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RESUMO 
 

 

 

A possibilidade de esgotamento dos combustíveis de origem fóssil em médio prazo tem 

impulsionado a busca por novas fontes para produção de energia. As fontes renováveis têm 

sido cada vez mais pesquisadas e utilizadas no mercado. Com base na importância da 

biomassa neste cenário, o objetivo deste trabalho é a descrição de uma metodologia para 

geração de geometrias tridimensionais de amostras de biomassas para estudo de suas 

características térmicas. De maneira mais específica, a partir de imagens fotográficas, e 

através de algoritmos específicos para obtenção dos perfis bidimensionais, pretende-se criar 

geometrias tridimensionais que possam ser utilizadas para a geração de malhas numéricas 

empregadas em simulações de secagem, gaseificação, pirólise e combustão. Esses processos 

térmicos podem ser utilizados para produção de biocombustíveis, sejam eles: sólidos, líquidos 

ou gasosos, por meio da biomassa. O trabalho divide-se em três partes principais: obtenção da 

imagem fotográfica, processamento da imagem e geração tridimensional da amostra de 

biomassa. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Imagens fotográficas. Perfis bidimensionais. Geometrias tridimensionais. 

Biomassas. Características térmicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The possibility of shortage of fossil fuels in a medium term has driven the search for new 

sources to produce energy. The researches about these new sources have been growing each 

day in the market. Based on the importance of the biomass in this scenario, the objective of 

this work is to describe a methodology that aims the generation of three-dimensional 

geometries of biomass samples for the study of their thermic characteristics. In a more 

specific way, from the use of photographic images and through specific algorithms in order to 

obtain two-dimensional profiles, it is intended to create three-dimensional geometries that can 

be used to generate numerical mesh that are applied in simulations of drying, gasification, 

pyrolysis and combustion. These are thermic processes that can be used in the production of 

biofuels, being they: solid, liquid or gaseous, through the biomass. The course work is divided 

in three main parts: obtaining the photographic image, the image process and the generation 

of the three-dimensional sample of biomass. 

 

 

 

 

Keywords: Photographic images. Two-dimensional profiles. Three-dimensional geometries. 

Biomass. Thermal characteristics.  
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente no mundo utilizam-se grandes quantidades de combustíveis fósseis. A 

oferta desta fonte não renovável ainda é alta, mas com possibilidade de escassez. No Brasil, a 

oferta de energia oriunda de materiais fósseis ainda ocupa a maior parte da matriz energética, 

em números, 58,6% da oferta interna. A fonte renovável, a partir das biomassas, atingiu a 

marca dos 27,9% desta oferta. A participação de fontes renováveis na Matriz Energética 

Brasileira está entre as mais elevadas do mundo (EPE, 2015).  

Devido a isso, tem-se aumentado a procura por novas fontes energéticas, em especial 

as renováveis, que tem crescido cada vez mais, objetivando a diminuição da dependência das 

fontes de fósseis. Uma significativa redução desta dependência é notada quando observado o 

cenário mundial em 1973, onde o petróleo representava 46% da energia mundial e em 2009 

chegou a representar 32,8% da energia mundial (IEA, 2011).  

Este cenário tem propiciado novas pesquisas para produção de biocombustíveis. O 

aproveitamento da energia da biomassa pode ser realizado de diversas formas, entre elas, 

através do processamento térmico, podendo até gerar energia com qualidade mais nobre 

(FARFAN, 2004). A biomassa pode ser submetida aos seguintes processos térmicos: 

secagem, combustão, gaseificação e pirólise.  

O processo de secagem consiste na eliminação da umidade da biomassa, com baixas 

temperaturas (até 200ºC) para que não ocorra degradação. A combustão é a queima da 

biomassa (combustível) na presença de oxigênio (comburente), responsável pela queima, 

liberando energia em forma de calor. A gaseificação baseia-se na transformação da biomassa, 

a altas temperaturas, em gases de maior poder energético, com entrada de oxigênio 

controlada. E por fim, a pirólise que é um processo de transformação termoquímica, faixa 

média de temperatura, em que não há presença de oxigênio (MARTIN et al, 2010). 

