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Abstract - This article has as objective to study the relationship between images drying and the chemical 
analysis of the essential oil from Cymbopogon citratus. For this, was implemented an algorithm that computes 
the probability of the to find gray levels in a interval of the components RGB in the plant’s images from the 
experiments with drying. The objective of this point is to improve experiments with plant’s drying in the future. 
The experiments with Cymbopogon citratus drying was of this way: It were collected samples of this plant and 
then submitted to different kinds of thermal shock treatments before the drying process. After the drying process, 
could be observed the variance in the sheets colors. With this information it was tried the recognition of some 
standard in the color’s change in the plant and your relationship with the chemical analysis. 
This work was based in the study of the RGB components in gray scale. It was studied in detail the histogram of 
these components with the intention of to check the behavior of the plant on each experiment by the way of 
probability interval. 
The research demonstrated that the color’s variation has a connection with the chemical proprieties of the 
essential oil after the drying. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Capim-limão, image processing, histogram, processamento de imagem, estatística 
 
1. Introdução 
 

O uso do processamento digital de imagens consiste em ajustar as características visuais 
da imagem, fornecendo outras contribuições para a sua interpretação, inclusive gerando 
produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros processamentos (Gonzalez, 
2005). A tecnologia de processamento digital de imagens vem atuando em diversas áreas, 
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como: reconhecimento de padrões, análise de recursos naturais e meteorologia, análise de 
imagens biomédicas, análise de imagens metalográficas e de fibras vegetais, aplicações em 
automação industrial envolvendo o uso de sensores visuais em robôs e etc. 

Neste trabalho, a utilização de métodos de Processamento Digital de Imagens surgiu da 
necessidade de se estudar a relação entre a composição química do óleo essencial do capim 
limão (Cymbopogon citratus) e as características visuais da planta após a secagem. Assim, 
será dado um importante passo, no estudo de uma possível melhora na avaliação da qualidade 
da secagem de plantas. 

A secagem de plantas medicinais que tem por objetivo retirar uma proporção da umidade 
impedindo o processo de degradação e proporcionando a sua conservação em propriedade de 
composição química (Martinazzo, 2006). Diversos estudos vêm sendo realizados para se obter 
um ambiente ideal que proporcione maior quantidade e qualidade do óleo extraído de plantas 
medicinais (Martinazzo, 2006). Recentemente, na engenharia agrícola, o trabalho do Dr. 
Ronicely P. Rocha demonstrou uma análise onde a composição química do óleo essencial 
após a planta ser submetida a choques térmicos durante o processo de secagem em intervalos 
de tempos diferentes. Estas plantas após a secagem apresentaram diferença em seus aspectos 
visuais. Então, criou-se a hipótese de que estas características visuais conteriam alguma 
informação relacionada à composição química. Assim, a avaliação de imagens de plantas 
coletadas em um secador pode contribuir significativamente na qualidade final do produto, 
resultando em plantas medicinais com melhor coloração, aparência e princípios ativos.  

Este trabalho tem como objetivo implementar um algoritmo que contenha a probabilidade 
de se encontrar níveis de cinza num determinado intervalo dos componente RGB na imagem, 
e verificar a relação que há entre a essa probabilidade com a análise química do óleo essencial 
do capim limão. 
 
2. Metodologia de Trabalho 

Por meio de câmera digital comum foram retiradas fotos de amostras de cada planta 
submetida ao tratamento com choque térmico e do “fundo” utilizado para realização das 
imagens. Colocou-se a câmera num tripé a uma distância de aproximadamente 25 cm das 
amostras. 

As imagens foram armazenadas no formato JPEG e dimensionadas, a fim de garantir um 
mesmo dimensionamento para todas as amostras com o intuito de não haverem erros de 
dimensão quando se fosse executar o algoritmo desenvolvido neste trabalho. 

