas agronômicas e nutrição humana, 

com o intuito de esclarecer a relação da biofortificação com Zn dos cultivos e a 

nutrição e estado de saúde das pessoas que consomem esse tipo de 

alimentos, o qual irá contribuir, indubitavelmente (Loureiro et al, 2018). 

 

1.3. Biofortificação em magnésio e o seu impacto na saúde 
 

A agricultura é a principal fonte de nutrientes necessários para uma vida 

saudável, mas as políticas e tecnologias agrícolas focam-se essencialmente no 

aumento dos níveis de lucro na agroindústria, não na melhoria da nutrição. 

Dado o predomínio de carência alimentar oculta, há um crescente interesse no 

papel que a agricultura deve desempenhar na melhoria da nutrição, em 

particular, tendo mais atenção à qualidade nutricional dos alimentos (Schiavon 

et al, 2020).  

A vantagem da biofortificação do tomate para, além de complementarem as 

intervenções nutricionais existentes, proporcionam maior sustentabilidades e 

baixos custos para produtores e consumidores. Quando consumidos 

regularmente não só o tomate mais assim também como outros alimentos 

biofortificados podem contribuir para reservas corporais de micronutrientes ao 

longo do ciclo da vida (Zheng et al, 2020). A biofortificação do tomate assim 

também como outros alimentos biofortificados podem ajudar a reduzir a lacuna 

na ingestão de micronutrientes e aumentar a ingestão diária de vitaminas e 

minerais ao longo da vida de uma pessoa. Também ajudam na nutrição e 

prevenção de doenças isso pode ter um impacto crucial na saúde humana, 

reduzindo a desnutrição. As concentrações de micronutrientes melhoradas em 

várias culturas como:  tomate, feijão, milho, arroz, batata-doce e mandioca 

fortificada com vitamina A aumentaram os níveis de micronutrientes em 

humanos. No entanto, existem várias vantagens na biofortificação de alimentos 
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e, por isso, devem ser mais explorados como método de intervenção para 

ingestão de micronutrientes (Giuliano, 2017). 

O magnésio é essencial à vida animal, vegetal e para o nosso organismo, é um 

dos principais componentes da família dos minerais, que desempenha 

importantes funções para o desenvolvimento do nosso corpo, principalmente 

em relação ao fortalecimento ósseo. Portanto cerca de 50% está localizado nos 

ossos e cerca de 50% noutros tecidos, tal como os músculos, coração, fígado e 

outros tecidos moles, com apenas 1% nos fluídos corporais (Carmo, 2011).  

A reserva de magnésio dos ossos pode ser requerida para manter a 

concentração sanguínea constante, sempre que a ingestão dietética de 

magnésio cai a níveis baixos. Os rins também podem agir para conservar 

magnésio. Portanto considerado como o "segredo para a longevidade", o nível 

de importância do magnésio para a nossa saúde é visto como indispensável, 

pois consegue agir, em grandes quantidades e concentrações, nas mais 

diversas e distintas reações orgânicas. O magnésio auxilia a atividade de mais 

de 300 enzimas, é necessário para a libertação e utilização de energia 

proveniente dos nutrientes energéticos e afeta diretamente o metabolismo de 

potássio, cálcio e vitamina D (Soares et al, 2015). 

Atua nas células de todos os tecidos moles, onde faz parte do mecanismo de 

síntese proteica e é necessário para a libertação de energia. O magnésio 

participa, juntamente com o cálcio, na contração e relaxamento muscular: o 

cálcio promove a contração, e o magnésio ajuda os músculos a relaxarem mais 

tarde. Nos dentes, o magnésio promove a resistência à deterioração fixando o 

cálcio ao esmalte (Sizer & Whitney, 2003). 

Por desempenhar importantes funções no nosso corpo, a ausência do 

magnésio pode ser logo notada. Colesterol alto, hipertensão e hiperatividade 

estão entre os sinais da deficiência do mineral: "A carência é muito grave, pois 

altera o funcionamento do nosso organismo, podendo ocasionar um ou mais 

sintomas como por exemplo: alterações do ritmo cardíaco, má circulação 

sanguínea, irritabilidade, espasmo muscular, gases, cálculos renais e 

convulsões. Sendo os mais comuns: cãibras, o cansaço, ansiedade, depressão 

e insônia (Carmo, 2011).  
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1.4. Análise da imagem  

Uma imagem é formada por uma matriz de M linhas e N colunas (Figura 1), 

apresentando um número finito e inteiro de pontos, definidos como pixeis. Cada 

pixel é caracterizado por duas propriedades fundamentais: a posição e a cor 

(Gonzalez e Woods, 2008). 

 

Figura 1: Matriz M x N 

 

A análise de processamento de imagem geralmente consiste nas seguintes 

cinco etapas (Figura 2): (1) aquisição de imagem representando a aquisição 

de uma imagem sob formato digital, onde uma iluminação adequada e imagem 

de alta qualidade podem reduzir o tempo de processamento; (2) pré-

processamento para obter uma imagem melhorada com as mesmas 

dimensões da imagem original, reduzindo o ruído ou aumentando o contraste; 

(3) segmentação de imagem para particionar uma imagem digital em regiões 

disjuntas e não sobrepostas; (4) medição de objetos para medir as 

características dos objetos, como tamanho, forma, cor e textura; e (5) 

classificação para identificar objetos classificando-os em diferentes grupos 

(Du e Sun, 2004). 