Partindo da importância e necessidade da produção de biocombustíveis a partir da 

biomassa, o trabalho tem como objetivo aprimorar a pesquisa na área. A proposta é descrever 

a metodologia de geração tridimensional de qualquer amostra de biomassa através de imagens 

fotográficas para o estudo de suas características térmicas. A obtenção dos perfis 

bidimensionais se dará por meio de algoritmos específicos e posteriormente será construída a 

geometria tridimensional da amostra da biomassa, possibilitando assim a criação de malhas 

numéricas para serem utilizadas em simulações dos processos térmicos citados no trabalho. 
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A imagem da biomassa será obtida por meio de uma câmera fotográfica sem requisitos 

específicos de qualidade. A reconstrução tridimensional da biomassa pode ser realizada 

através de estimativa a partir das imagens planas obtidas com fotografias de ângulos 

diferentes, mas o objetivo é ter uma geometria mais próxima possível do real. Para isso será 

necessário modelagens matemáticas para uma melhor aproximação. É possível obter uma 

imagem em três dimensões de uma amostra de biomassa, com boa precisão, através de 

scanners, varreduras a laser, sonares, tomografia, entre outros (JOSÉ, 2008), mas estes 

costumam ter preços elevados e necessitam de conhecimentos técnicos e específicos para seu 

correto funcionamento (YEMEZ; SCHMITT, 2004). 

A utilização dos métodos analíticos, dos métodos numéricos e das imagens 

fotográficas facilita a reconstrução da biomassa, devido ao baixo custo e a simplificação no 

que tange a utilização de equipamentos mais sofisticados para obtenção da imagem em 3D. A 

viabilidade consiste no uso de equipamentos cotidianos e métodos analíticos e numéricos para 

obter a geometria tridimensional das biomassas (JOSÉ, 2008). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO 

O avanço tecnológico e o conhecimento de métodos matemáticos e computacionais 

têm gerado pesquisas relacionadas a processos, sendo anteriormente apenas teóricos e 

experimentais (laboratórios, plantas piloto, etc), agora com cunho computacional. A 

reconstrução tridimensional é objeto de estudo em diversas áreas de aplicação. Existe uma 

gama de artigos científicos voltados para utilização de imagens em três dimensões nas áreas 

da saúde, agrícola, civil, arquitetura, entre outras. 

Marcelo José apresentou em sua dissertação de mestrado para a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, o tema sobre a reconstrução tridimensional de baixo custo através 

de par de imagens fotográficas para diversas aplicações. Em seu trabalho ele descreve os 

principais algoritmos para a reconstrução em 3D e determina quais são os mais viáveis para 

serem utilizados com equipamentos mais simples e cotidianos (JOSÉ, 2008). 

Hong Lu, em sua dissertação, investigou experimentalmente e através de modelagens 

computacionais (simulações) a influência da geometria das partículas de biomassa nas reações 

térmicas: secagem, combustão, gaseificação e pirólise. O objetivo principal da dissertação era 

prever os efeitos da forma e do tamanho da biomassa nos rendimentos e nas taxas de 

transformação em massa (LU, 2006). 

2.2 RELEVÂNCIA 

2.2.1 Influência da geometria da biomassa 

Os resultados encontrados por Hong Lu (2010) e por outros pesquisadores constataram 

que tamanhos grandes das partículas de biomassa aumentam a carbonização no processo de 

pirólise, comprovando assim a importância do tamanho da biomassa nesta e em outras reações 

térmicas. Constatou-se também que a forma geométrica da biomassa produz resultados 

diferentes. Três formas de partículas foram utilizadas: floco plano, cilíndrico e esférico. A 

figura 1 mostra a influência da forma da biomassa quanto ao tempo de conversão e quanto aos 

rendimentos de gás não condensável (gas light), de carbonização e de alcatrão (LU et al, 

2010).  
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Figura 1: Efeitos da forma da biomassa na reação de pirólise (Fonte: JANSE et al, 2000 - 

ADAPTADO). 

Os resultados encontrados por Hong Lu (2010) mostram o quanto o tamanho e forma 

da biomassa influencia os processos térmicos, no caso em questão, a pirólise. É perceptível na 

figura acima em (a) que as partículas com geometria esférica tiveram um menor tempo de 

conversão se comparada com as outras geometrias e que partículas menores exigem menos 

tempo de reação. Em (b) é notável que quanto maior o diâmetro menor será a fração de gás 

produzida. Na letra (c) as partículas com maior diâmetro carbonizaram mais. E finalmente em 

(d) é possível ver que para produção de alcatrão não é influenciada nem pela geometria e nem 

pelo tamanho da biomassa.  