 
Figura 1 - Imagem redimensionada 
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Na aquisição, as fotos apresentaram fundos com variação e houve dificuldade em 
conseguir equipamentos e um ambiente com luminosidade constante. Isto criou certa 
dificuldade no processamento de imagem, pois com a variação da luminosidade nas imagens 
não é possível com apenas uma única imagem do fundo realizar a subtração do fundo de cada 
imagem propriamente dita. Daí surgiu a necessidade da utilização de probabilidade de 
intervalos, visto que foi necessário eliminar os níveis de cinza em que há interferência do 
fundo da imagem. 

Separando-se as componentes RGB da imagem do fundo, pôde-se perceber em que níveis 
de cinza cada uma dessas componentes causa interferência. Dessa forma estimou-se um 
intervalo seguro para realizar a análise estatística.  

Pode-se observar na Figura 1 os níveis de cinza em que cada componente do fundo 
interfere no histograma.  

 
Para este estudo, desenvolveu-se um software executável no ambiente MATLAB que 

funciona da seguinte maneira: A imagem é carregada e cada componente RGB é extraído 
separadamente em níveis de cinza. Para cada componente é feito um histograma que 
posteriormente é plotado a fim de ser mais facilmente analisado. Da matriz em que este 
resultado fica guardado são eliminados os níveis de cinza que não aparecem na imagem para 
diminuir o tamanho da matriz e economizar espaço. Deste modo pode-se fazer uma 
associação entre os níveis de cinza e a quantidade de pixels presente em cada um deles.  

Em seguida é calculada a quantidade total de pixels presente na imagem com o intuito de 
calcular a probabilidade de se encontrar cada nível de cinza. Após isso foram eliminados os 
níveis de cinza em que há influência do fundo da imagem e feita soma dos que fazem parte 
exclusivamente da planta na imagem. Trata-se de probabilidade num intervalo. Por exemplo, 
na matriz azul foi calculada a probabilidade de se encontrar níveis de cinza menores que 180, 
ou seja, p(x<180). Na matriz verde p(x>150) e na vermelha p(x>120). Assim foi estimada a 

Figura 2 - Componentes RGB do Fundo (Vermelho, Verde e Azul da esquerda para a direita) 
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probabilidade de se encontrar níveis de cinza de cada componente RGB contida numa 
determinada faixa na imagem de cada experimento.  

 
Equações estatísticas utilizadas no processamento de imagens: 
  
n = numero de pixels, k = nível de cinza;       (1) 
 
Σn(k) =  somatório do numero de pixels da imagem;      (2) 
 
n(k)/ Σn(k) = probabilidade de encontrar um nível de cinza k na imagem;   (3) 
 
P (x>k) e P(x<k) = probabilidade num intervalo.      (4) 
 

 
Figura 3 - Da esquerda para a direita: niveis de cinza eliminados na matriz vermelho, verde e azul. 

 
Os dados foram dispostos numa tabela que comparada com a Tabela 13 (aqui chamada de 

Tabela 2) da tese de Doutorado do doutorando Ronicely P. Rocha do DEA, a fim de se avaliar 
a quantidade de cada componente RGB com as concentrações de componentes químicos do 
óleo essencial do capim limão. 

 
3. Resultados e Discussão 
 

Após o processamento das imagens obtiveram-se os valores da porcentagem média de 
vermelho, verde e azul em nível de cinza para cada experimento de secagem, conforme a 
Tabela 1. 
 

 
Tabela 1. Probabilidade de encontrar cada componente RGB na imagem da planta de cada grupo de repetições 
de experimento. 

Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE

8332



 
Experimento Probabilidade de se encontrar cada componente RGB na imagem da planta  

Vermelho Verde Azul  
50°C cte 0.200 0.192 0.032  
60°C 5min 0.261 0.247 0.021  
60°C 10min 0.237 0.228 0.020  
60°C 15min 0.219 0.21 0.007  
70°C 5min 0.212 0.198 0.086  
70°C 10min 0.226 0.213 0.065  
70°C 15min 0.208 0.193 0.035  
80°C 5min 0.194 0.184 0.046  
80°C 10min 0.219 0.257 0.090  
80°C 15min 0.234 0.217 0.068  
90°C 5min 0.238 0.230 0.001  
90°C 10min 0.243 0.230 0.029  
90°C 15min 0.254 0.242 0.080  
100°C 5min 0.223 0.214 0.027  
100°C 10min 0.233 0.218 0.082  
100°C 15min 0.241 0.231 0.066  

 
Tabela 2. Quantidade dos principais constituintes químicos do óleo essencial extraído de folhas de capim-limão 
submetidos à secagem com diferentes pré-tratamentos (SATTR) e secagem a 50oC (ROCHA, 2011).. 
 