 

Figura 2: Configuração comum de processamento de imagem (Fonte: Du e Sun, 2004) 
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1.4.1. Tipos de imagem 

Um tipo de imagem indica a relação que existe entre o valor dos dados e a sua 

representação na cor dos pixeis. Portanto, a imagem é classificada como 

binária, escala de cinza, RGB ou indexada, quanto a sua forma de armazenar 

as informações através da representação numérica dos pixeis (Gonzalez e 

Woods, 2008). Uma imagem binária possui apenas duas cores, preto e 

branco, sendo representada por uma matriz bidimensional de 0 (zero) e 1 (um), 

correspondendo aos pixeis pretos e brancos, respectivamente. Cada pixel 

armazena 1 bit de informação. Na imagem em escala de cinza, os valores dos 

pixeis indicam níveis de intensidade numa dada escala, contabilizando um total 

de 256 níveis. Usa-se normalmente uma escala de tons de cinzento. Em geral, 

os níveis extremos da escala representam o preto e o branco, respectivamente.  

A imagem RGB é formada por três planos de cor, nomeadamente o vermelho 

(red, R), o verde (green, G) e o azul (blue, B). A cor de cada pixel é dada pela 

combinação dos elementos R, G e B. Esta imagem é representada numa 

matriz de pixeis (m×n×3). Cada pixel armazena 24 bits, dividindo 8 bits para 

cada um dos elementos. Por último, a imagem indexada é formada por uma 

matriz de pixeis e um mapa de cor RGB, sendo estes dois componentes 

armazenados no mesmo ficheiro (Katherine et al, 2006). Utiliza os valores dos 

pixeis como índices directos para entradas no mapa de cor RGB de forma a 

determinar a cor correspondente. A dimensão da matriz de pixés é (m×n). 

1.4.2. Modelos de cores 

Os modelos de cores foram criados para fornecer um método racional que 

permite especificar a ordem das cores, manipulando-os e exibindo-os em um 

formato padronizado. Este modelo é usado ainda para definir as cores, 

apresentar as semelhanças e diferenças existentes entre elas e identificar as 

suas categorias para um número de aplicações. Regra geral, um modelo de 

cores é uma representação tridimensional na qual cada cor é representada por 

um ponto no sistema de coordenadas 3D (Harmeet e Prabhpreet, 2014). Os 

modelos mais usados para representar as cores são: RGB (red, green, blue), 

CMY (cyan, magenta, yellow) e CMYK (variante do modelo CMY, onde K 

representa black), HSI (hue, saturation, intensity) e Lab (lightness, a, b). 
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Modelo RGB  

O modelo de cores RGB é o mais utilizado em imagens digitais. Este modelo 

baseia-se numa combinação aditiva das três cores primárias vermelho, verde e 

azul, representadas num sistema de coordenadas cartesianas e visualizado 

como um cubo 3D (Figura 3). Nesta representação as três cores primárias 

localizam-se em três eixos perpendiculares, e alternadamente as cores 

secundárias (ciano, magenta e amarelo) em outros três eixos. Na origem do 

cubo encontra-se localizada a cor preta e do lado oposto a cor branca. Entre 

estas duas representações encontra-se a escala de cinza (pontos com valores 

RGB iguais). Por convenção usa-se valores normalizados de 0 e 1 para indicar 

a cor e as cores são definidos por vectores que parte da origem neste modelo 

(Katherine et al, 2006). 

 

Figura 3: Cubo de cores RGB, e representação da escala de cinza 

 

A figura 4 apresenta um exemplo da coloração azul, na qual tem-se 0 para o 

vermelho, 0 para o verde e 255 para o azul. Este modelo pode assumir 

aproximadamente 16 milhões de cores diferentes (8 bits para cada matriz de 

cor) 
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Figura 4: Exemplo do modelo RGB para coloração azul. 

 

Modelo CMY 

Este modelo é alternativo ao modelo RGB e baseia-se nas cores primárias 

subtrativas: ciano (Cyan), magenta (Magenta) e amarelo (Yellow). Essas cores 

resultam através das combinações das cores primárias aditivas RGB, onde a 

cor Red combina com a Blue originando a cor Magenta, novamente a Red 

agora com o Green gerando a cor Yellow e a soma do Blue com Green dá 

origem a Cyan (Figura 5). A combinação das cores C, M e Y dá origem a cor 

preta (C+M +Y = preto) e enquanto que a combinação das cores R, G e B 

origina a cor branca (R+G+B = branco).  

 

Figura 5: Representação do modelo CMY no plano tridimensional 
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A conversão do modelo RGB para CMY e vice-versa faz-se normalmente por 

operações que envolve matrizes como indicada na equação (Harmeet e 

Prabhpreet, 2014). O modelo CMY é normalmente utilizado em sistemas de 

impressão, tendo agora especial interesse também em representar as imagens 

de diagnóstico remoto. Este modelo pode ser bastante útil em estudo de 

análise visual para várias áreas. 

