
ESTIMATIVA DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS EM FRUTOS 

DE MAMÃO VIA ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL 

 
Renato Santa Catarina

1
; Diego Fernando Marmolejo Cortes

2
; Geraldo Antonio Ferreguetti

3
; Julio 

Cesar Fiorio Vettorazzi
1
; Messias Gonzaga Pereira

4
. 

 
1
 Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas. UENF/Campos dos Goytacazes/RJ/Brasil. 

Bolsista CAPES, e-mail renato.scat@gmail.com. 
2 

Doutorando em Genética e Melhoramento de 

Plantas UENF/Campos dos Goytacazes/RJ/Brasil. Bolsista CAPES. 
3
 Engenheiro Agrônomo 

Caliman Agrícola S.A/Linhares ES/Brasil.
 4

 Professor Titular, Genética e Melhoramento de 

Plantas. UENF/Campos dos Goytacazes/RJ/Brasil. 
  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mamão (Carica papaya L.). O mamoeiro é uma 

das fruteiras mais cultivadas e consumidas nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Seus 

frutos são aromáticos, ricos em vitamina C, amplamente usados em dietas alimentares em razão 

do seu excelente valor nutritivo e digestivo. A avaliação das características morfológicas 

desejáveis em frutos é uma etapa importante para a seleção de genótipos superiores. A avaliação 

dos frutos para fins comerciais é feita manualmente, uma atividade demorada que requer 

trabalho intensivo e limita a avaliação de um grande número de frutos o que reduz a 

possibilidade de identificação de genótipos superiores. O uso de softwares para mensuração e 

avaliação de frutos vem sendo utilizado atualmente como uma ferramenta que permite 

maximizar o processo de avaliação, reduzindo a mão de obra necessária para realizar essa 

atividade. O trabalho teve por objetivo desenvolver uma metodologia de análise e processamento 

de imagens digitais utilizando scanner, para avaliar características morfológicas em frutos de 

mamão. As características mensuradas foram: Comprimento do fruto – CompFr (cm), Diâmetro 

do fruto – DFr (cm), Comprimento da cavidade ovariana – CCO (cm), Diâmetro da cavidade 

ovariana – DCO (cm) e Espessura da polpa – EP (cm). Para isso, foram amostrados 

aleatoriamente 100 frutos da variedade ‘Golden’ em um talhão comercial da empresa Caliman 

Agrícola S/A localizada no município de Linhares, Espírito Santo. Os frutos foram cortados 

longitudinalmente e as características foram mensuradas manualmente com auxilio de 

paquímetro digital utilizando apenas a metade do fruto. Esta mesma metade do fruto foi scaneada 

em um scanner modelo BENQ 5000 para obtenção da imagem digital. As imagens obtidas foram 

processadas e analisadas com ajuda do software ImageJ v1.48 e os dados obtidos digitalmente 

foram comparados com os dados manuais para estimar a precisão da metodologia digital. O 

interesse é verificar se a metodologia da análise digital das imagens difere estatisticamente da 

metodologia da coleta manual dos dados tradicionalmente utilizados. Para tanto foi aplicado o 

teste t de Student para testar as diferenças entre médias populacionais, para dados pareados 

(mesma população: análise digital das imagens e coleta manual dos dados). Os intervalos de 

confiança calculados para a metodologia digital foram similares aos obtidos com a metodologia 

manual, em todas as características avaliadas. A precisão da metodologia digital em relação à 

metodologia manual foi alta, variando de 99,7% para DFr a 98,0% para CCO. As estimativas das 

características morfológicas avaliadas através da análise e processamento de imagens digitais, 

não apresentaram diferenças significativas em relação à mensuração manual. Indicando que esta 

metodologia pode ser utilizada com segurança para mensurar estas características em frutos de 

mamão, com boa precisão e pouca mão de obra. 
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