
OBTENÇÃO DA GEOMETRIA 3D DO MAMÃO (Carica papaya)  

ATRAVÉS DO LASER EMPREGANDO TÉCNICA DE BAIXO CUSTO 

 Técnicas ópticas vêm sendo utilizadas para diversas 

finalidades. Na avaliação de propriedades mecânicas e 

geométricas tanto de espécimes convencionais como de corpos de 

prova vegetais os métodos óticos, em geral, se apresentam como 

não invasivos, não destrutivos e por serem de baixo custo, os 

coloca em posição de destaque dentre muitas técnicas 

concorrentes.  

 A técnica mais comum entre as que vêm sendo estudadas para 

a reconstrução 3D de produtos agrícolas é a perfilometria baseada 

em triangulação laser (LINO, 2008).  

 Os objetos de estudo deste trabalho foram os frutos do 

mamoeiro. O mamão é um fruto tropical bastante apreciado e de 

grande importância econômica. 

 Foi feita a avaliação dos frutos através de uma técnica óptica 

que emprega equipamentos de baixo custo na aquisição dos 

dados, possibilitando futuramente a automação de processos de 

seleção e classificação de produtos. A obtenção do mapa 3D 

também se presta a estudos futuros de distribuição stress-strain 

bem como o mapeamento da bioatividade por biospeckle, que é um 

fenômeno óptico de interferência que ocorre quando uma fonte de 

luz coerente incide sobre uma superfície onde ocorre um processo 

dinâmico. 

 O objetivo deste trabalho foi gerar a topografia digital de frutos 

de mamoeiro por meio de uma fonte de luz coerente (laser), 

possibilitando observar irregularidades superficiais, danos 

mecânicos, além de outros fatores indicativos da qualidade do 

produto. 

 Foram utilizados um emissor de linha laser diodo de 632 nm e 10 

mW de potência, câmera filmadora digital, computador, mesa óptica, 

frutos de mamoeiro, o software livre ImageJ 1.44º, Matlab R2010a e 

macros computacionais. Na varredura laser os raios refletidos foram 

capturados por uma câmera CCD, processados, obtendo-se o mapa 

tridimensional com as informações de topografia do fruto.  

 

 

 

 

 

Figura 1: montagem experimental    Figura 2: Goniômetro com o   

             fruto de  mamoeiro 

 A metodologia neste trabalho representa uma contribuição 

inovadora para reconstrução 3D aplicada a frutas. 

 Muitas áreas na agricultura podem se beneficiar do uso da 

metodologia desenvolvida. Exemplos incluem: estudo de doenças 

em frutas, análise de estrutura em estudo em uma fruta, dentre 

outras aplicações. Sendo uma metodologia para reconstrução 3D 

com o cálculo de volume validado, é esperado que a contribuição 

apresentada aqui tenha aplicação em muitos outros campos de 

ciência.  

 Este trabalho obteve resultados satisfatórios e provê contribuir 

para a discussão e validação de métodos de reconstrução 

tridimensional dos frutos, além do cálculo de volume do produto. 
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PALAVRAS CHAVE:  Geometria 3D – fruto de mamoeiro - biospeckle 

 O resultado do experimento pode ser visto nas figuras 3 e 4, 

que são imagens geradas a partir de um algoritmo executado 

através do programa Matlab R2010a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Reconstrução                          Figura 4: Reconstrução 

tridimensional do fruto de mamoeiro     tridimensional sob outra perspectiva

    

 Através do método baseado na massa de líquido deslocado, 

pode-se calcular o volume do fruto obtendo um valor de 485,5 cm³. 

O volume gerado pelo software Matlab R2010a foi de 436 cm³. 

Comparando-se os   volumes têm-se um erro de aproximadamente 

10%. 