 

Modelo HSI 

O modelo HSI descreve as cores em matiz (Hue), saturação (Saturation) e 

intensidade (Intensity). É muito importante porque fornece informações de 

como percebemos as cores. A matiz, também conhecido como a tonalidade 

indica o tipo de cor, desde o vermelho, violeta até a magenta; a saturação é a 

pureza do matiz e controla os tons na imagem e a intensidade é a luminosidade 

ou escurecimento da cor, variando do preto (percentagem mínima do brilho) 

para o branco (percentagem máxima do brilho). Este sistema define o espaço 

de cor conforme apresentado na figura 6, utilizando os três parâmetros 

(Harmeet e Prabhpreet, 2014). 

.  

Figura 6: Modelo de cores HSI representado no plano triangular. 
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Modelo Lab 

O modelo de cores Lab descreve a cor nos componentes L, que define a 

luminosidade ou luminância, a e b que são a cromaticidade. A componente L 

varia de 0 (preto) a 100 (branco) e contém as informações da luminosidade de 

uma cena, as componentes a e b variam de -120 a +120 e possuem as 

informações das cores. Em a os valores positivos correspondem a cor 

vermelha e os negativos a cor verde, enquanto em b os valores positivos 

representam a cor amarela e para os valores negativos temos a cor azul. Este 

modelo é muito eficiente, pois toda a informação da cor se encontra nos canais 

a e b e é diferente dos modelos RGB e CMY porque os valores aplicados são 

consistentes em qualquer dispositivo (quer seja um monitor, impressora, etc), 

uma vez que um dado valor cromático terá o mesmo resultado não importando 

o tipo de dispositivo utilizado. A figura 7 mostra a representação deste modelo 

de cor (Harmeet e Prabhpreet, 2014). 

 

Figura 7: Representação do modelo Lab 

 

O modelo Lab é o mais frequentemente utilizado principalmente na área 

alimentar, onde há uma enorme dificuldade em conseguir estudar os 

parâmetros da cor na superfície dos alimentos, que por vezes não transmite a 

homogeneidade da cor. Portanto, esse modelo consegui aproximar a 

observação efetuada a concepção humana da cor (Harmeet e Prabhpreet, 

2014). 
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1.4.3. Aquisição de imagem digital 

Um sistema de aquisição de imagem é constituído essencialmente por 

componentes básicos como a iluminação e o dispositivo de aquisição 

(hardware), exigindo o uso de uma fonte de luz adequada, a fim de evitar o 

brilho e obter contraste na fronteira da imagem da amostra. 

 

Iluminação 

A iluminação é um aspecto muito importante no processo de aquisição de 

imagem para a avaliação da qualidade de produtos alimentares, na indústria 

farmacêutica, na quantificação de elementos metálicos, entre outras áreas. As 

condições da iluminação podem afectar a qualidade da imagem capturada 

permitindo que ela seja de alta ou baixa qualidade. Uma boa qualidade numa 

imagem reduz o tempo e a complexidade das etapas do seu processamento e 

consequentemente o custo de um sistema de processamento de imagem. As 

estratégias da iluminação dependem do tipo de aplicação e em muitos casos é 

necessário usar um papel branco para revestir o interior do sistema da 

iluminação, de modo a fornecer iluminação uniforme, difusa e ainda reduzir o 

brilho e reflexão especular. Quando se pretende capturar uma imagem de uma 

solução translúcida por exemplo, normalmente utiliza-se um papel branco para 

permitir a reflexão da luz e um papel preto para evitar a interferência da 

iluminação ambiente. A aquisição de imagem é o primeiro passo na técnica de 

processamento de imagem. Nos últimos anos tem-se desenvolvidos sensores 

capazes de adquirir imagens e realizar a sua conversão no formato digital de 

forma eficaz. Vários sensores como a câmara digital CCD, scanner, impressora 

multifuncional, imagiologia por ressonância magnética, ultra-som, entre outros, 

são amplamente utilizados para obter imagens em divesas áreas (Lenk et al, 

2007). 
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Câmara digital 

 Este tipo de dispositivo é frequentemente utilizado em diversos estudos tais 

como: avaliar a qualidade de alimentos, quantificar o carbono negro presente 

nos aerossóis ambientais e o teor de cobre numa liga metálica de cobre para 

controlar um processo industrial, indústria dos materiais, etc. A câmara digital 

baseia o seu funcionamento num sensor designado de CCD4 - este circuito 

integrado concentra a luz refletida pela imagem na matriz fotossensível do 

sensor e posteriormente o sinal luminoso (intensidade da radiação refletida) é 

convertido num sinal elétrico. O sensor CCD faz a conversão das diferentes 

intensidades luminosas em diferentes sinais elétricos, tal como fazem as 

células do globo ocular – os cones e bastonetes. Estes sinais elétricos são, de 

seguida, convertidos em código digital (número binário) por outro elemento, o 

conversor analógico/digital ADC, criando imagens de alta qualidade (Lenk et al, 

2007). A figura 8 ilustra o processo de aquisição de imagem através de um 

sensor digital baseado no CCD. 

 

Figura 8: Sistema de captura de imagem. 
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Processamento da imagem 

Os programas computacionais são importantes para a análise de alimentos ou 

plantas após a fase de aquisição de imagens, de maneira que as rotinas de 

processamento são variáveis.  