2.2.2 Dificuldades de reprodução experimental  

Processos mais complexos de reações termoquímicas exigem condições específicas e 

de difícil reprodução experimental. É o caso da pirólise. Apesar de possuir fontes 

bibliográficas consideráveis sobre o assunto, sua cinética e seus mecanismos não são claros e 

exatos. Alguns pesquisadores desenvolveram modelos matemáticos para descrever melhor 

este processo (LU, 2006). 

A simulação computacional tornou-se uma ferramenta de pesquisa por sua eficácia e 

eficiência. Os algoritmos que permitem criar um ambiente aproximado do real possibilitam a 
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reprodução de um sistema ou processo. O trabalho visa aprimorar as simulações de processos 

térmicos, que muita das vezes são de difícil reprodução experimental, através da geração 

tridimensional das biomassas, maximizando a proximidade com a realidade do processo.  

2.2.3 Custo 

Projetos e pesquisas relacionados à geração de geometrias tridimensionais costumam 

possuir custos elevados para suas realizações, devido aos equipamentos complexos e 

sofisticados que são utilizados para obtenção da imagem em 3D. A solução para torna-los 

viáveis é a elaboração de algoritmos específicos para a criação tridimensional do objeto 

desejado, diminuindo os gastos e permitindo a utilização por outros pesquisadores e 

projetistas (JOSÉ, 2008). 

O foco do trabalho é a utilização de fotografias, modelagens computacionais e 

matemáticas para a geração da imagem tridimensional da amostra de biomassa objetivando o 

baixo custo e a reutilização do algoritmo por outros interessados. Os equipamentos que serão 

utilizados não necessitam de requisitos específicos, sendo eles: uma câmera fotográfica, um 

computador e um sistema que sirva de suporte para a biomassa para obtenção das imagens.  

2.3 OBTENÇÃO DA IMAGEM 

A obtenção da imagem da amostra de biomassa pode ser realizada de diferentes 

modos. Primeiramente é importante salientar que somente a forma e o tamanho da biomassa 

são relevantes para o trabalho. A cor e a textura não causam nenhuma influencia no momento 

da simulação ou da aquisição das características térmicas da biomassa. Partindo dessa análise, 

a obtenção da imagem deve se restringir apenas nas grandezas físicas relacionadas à sua 

geometria. 

2.3.1 Par de imagens 

O método de utilização de par de imagens baseia-se no sistema visual humano. São 

duas imagens capturadas simultaneamente de posições levemente diferentes. O objetivo desse 

método é imprimir informações sobre profundidade através da posição que um mesmo ponto 

ocupa em cada imagem. A figura 2 é um exemplo da utilização do par de imagens (JOSÉ, 

2008). 
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Figura 2. Par de imagens (SCHARSTEIN; SZELISKI, 2002). 

Nota-se nas imagens que a diferença de suas posições é quase que imperceptível, mas 

se observado com maior cautela pode-se perceber uma pequena diferença. A visão humana se 

comporta da mesma forma. Quando se olha para um objeto próximo com apenas um dos 

olhos (o outro permanece fechado) e imediatamente o fecha e abre-se o outro há uma 

disparidade visual entre as posições do objeto posicionado no mesmo local.  

Esse efeito é possível devido à geometria epipolar – relação entre um ponto de uma 

imagem e seu correspondente em outra. A geometria epipolar é obtida através das distâncias 

focais (f) e da distância entre as capturas das imagens (b), tendo as distâncias focais o mesmo 

módulo, como pode ser observado na figura 3. 𝑃𝐿 e 𝑃𝑅 são as imagens da esquerda e da 

direita, respectivamente. X é um deslocamento lateral em relação à posição de onde se captura 

a imagem e Z é a profundidade em relação ao objeto e o deslocamento lateral. 𝑋𝐿 e 𝑋𝑅 são as 

distâncias entre 𝑃𝐿 , 𝑃𝑅 e as distâncias focais (f) (JOSÉ. 2008). 

 

Figura 3. Geometria Epipolar (SCHARSTEIN, 1999). 

Na obtenção do par de imagens deve-se respeitar a trigonometria dos triângulos 

formados pela geometria epipolar. Para tanto, pode-se concluir através da semelhança de 

triângulos: 
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𝑋𝐿

𝑓
=  

𝑋

𝑍
       e     

𝑋𝑅

𝑓
=  

𝑋+𝑏

𝑍
 

  

Duas câmeras idênticas (Figura 4) e paralelas são utilizadas nesse método. Os seus 

planos de imagem se coincidem, sendo assim, suas lentes devem estar no mesmo plano e eixo. 