Tratamento Componentes do óleo essencial (%) 
Mirceno Neral Geranial Citral 

50oC cte 12,14 a 36,37 a 51,49 a 87,86 a 
60oC 5min 15,84 a 34,55 a 49,61 a 84,16 a 
60oC 10min 11,41 a 36,50 a 52,09 b 88,59 a 
60oC 15min 10,71 a 36,61 a 52,68 b 89,29 b 
70oC 5min 11,09 a 36,94 a 51,97 b 88,91 a 
70oC 10min 11,01 a 36,68 a 52,30 b 88,99 a 
70oC 15min 10,32 a 36,69 a 52,99 b  89,68 b 
80oC 5min 10,05 a 35,65 a 53,30 b 88,95 a 
80oC 10min 10,23 a 36,41 a 53,37 b 89,77 b 
80oC 15min 11,53 a 35,72 a 52,75 b 88,47 a 
90oC 5min 11,99 a 36,02 a 51,99 b 88,01 a 
90oC 10min 10,41 a 36,69 a 52,91 b 89,59 b 
90oC 15min 11,71 a 36,51 a 51,77 b 88,29 a 
100oC 5min 10,52 a 36,64 a 52,84 b 89,48 b 
100oC 10min 12,89 a 34,77 a 52,34 b 87,11 a 
100oC 15min 11,01 a 36,84 a 52,15 b 88,99 a 

Médias seguidas de letras minúsculas distintas na mesma coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Dunnett a 5 % de probabilidade. 

 
É possível observar que há uma relação entre os dados provenientes da análise química e 

os dados resultantes do processamento de imagem. O experimento do qual se obteve maior 
quantidade de Citral do óleo essencial (80°C 10min) foi o que, no processamento de imagens, 
apresentou maior probabilidade de se encontrar níveis de cinza associados as matrizes verde e 
azul da imagem. Isto significa dizer que a qualidade do óleo está diretamente associada à 
quantidade de verde e azul contidos na imagem da planta. 
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Além disso, o experimento em que se obteve maior quantidade de Mirceno (60°C 5min) 
foi o que, no processamento de imagem, apresentou a segunda maior probabilidade de se 
encontrar cores associadas a matriz  verde e também maior probabilidade de se encontrar 
cores associadas a matriz vermelha na imagem, o que significa dizer que a quantidade de 
Mirceno no óleo essencial do capim-limão está associado aos componentes vermelho e verde 
da imagem. 

Assim, a técnica de processamento de imagens utilizada mostra-se eficiente, uma vez que 
o processamento de imagens e a análise química foram feitos de forma paralela e que a 
variação da cor da planta está diretamente relacionada com as propriedades químicas de seu 
óleo essencial após o processo de secagem. 
 
4. Conclusões 
 

No presente trabalho, pode-se concluir que a utilização de processamento digital de 
imagens mostra-se bastante eficiente no que diz respeito a encontrar relações existentes entre 
processos químicos e características visuais que envolvem estes processos. 

É importante observar que os resultados podem ser ainda melhorados se forem utilizados 
equipamentos de alta qualidade para a aquisição das imagens, bem como ambiente com 
luminosidade controlada, e se os experimentos analisados forem realizados também em 
ambiente controlado. 

Com relação à finalidade dos resultados, o componente mais importe é o Citral que na é a 
soma dos valores dos isômeros Neral e Geranial. O Mirceno viria em segundo em grau de 
importância comercial.  

Para trabalhos futuros pode-se utilizar métodos de processamento de imagem em tempo 
real visando uma melhora na qualidade final do produto, tendo em vista a importância 
comercial desses componentes químicos. 
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