Portanto o programa para realização deste trabalho é software ImageJ 

(anteriormente chamado NIH Image) é um programa de processamento de 

imagens digitais (obtidas com câmera ou escâner) de domínio público, escrito 

em Java e desenvolvido no National Institutes of Health. Possui arquitetura 

aberta, o que possibilita o desenvolvimento de plug-ins e macros. Já foram 

desenvolvidos milhares de plug-ins e macros para o ImageJ, com aplicação em 

áreas variadas. Na análise de alimentos ou  plantas, o ImageJ, por sí só, é 

capaz de determinar comprimento, formato, cor e superfície foliar, com nível de 

automação dependente da variável à ser obtida (Barbosa et al,2016). 

 

1.4.4. A utilização da imagem digital em produtos alimentares 

As Imagens foram utilizadas pela primeira vez para avaliar o efeito da aplicação 

do fitohormônio etileno sobre a altura de plântulas de aveia e ervilha. 

Atualmente, com o avanço dos computadores e das câmaras digitais, o uso de 

imagens digitais tornou-se mais difundido em função da praticidade e 

acessibilidade. As câmaras digitais permitem a aquisição de imagens com 

elevada eficiência, uma vez que captam imagens de forma rápida, exata e 

reprodutível (Van Der Laan, 1934). 

 Tais imagens podem compor um banco de dados possibilitando a 

monitorização do evento estudado e avaliações futuras sob novas perspectivas 

ou simplesmente disponibilização de imagens para comparação visual 

(Eliceiri et al., 2012). Portanto, é importante frisar que apesar das imagens 

digitais conterem informações importantes percebe-se que, estas ficam a 

julgamento do observador, o que pode conduzir a perda de informações 

valiosas e a conclusões equivocadas. Portanto, para o uso de imagens digitais 

é imprescindível o auxílio de programas computacionais, uma vez que ampliam 
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as possibilidades de extração de informações (French et al., 2009). As imagens 

digitais têm sido amplamente utilizadas em diversas áreas, inclusive na química 

analítica. As aplicações variam de avaliação e controle de qualidade dos 

alimentos, determinações de compostos orgânicos e inorgânicos em diversas 

matrizes, determinação de poluentes na atmosfera, entre outros. Na indústria 

alimentar devido ao aumento da procura da objectividade, consistência e 

eficiência nas análises introduziram a técnica de processamento de imagem 

digital baseado em computadores para aumentar a exatidão, substituir a 

inspecção visual e ainda aumentar a flexibilidade nos processos de análises 

(Narendra e  Hareesh, 2010).  

Portanto a indústria alimentar é um dos segmentos que mais cresce com 

relação às aplicações de imagens digitais. Nesta área a utilização de imagens 

digital são relevantes e úteis, não somente para avaliar produtos in natura 

como frutas, legumes e grãos, mas também animais e produtos processados 

em seus estágios finais de produção. Sendo o mercado alimentício muito 

competitivo, as indústrias e agricultores preocupam-se em oferecer produtos 

que chamem a atenção de seus consumidores tanto por suas características 

sensoriais, como por sua qualidade, fator este que é de suma importância 

(Davies, 2009).  

O controle de qualidade, nestes setores, geralmente, ainda é realizado 

visualmente por pessoal treinado, o que pode tornar a avaliação tendenciosa, 

já que o “instrumento” utilizado para inspeção pode sofrer influencia de fatores 

externos, afetando assim a credibilidade dos resultados. Devido à precisão e 

consistência na avaliação da qualidade e classificação dos alimentos, a 

utilização de imagem digital desempenha um papel cada vez mais importante, 

eliminando assim a subjetividade das inspeções manuais (Du; Sun, 2004). 

A utilização de imagem digital quando aplicado a alimentos, faz uso de 

características como: textura, cor, tamanho, forma, etc., para analisar os 

parâmetros desejados, possibilitando assim a classificação ou a avaliação da 

qualidade de acordo com os padrões desejados (Birol e Tomlins, 2015). 

Portanto a utilização desta tecnologia para avaliação da qualidade dos 

alimentos processados, frutas e vegetais é a área que possui maior potencial, 
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pois a analise pode ser baseada em um padrão de exigência pré-existente, 

agindo sob condições controladas e automatizadas. O estudo de maças 

utilizando a visão computacional tem atraído muito interesse e reflete o 

progresso desta tecnologia para inspeção de frutas. A tecnologia tem sido 

utilizada para tarefas como classificação de forma, detecção de defeitos, 

classificação de qualidade e classificação de variedades (Brosnan; Sun, 2002). 
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2.Materiais e métodos 

2.1. Caracterização dos campos experimentais e meteorologia durante o 

ciclo de produção  

O itinerário de biofortificação foi conduzido em duas parcelas de produção de 

tomate:  

1. Campos do Roxo (coordenadas GPS - 37° 56’ 55,360’’ N; 8° 10’ 26,092’’), 

para a produção de tomate para a indústria enriquecido naturalmente em 

magnésio (com cerca de 750m2, i.e., 10x75m) (Figura 9B); 

2. Centro Hortofrutícola do Instituto Politécnico de Beja (Figura 9B). 

 

Figura 9: Campos de ensaio para produção de tomate, A – Quinta do Montalto; B - 
região de Beja/Campos do Roxo 

 

Na parcela destinada à produção de tomate biofortificado em magnésio 

recorreu-se à plantação das variedades H1534 e H9205 (Figura 10 A e Figura 

10B), com aplicação foliar. 
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Figura 10: Trabalho experimental. A, B- Recolha de amostras de fruto e tomate (Lidon 
et al, 2019). 