As linhas da geometria epipolar - linhas que contem o 𝑃𝐿 e 𝑃𝑅 - ficam na horizontal e 

possuem a mesma coordenada em Y (JOSÉ, 2008). 

 

 

Figura 4. Duas câmeras idênticas e paralelas (SCHARSTEIN, 1999). 

A aquisição das imagens por par apresenta alguns impasses. Há a necessidade de se 

utilizar duas câmeras que sejam idênticas, precisas e a calibração deve ser feita de forma bem 

rigorosa. Para realizar a calibração adequada e obter uma boa precisão das câmeras é 

necessário um ambiente controlado e equipamentos com custo elevado (JOSÉ, 2008). 

2.3.2 Três Direções Ortogonais 

A obtenção da imagem fotográfica por meio de três direções ortogonais baseia-se nos 

planos cartesianos X, Y e Z. Nesse método é necessário o uso de apenas uma câmera que 

captura as imagens em planos diferentes (Figura 5). Com as imagem de três planos (XY, XZ e 

YZ) de um objeto é possível a geração da sua geometria em três dimensões através de seus 

contornos por meio de modelagens matemáticas. Se as três imagens possuírem escalas 
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diferentes elas devem ser redimensionadas baseando-se em uma imagem conhecida (LU, 

2006). 

 

Figura 5. Aquisição das imagens em três direções ortogonais (LU, 2006). 

Os benefícios da utilização desse método estão em sua simplicidade na aquisição das 

imagens e no seu baixo custo. Pelo fato de não necessitar obter as imagens simultaneamente é 

necessário apenas uma câmera, tornando o projeto menos oneroso. O processamento das 

imagens se dá de forma mais simples do que outros métodos, levando em consideração que 

existem softwares capazes de gerar os contornos de forma eficaz. 

2.3.3 Par de imagens em ambiente controlado 

O método de obtenção de imagem através de um ambiente controlado tem como 

objetivo a alta qualidade para um efetivo processamento digital de imagem. A aquisição das 

imagens é feita por uma câmera em um suporte com altura ajustável, como mostrado na figura 

6. O ajuste da altura é necessário para que se obtenha uma área suficientemente grande sobre 

o tabuleiro das amostras – base do ambiente controlado. Nos quatro cantos do tabuleiro 

devem ser colocadas fontes de luzes, pois o sistema para obtenção das imagens deve estar em 

um ambiente escuro (ARASAN et al, 2011). 
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Figura 6. Sistema de obtenção de imagens em ambiente controlado (a) vista do topo (b) vista frontal 

(ARASAN et al, 2011). 

As fontes de luz florescente atuam na retirada do sombreamento de qualquer objeto 

sobre o tabuleiro, conferindo uma maior visibilidade do contorno do objeto para as medições 

digitais. Um pano de algodão branco é colocado sobre o tabuleiro para que haja maior 

contraste entre a partícula e os pixels do fundo. Após a captura da imagem com a vista do 

topo, o suporte com a câmera é rodado 90 graus para garantir a perpendicularidade das vistas 

e colocado paralelamente ao tabuleiro para aquisição da vista frontal (ARASAN et al, 2011).  

O método em questão possui restrições quanto à geometria das partículas. Pelo fato de 

se obter apenas duas imagens (vista de topo e frontal) somente os objetos com superfícies 

mais regulares podem ser utilizados no sistema proposto. Sendo assim, o método restringe-se 

apenas as partículas mais próximas das geometrias planas, cilíndricas e esféricas, como 

mostrado na figura 7 (ARASAN et al, 2011). 

 

Figura 7. Geometrias das partículas (ARASAN et al, 2011 - ADAPTADO). 
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2.4 PROCESSAMENTO DA IMAGEM 

As câmeras fotográficas capturam imagens bidimensionais de um objeto ou ambiente 

tridimensional. A partir dessas imagens é possível reestabelecer a tridimensionalidade. Para 

tanto é necessário um processamento da imagem, que se baseia na obtenção de informações 

de profundidade. Essas informações tridimensionais são usadas em modelos matemáticos e/ou 

computacionais possibilitando a reconstrução de um objeto ou um ambiente em três 

dimensões.  

2.4.1 Processamento do par de imagens 

Na seção 2.3.1 desse trabalho é descrito a obtenção das imagens de um ambiente 

através de par de imagens. O método proposto baseia-se no sistema visual humano, que 

basicamente a partir de duas imagens obtém informações tridimensionais por meio da 

disparidade entre as imagens. O processamento das imagens foi realizado por meio de um 

mapa de disparidade e da posição de um mesmo ponto em cada imagem (JOSÉ, 2008). 

O mapa de disparidade é estabelecido em diferentes tons de cinza para evidenciar as 

distâncias de cada objeto presente na imagem. Os tons de cinza mais claro fazem referência 

aos objetos mais próximos e os tons de cinza mais escuro representam os objetos distantes. 

Esse processamento foi realizado na imagem da figura 2 deste trabalho, tendo como resultado 

a figura 8 (JOSÉ, 2008). 

 

Figura 8. Mapa de disparidade (JOSÉ, 2008). 

A parte do processamento que visa adquirir informações tridimensionais foi 

estabelecida usando o método de correspondência de um mesmo ponto (ou pixel) da imagem 

da esquerda com a imagem da direita. Isso é feito pixel a pixel fazendo com que sejam criados 
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dois planos, sendo que entre os planos existe uma disparidade que está relacionada à leve 

alteração da posição das imagens (Figura 9) (JOSÉ, 2008).  

 

 

Figura 9. Correspondência entre o par de imagens (SCHARSTEIN; SZELISKI, 2002). 

Na figura 9 o ponto y=202 na imagem da esquerda enquanto na imagem da direita o 

mesmo ponto y=193. Essa disparidade de 9 pixels permite que se tenha uma noção de 

profundidade no eixo Z através de algoritmos de visão estéreo (JOSÉ, 2008) que será mostrado 

na seção 2.5.1 desse trabalho. 

2.4.2 Processamento das três imagens ortogonais 

Na seção 2.3.2 desse trabalho é descrito o método de obtenção de três imagens 

ortogonais. O objetivo final do método é obter os contornos das três imagens que compõem os 

planos XY, XZ e YZ para realizar a reconstrução tridimensional. O processamento se dá por 

meio de modelagens matemáticas e pelo contraste entre o objeto e o fundo da imagem, sendo 

delimitada uma fronteira (cor vermelha) que é o próprio contorno, como mostrado na figura 

10 com uma partícula proveniente de uma combustão (LU, 2006). 
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Figura 10. Delimitação do contorno da partícula nos três planos (LU, 2006). 

As bordas são formadas por pontos. No total são quatro pontos extremos (horizontais e 

verticais, máximos e mínimos) para cada plano, somando o total de doze pontos. Na união dos 

três contornos deve haver apenas seis pontos (três máximos e três mínimos), pelo fato de cada 

ponto ter seu correspondente em outro plano, como ilustrado na figura 11 (LU, 2006). 

 

 

Figura 11. Pontos horizontais e verticais, máximos e mínimos que formam os contornos (LU, 

2006).  

A união dos contornos de cada plano XY, XZ e YZ permite a visualização 

tridimensional do objeto desejado. O mesmo acontece nos contornos da partícula estudada por 

Hong Lu, diferenciado apenas pela irregularidade das bordas – não formam geometrias 

regulares – como pode ser notado na figura 12.  
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Figura 12. União dos contornos da partícula (LU, 2006). 

2.4.3 Processamento das imagens obtidas em ambiente controlado 

O método utilizado no processamento das imagens que foram obtidas em um ambiente 

com luminosidade controlada baseia-se no sistema binário. Um software, ImageJ, foi usado 

para realizar o processamento da imagem, que emprega o Método do Limiar (Threshold) para 

tornar a imagem binária, como observado na figura 13. Neste método determina-se uma 

intensidade de cinza, que vai de 0 a 255, em que o pixel deve ficar branco (cinza nível 0) 

quando tiver uma intensidade de cinza menor, ou preto (cinza nível 255) quando a intensidade 

de cinza é maior. Para que ocorra uma efetiva limiarização deve-se haver um grande contraste 

entre o objeto que se deseja obter o contorno e o fundo (ARASAN et al, 2011). 