 

Os dados relativos aos ensaios nos campos experimentais encontram-se 

sintetizados na Tabela 1 (Lidon et al, 2019). 

Tabela 1: Dados relativos à instalação dos campos experimentais de tomate 

 

 

Ao longo do ciclo cultural do tomate de Indústria aplicaram-se diversos 

produtos fitofarmacêuticos para controlo de pragas e doenças, e fertilizantes 

nas diferentes modalidades do campo experimental da Cooperativa do Roxo e 

do IP Beja (Lidon et al, 2019). 

  

 

Nome Parcela Variedades Duração Ciclo 
Cultural (dias) 

Campos do Roxo H1534 
H9205

120 

Centro Hortofrutícola do IP Beja H1534 
H9205

125 
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2.2. Aquisição de imagem 

A aquisição da imagem digital foi realizada com câmara digital Canon M6, duas 

lâmpadas fluorescentes D65 e colocação da amostra sobre fundo branco 

(figura 11). As imagens foram adquiridas com resolução de 6000 x 4000 pixels, 

24 bits, sRGB, formato JPEG, F / 6.3, 1/40 seg, ISO100, sem flash e formato 

RAW não compactado. 

 

Figura 11: Configuração de análise de imagem digital: (a) câmara, (b) lâmpadas 
fluorescentes D65 e (c) amostra de tomate 

 

A análise das imagens foi realizada nove vezes por amostra usando o software 

ImageJ versão 1.52d (National Institutes of Health, EUA). Primeiro, a região de 

interesse (ROI) da imagem foi selecionada, em seguida, a imagem digital 

colorida (24 bits) foi convertida em tons de cinza (8 bits) e finalmente a 

luminescência (Y) foi calculada a partir dos dados RGB usando a equação 

seguinte (Nopens et al., 2008): 

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B (Eq. 1) 

 

Seguidamente, a imagem digital original (24 bits) foi convertida em escala de 

cinza (8 bits). A segmentação da superfície de corte da amostra de tomate foi 

feita ajustando os limites do “threshold” de 0 a 100 (colocar foto). Os seguintes 

parâmetros foram obtidos após análise da imagem: diâmetro de Feret (a 

distância máxima entre dois pontos no corte do tomate), minFeret (a distância 

mínima entre dois pontos no corte do tomate). A circularidade, com variação 
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entre 0 (polígono infinitamente alongado) e 1 (círculo perfeito), foi calculada 

com base na equação 2 (Ferreira e Rasband, 2012): 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 4𝜋 Á
 (Eq. 2) 

 

2.3. Estatística descritiva e análise de variância 

Os valores médios e os valores do desvio padrão foram obtidos a partir das 

nove réplicas. Para avaliar a existência de diferenças significativas entre os 

valores médios obtidos para um determinado parâmetro, foi efectuado o teste 

de comparação de médias "ANOVA post hoc comparisons Scheffé contrasts" 

(Montgomery, 1984), utilizando o software Statistica 7.0 (StatSoft, EUA). 
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3.Resultados e Discussão 

A análise física de frutos envolveu a avaliação dos parâmetros da cor 

(superfície e interior), tamanho, formato e espessura da polpa. Essas 

características influem na qualidade do fruto, em especial na aparência, um dos 

factores determinantes na sua aceitação pelo consumidor ou pela indústria 

transformadora, além de serem características importantes no melhoramento 

genético da cultura (Pixoeto et al, 2017). As Figuras 12 e 13 apresentam 

imagens exemplificativas do corte longitudinal e transversal de amostras de 

tomate analisados no presente ensaio. 

 

 

Longitudinal Transversal

Figura 12: Corte de tomate variedade H1534 com 0% de Mg 

 

  

Longitudinal Transversal 

Figura 13: Corte de tomate variedade H9205 com 0% de Mg 

 

A cor do tomate na indústria alimentar é uma das características de qualidade 

de maior importância, pois relaciona-se com a maturação, o tempo de vida pós-

colheita, dos produtos acabados, dos tratamentos tecnológicos efetuados e 

condições de armazenamento, entre outros fatores. Actualmente representa 
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um dos fatores determinantes no preço da polpa e deverá ser vermelho intenso 

e uniforme tanto externamente quanto na parte interna (Pixoeto et al, 2017). 

Todos os valores médios seguidos com a mesma letra na coluna (Tabela 2), 

não diferem significativamente entre si, pois embora o valor médio de R do 

ensaio 0% Mg (R=213.7) seja o mais baixo de todos os ensaios e o valor médio 

de R do ensaio 4% Mg ter sido o mais elevado (R=232), não foram observadas 

diferenças significativas (Tabela 2). O valor médio de G observado nos ensaios 

a 0% e 8% Mg variou entre 81.7 e 83.7, inferior aos valores verificados nos 

ensaios 4% e 12% (entre 108.9 e 115.9). O valor mais elevado foi observado 

no ensaio 16% Mg, cerca de 134.0 (Tabela 2). O valor médio de B dos 8% 

(35.9b ± 10.9) de Magnésio e 0% (37.1b ± 13.5) de Magnésio têm os valores 

médios mais baixos também não têm diferênças significativas e estão entre o 

estado intermédio, estatisticamente são iguais. Os valores médios de B dos 4% 

(53.8ab ± 44.0) de Magnésio e 12% (47.3ab ± 44.7) de Magnésio também 

encontram-se entre o estado intermédio e estatisticamente são iguais. E o valor 

médio de B dos 16% (91.5ª ± 89.5) é o mais alto de todos. 