 

 

Figura 13. Processamento da imagem pelo Método do Limiar (ARASAN et al, 2011). 
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A imagem fotográfica digital original tem 32 bits, em (a) tem-se a imagem com apenas 

8 bits e 256 escalas de cinza (0 – 255) e em (b) a imagem fotográfica com apenas 1 bit, 

imagem binária. Na letra (c), portanto, é mostrada a imagem processada pelo software ImageJ 

totalmente binária e em (d) é apenas um evidenciamento dos contornos gerados no 

processamento (ARASAN et al, 2011). 

2.5 GERAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

As imagens obtidas na etapa de processamento contêm informações que possibilitam a 

reconstrução tridimensional de um ambiente ou de um objeto. A próxima etapa é a descrição 

dos métodos que foram utilizados para obtenção digital em 3D de um ambiente (seção 2.4.1) e 

de uma partícula de biomassa (seção 2.4.2).  

2.5.1 Geração tridimensional de um ambiente 

O mapa de disparidade mostrado na seção 2.4.1 deste trabalho são planos criados a 

partir de diferentes tonalidades de cinza, cada tonalidade está associada à distância dos 

objetos em relação à posição da câmera que captou a imagem. Esses tons de cinza permite 

criar uma imagem binária (branco e preto), método descrito em 2.4.3. É criado um mapa de 

disparidade para cada ponto ou pixel correspondente do par de imagens, formando assim uma 

faixa de planos (faixa de agregação) com sua respectiva disparidade entre a imagem da direita 

e da esquerda (JOSÉ, 2008), como pode ser observado na figura 14.  

 

Figura 14. Diagrama da técnica das faixas de agregação (JOSÉ, 2008).  
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A faixa de agregação está associada ao conceito de Disparity Space Image (DSI) que 

representa um volume x, y e d (Figura 15). Onde x é a largura da imagem, y é a altura e d é a 

quantidade de níveis de disparidades (JOSÉ, 2008). 

 

Figura 15. Conceito de Disparity Space Image (DSI) (JOSÉ, 2008). 

A partir do conceito DSI é possível estabelecer uma noção de profundidade devido aos 

planos que são alocados de forma sequencial. As disparidades que existem entre a imagem da 

esquerda e da direita dão a sensação de tridimensionalidade (JOSÉ, 2008), este é o conceito 

utilizado em projeções de filmes em 3D. As imagens fotográficas já processadas são dispostas 

de forma ordenada como mostrado na figura 16. 

 

 

Figura 16. (a) Par de imagens (SCHARSTEIN; SZELISKI, 2002); (b) (c) (d) imagens binárias (preto 

e branco) com disparidades diferentes 21, 16 e 10 respectivamente (JOSÉ, 2008). 
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O mapa de disparidade, como mostrado na figura 14, é um plano que contêm 

informações tridimensionais, sendo que sua disposição é bidimensional (x, y). O objetivo é 

gerar uma malha sobre o mapa, permitindo a visualização do ambiente em 3D. A malha criada 

sobre o mapa de disparidade são triângulos semelhantes e uniformes ocupando toda a 

superfície (JOSÉ, 2008), como pode ser notado na figura 17. 

 

 

Figura 17. Malha sobre o mapa de disparidades (JOSÉ, 2008). 

Os vértices da malha estão associados a cada tonalidade de cinza. A cor do pixel é 

captada por cada vértice formando assim a profundidade em Z (JOSÉ, 2008). O 

posicionamento de cada tom de cinza, que varia de 0 (branco) a 255 (preto), pode ser visto na 

figura 18. Sendo que o cinza nível 255 representa objetos mais distantes e o cinza nível 0 

representa objetos mais próximos.  

 

 

Figura 18. (a) Faixas dos tons de cinza; (b) profundidade de cada tom de cinza (JOSÉ, 2008). 
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As faixas de agregação, com as imagens processadas em tons de cinzas, são 

submetidas a um algoritmo que analisa e calcula cada disparidade, de pixel a pixel, dos mapas 

de disparidades gerando uma imagem tridimensional. O resultado aproxima-se muito do real, 

quanto à resolução, textura e cores (figura 19).  

 

 

Figura 19. (a) Imagem fotográfica; (b) Geração tridimensional (JOSÉ, 2008 – ADAPTADO). 