Os valores médios de Y apresentaram os valores mais elevados no ensaio 

16% Mg (156.7), enquanto os valores mais baixos foram observados nos 

ensaios 0% Mg (116.1) e 8% Mg (118.4). Os valores observados nos ensaios 

4% e 12% apresentaram resultados intermédios (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Análise dos parâmetros RGB e Y da superfície da variedade H1534 em 
função da percentagem de Mg 

 

 

 Percentagem de Mg 

 0% 4% 8% 12% 16% 

R 213.7b ± 15.5 232.9ª ± 15.2 218.0ab ± 15.8 232.2ab ± 16.7 226.3ab ± 11.7

G 81.7b ± 22.8 115.9ab ± 25.2 83.7b ± 19.1 108.9ab ± 26.9 134.0a ± 62.7 

B 37.1b ± 13.5 53.8ab ± 44.0 35.9b ± 10.9 47.3ab ± 44.7 91.5ª ± 89.5 

Y 116.1b ± 19.0 143.8ab ± 15.5 118.4b ± 16.6 138.7ab ± 16.2 156.7ª ± 48.0 



23 
 

Estudos anteriores foram realizados por Rosa et al. (2011) acerca das 

características físico-químicas e nutricionais de quatro variedades de tomate 

italiano, nomeadamente San Marzano, Chico Grande, Amish Paste e EUA 05. 

Foi observado que a variedade San Marzano apresentou a cor da superfície do 

tomate mais vermelha, observado através dos valores médios do parâmetro a* 

(29,68), seguido das variedades Amish Paste (25,79), EUA 05 (24,33) e Chico 

Grande (17,95). Entretanto, os frutos Amish Paste e EUA 05 não apresentam 

estatisticamente diferenças significativas entre si. A cor da superfície da 

variedade Chico Grande também destacou- se por apresentar um valor de a* 

significativamente menor que as demais e isto está de acordo com os valores 

médios do presente estudo. Em relação à luminosidade (L*) observou-se que 

as variedades San Marzano, Chico Grande e EUA estatisticamente não 

apresentaram diferenças significativas entre si. Da mesma forma, o parâmetro 

b* também não apresentou diferenças significativas entre as diferentes 

variedades, semelhante ao observado no presente estudo. 
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A tabela 3 apresenta a média dos valores de RGB e Y da superfície do tomate 

variedade H9205. Contrariamente ao observado para a variedade H1534, não 

foram verificadas diferenças significativas entre os vários tratamentos. 

 

Tabela 3: Análise dos parâmetros RGB e Y da superfície da variedade H9205 em 
função da percentagem de Mg 

 

  

 Percentagem de Mg 

 0% 4% 8% 12% 16% 

R 215.6a ± 26.6 238.7a ± 4.1 219.2a ± 23.7 239.4a ± 3.1 213.8a ± 25.6 

G 76.5a ± 23.9 86.2a ± 13.3 85.4a ± 41.8 90.9a ± 6.1 71.2a ± 19.6 

B 32.3a ± 13.4 27.0a ± 6.7 39.9a ± 48.7 31.2a ± 16.1 27.6a ± 7.9 

Y 113.1a ± 22.2 125.0a ± 9.0 120.2a ± 33.1 128.5a ± 4.3 108.9a ± 18.0 
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A Tabela 4 apresenta os valores médios da luminância e de parâmetros 

relacionados com a geometria de amostras de tomate variedade H1534. Os 

valores médios de Y nos ensaios de 0% (136.2), de 8% (134.7) e 12% (150.9) 

de magnésio apresentaram diferenças significativas. Os valores mais elevados 

foram observados nos ensaios com 4% (160.2) e 16% Mg (213.8). 

Os valores médios da espessura da polpa (em mm) apresentaram valores mais 

elevados nos ensaios com 8% Mg, seguido dos ensaios com 0%, 12% e 16% 

Mg. O valor mais baixo foi observado no ensaio 4% Mg. Em trabalhos 

anteriores, Barrett et al. (1998) avaliaram a espessura de variedades de tomate 

para processamento, onde foram observados valores médios entre 5.5mm e 

8.2mm para tomates maduros, ou seja, similares aos obtidos no presente 

estudo.  

Os valores médios da circularidade no corte transversal apresentaram o valor 

mais elevado no ensaio 12%Mg, seguido dos ensaios 8% e 16% Mg (Tabela 

4).  

 

Tabela 4: Análise do interior do tomate variedade H1534 em função da biofortificação 
com Mg 

 

 Percentagem de Mg
 0% 4% 8% 12% 16% 
Y 136.2cb ± 

13.0
160.2a ± 

10.6
134.7c ± 

10.6
150.9ab ± 

134.2 
213.8a ± 

25.6 
Espessura (mm) 7.3ab 

±1.1
6.0b ± 0.9 7.8a ± 1.3 7.5ab ± 

1.5 
7.4ab ± 

1.5 
Circularidade transversal 0.3c ± 0.0 0.3c ± 0.0 0.6b ± 0.3 0.9a ± 0.0 0.6b ± 0.3
Circularidade 
longitudinal 

0.3b ± 0.0 0.3b ±0.0 0.6a ± 0.0 0.8a ± 0.1 0.6a ± 0.3

Feret transversal (mm) 88.3ab ± 
6.3

93.5a ± 
5.9

73.0c ± 
21.5

57.1c ± 
5.1 

73.6bc ± 
19.7 

Feret longitudinal (mm) 93.5a ± 
7.2

95.6a ± 
6.3

75.5b ± 
21.2

63.2b ± 
6.0 

78.8ab ± 
17.0 

minFeret transversal 
(mm) 

57.5a ± 
4.1

58.2a ± 
5.5

54.7a ± 
8.7

54.5a ± 
4.9 

56.8a ± 
7.5 

minFeret longitudinal 
(mm) 

59.8ab ± 
4.5

61.8a ± 
4.5

54.3ab ± 
9.1

51.5b ± 56.8ab ± 
5.7 

Área transversal (mm2) 1478.2c ± 
249.6

1577.3bc 
± 196.7

1791.0bc 
± 484.1

2463.0a ± 
441.1 

2002.5ab 
± 559.7

Área longitudinal (mm2) 1595.1c ± 
201.2

1703.2bc 
± 230.0

1906.4bc 
±329.9

2553.3a ± 
451.1 

2164.4ab 
± 595.8
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A circularidade no corte transversal apresentou o valor mais elevado no ensaio 

12% Mg (0.9), seguido dos ensaios 8% e 16% Mg (0.6), sendo os valores mais 

baixos nos ensaios 0% e 4% (0.3). Os valores médios da circularidade no corte 

longitudinal apresentam valores mais elevados nos ensaios 8%, 12% e 16% 

Mg, entre 0.6 e 0.8. Os valores mais reduzidos foram observados nos ensaios 

0% e 4% Mg, com 0.3.  

O número de Feret no corte transversal apresentou o valor mais elevado no 

ensaio 4% (93.5mm), seguido do ensaio 0% (88.3mm), do ensaio 16% 

(73.6mm) e dos ensaios 8% (73.0mm) e 12% (57.1mm). Os valores médios de 

Feret no corte longitudinal apresentaram os valores mais elevados nos ensaios 

a 0% (93.5mm) e 4% Mg (95.6mm), seguido do ensaio a 16% (78.8mm) e dos 

ensaios 8% (75.5mm) e 12% Mg (63.2mm). De acordo com ensaios anteriores 

realizados em 11 variedades de tomate, verificou-se que os diâmetros 

longitudinal e transversal foram diretamente responsáveis pelo rendimento do 

tomate, não tendo sido observadas diferenças significativas entre variedades 

(Tiwari e Upadhyay, 2011). 

Os valores médios de minFeret no corte transversal apresentaram valores 

médios entre 54.5mm e 58.2mm, no entanto sem diferenças significativas. Os 

valores médios de minFeret no corte longitudinal apresentaram o valor mais 

elevado no ensaio 4% (61.8mm), seguido dos ensaios 0% (59.8mm) e 16% 

(56.8mm), do ensaio 8% (54.3mm) e do ensaio 12% Mg (51.5mm).  

Os valores médios da área transversal apresentaram diferenças significativas 

nos diferentes ensaios, tendo sido observado o valor mais elevado no ensaio 

12% Mg (2463mm2), o mais baixo no ensaio 0% (1478.2mm2), enquanto os 

restantes ensaios apresentaram valores intermédios. Os valores médios da 

área longitudinal apresentaram uma distribuição de áreas de corte semelhante 

ao observado com as áreas do corte transversal, no entanto com valores 

ligeiramente superiores (Tabela 4). 
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A Tabela 5 apresenta os valores médios da luminância e de parâmetros 

relacionados com a geometria de amostras de tomate variedade H9205. Os 

valores médios de Y apresentaram valores entre 137.7 e 160.9, no entanto sem 

diferenças significativas. Os valores médios da espessura da polpa (em mm) 

apresentaram valores mais elevados nos ensaios com 8% Mg (8.4mm), 

seguido dos ensaios com 0%, 4%, e 16% Mg, com valores entre 7.4 e 6.8mm. 

O valor mais baixo foi observado no ensaio 12% Mg, com 6.7mm. Os valores 

médios da circularidade no corte transversal apresentaram valores entre 0.6 e 

0.9, sem diferenças significativas. No corte longitudinal, foram observados 

valores da circularidade entre 0.5 e 0.8, mas também sem diferenças 

significativas. Comparativamente à variedade H1534 (Tabela 4), verificou-se 

que as amostras de tomate variedade H9205 apresentaram uma maior 

circularidade transversal ou longitudinal, o que se traduz em frutos mais 

arredondados e em especial nos ensaios 0% e 4% Mg. 

O número de Feret no corte transversal apresentou o valor médio mais elevado 

no ensaio 8% (77.4mm), seguido dos ensaios 0% (71.9mm) e16% (72.2mm), 

enquanto os valores mais baixos foram observados nos ensaios 4% (47.0mm) 

e 12% (50.3mm) Mg. Os valores médios de Feret no corte longitudinal 

apresentaram valores entre 58.5 e 77.6mm, no entanto, sem diferenças 

significativas. Em estudos anteriores realizados na biofortificação de tomates 

orgânicos, variedade “Coração de Boi”, com Fe e Zn na foram observados 

valores médios de 10.2cm no comprimento longitudinal e 7.4cm no 

comprimento transversal (Coelho et al., 2021), em linha com os resultados 

obtidos no presente estudo. 
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Tabela 5: Análise do interior do tomate variedade H9205 em função da biofortificação 
com Mg 

 

Os valores médios de minFeret no corte transversal apresentaram os valores 

mais elevados no ensaio 8% Mg, seguido dos ensaios 0% (53.6mm) e 16% Mg 

(53.9mm), enquanto os valores mais baixos foram observados nos ensaios 4% 

e 12%. Os valores médios de minFeret no corte longitudinal apresentaram 

valores entre 47.5 e 54.2mm, sem diferenças significativas. 

Os valores médios da área transversal apresentaram valores entre 1784.4 mm2 

(16% Mg) e 2055.1 mm2 (8% Mg), sem diferenças significativas. 

Comparativamente à variedade H1534 (Tabela 4), verificou-se que as amostras 

de tomate variedade H9205 apresentaram uma maior área no corte transversal 

nos ensaios 0%, 4% e 8%. Por outro lado, os valores médios da área 

longitudinal apresentaram valores mais elevados no ensaio 12% Mg (2382.8 

mm2), seguidos dos ensaios 4% e 8% Mg. Os valores mais baixos foram 

observados nos ensaios 0% e 16% Mg, com valores de 1764.2 e 1768.2 mm2, 

respectivamente (Tabela 5). 

 

 Percentagem de Mg
 0% 4% 8% 12% 16% 
Y 140.3a ± 

25.6
157.9a ± 

10.5
140.0a ± 

21.5
160.9a ± 

6.3 
137.7a ± 

22.0 
Espessura 7.4ab ± 

1.1
7.8ab ± 

1.3
8.4a ± 

1.3
6.7b ±1.8  7.6ab 

±1.2  
Circularidade transversal 0.6a ± 

0.3
0.8a ±0.1 0.6a ± 

0.3
0.9a ± 

0.0 
0.6a ± 

0.3 
Circularidade longitudinal 0.5a ± 

0.3
0.8a ± 

0.0
0.5a ± 

0.3
0.8a ± 

0.0 
0.6a ± 

0.3 
Feret transversal (mm) 71.9ab ± 

23.1
47.0b ± 

17.7
77.4a ± 

22.5
50.3b ± 

5.1 
72.2ab ± 

20.0 
Feret longitudinal (mm) 76.0a ± 

20.5
58.5a ± 

5.4
77.6a ± 

18.2
62.2a ± 

6.3 
74.3a ± 

16.7 
minFeret transversal (mm) 53.6ab ± 

8.3
43.6b ± 

16.9
58.1a ± 

6.0
47.0b ± 

4.4 
53.9ab ± 

6.0 
minFeret longitudinal (mm) 52.7a ± 

9.2
47.5a ± 

3.8
54.2a ± 

6.7
48.2a ± 

4.6 
51.7a ± 

6.9 
Área transversal (mm2) 1827.4a 

± 522.0
1814.3a 
± 795.8

2055.1a 
± 416.5

1871.8a 
± 363.9 

1784.4a 
± 449.5

Área longitudinal (mm2) 1764.2b 
± 415.7

2204.2ab 
± 348.7

2006.0ab 
± 532.4

2382.8a 
± 414.8 

1768.2b 
± 539.7
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4.Conclusão 

A prevalência de altos índices de deficiências em micronutrientes, como o ferro, 

magnésio e zinco, traz consequências negativas para a saúde humana, 

apresentando-se como uma alternativa para complementar os programas de 

intervenção nutricional existentes, reduzindo os problemas de deficiências.  

Por outro lado, nos últimos anos têm-se observados diversos estudos onde a 

utilização das câmaras digitais permite a avaliação de identificadores de 

crescimento de plantas ou para quantificação de parâmetros de qualidade em 

alimentos. Há inúmeras possibilidades de avaliação de plantas através de 

imagens digitais, nesse sentido, a aquisição-obtenção de dados numéricos 

varia com a câmera utilizada e com o aperfeiçoamento da técnica de análise da 

imagem digital. Os programas específicos para a análise de plantas via 

imagens abrem muitas possibilidades de avaliação, com eles também é 

possível processar um grande número de amostras à fim de responder 

questionamentos que assim exigem. Vale ressaltar a importância da geração 

de metodologias de avaliação de plantas por imagens digitais com 

possibilidade de utilização na agricultura. 

Neste sentido, verificou-se que a análise digital da imagem apresentou a 

capacidade de realizar uma caracterização rápida e objectiva de parâmetros 

relacionados com a aparência, tamanho e avaliação da geometria de tomate 

biofortificado, afirmando-se como uma ferramenta rápida e baixo custo com 

interesse para a indústria. Os resultados obtidos apontam no sentido de existir 

diferenças na geometria do fruto das duas variedades testadas, tendo a 

variedade H1534 apresentado uma circularidade menor que a variedade H9205 

no tratamento com 4% de Mg e no ensaio testemunho. Por outro lado, a 

variedade H1534 apresentou valores mais elevados nas áreas do corte 

longitudinal e transversal nos tratamentos a 12% e 16% de Mg. 
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