2.5.2 Geração tridimensional de uma partícula 

Na seção 2.4.2 deste trabalho foi descrito o processamento da imagem fotográfica que 

se baseava na obtenção dos contornos da partícula de biomassa para sua posterior geração 

tridimensional. Os contornos são formados por pontos conhecidos de máximos e mínimos 

(figura 11). Os pontos que não fazem parte dos máximos e mínimos são estimados conforme a 

geometria do contorno da biomassa. Para tal estimativa usa-se um método conhecido como 

Ponderação pelo Inverso da Distância, em inglês Inverse Distance Weighting (IDW), que gera 

os pontos da superfície, através dos pontos já conhecidos, por meio da interpolação (LU, 

2006).  

O fator de ponderação que estima os pontos que formam o contorno da partícula pode 

ser representado de forma mais simples por ω(d) = 1/𝑑𝑝, sendo o ω(d) o fator de ponderação 

que é aplicado sobre os valores conhecidos de máximos e mínimos, d é a distância entre o 

valor conhecido e o desconhecido e p é um fator que é escolhido pelo usuário, sendo que este 

fator diminui a medida que aumenta a distância dos pontos conhecidos. Maiores valores de p 

influenciam no alcance de valores mais próximos dos pontos interpolados, sendo 2 o valor 

mais utilizado para p (LU, 2006). 

Uma fórmula geral para o método de interpolação IDW é representada pelas seguintes 

equações: 
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𝑍 =  
∑ 𝑍𝑖𝑑𝑖

−𝑝
𝑖

∑ 𝑑𝑖
−𝑝

𝑖

 

 

 𝑑𝑖 =  √𝑋𝑖
2 + 𝑌𝑖

2 

  

O termo Z é o valor do ponto interpolado, 𝑍𝑖 é um valor conhecido e 𝑑𝑖 é a distância 

de um ponto conhecido i para um ponto não conhecido (LU, 2006). 

O alinhamento dos três contornos, que ocorre devido aos pontos de máximos e 

mínimos comuns, forma uma superfície (figura 12) divida em oito áreas, conhecida como 

octante. O método IDW é aplicado a cada octante separadamente, através da localização dos 

pontos que estabelecem os limites. O algoritmo utilizado para geração tridimensional produz 

os mesmos resultados ao longo dos limites ou em qualquer ponto fixo independente da 

direção, garantindo assim mudanças suaves de uma estimativa à outra de um ponto (LU, 

2006).  

Em suma, a ponderação pelo inverso da distância baseia-se na formação de uma 

superfície bidimensional pontual no plano XY através da determinação do valor de Z, a 

imagem XY formada é preenchida por uma grade de pontos. Estes pontos são atribuídos 

conforme um valor de Z na interpolação realizada com o método IDW (LU, 2006), como pode 

ser visto na figura 20. 

 

 

Figura 20. Geração tridimensional de uma partícula de biomassa (LU, 2006). 

O método IDW utilizado por Hong Lu (2006) é basicamente uma estimativa da 

superfície de uma partícula de biomassa. Não há garantia de que sua geometria será 
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representada de forma fiel e próxima ao real. O software que permitiu a reconstrução da 

biomassa a partir dos contornos obtidos através de imagens considerou apenas os pontos que 

formam o perfil da partícula, formando as lacunas das superfícies restantes através de 

métodos matemáticos de ponderação.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste trabalho é descrever uma metodologia para geração 

tridimensional de uma amostra de biomassa a partir de imagens fotográficas através de 

algoritmos de processamento de imagem e reconstrução tridimensional. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir um sistema para captura eficiente das imagens da biomassa; 

 Obter imagens fotográficas com câmera sem especificação pré-determinada; 

 Processar a imagem convertendo as cores em diferentes tonalidades de cinza e obtendo 

o contorno da biomassa através de algoritmos; 

 Gerar uma geometria tridimensional da biomassa através de algoritmos associados com 

os contornos obtidos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 SISTEMA PARA CAPTURA DAS IMAGENS 

As imagens fotográficas que serão obtidas precisam conter algumas características 

específicas. A mais relevante está relacionada à sombra gerada pela iluminação local, pelo 

fato da interferência que esta pode causar no momento do processamento da imagem, gerando 

um contorno da sombra ao invés da biomassa. Houve então a necessidade da construção de 

um sistema para captura efetiva das imagens minimizando os efeitos das sombras geradas pela 

própria biomassa, como pode ser observado na figura 21. 

 

Figura 21. Sistema para captura efetiva das imagens. 

O sistema é composto por uma base onde será posicionada a câmera (local da câmera), 

sendo assim, enquanto não forem obtidas todas as imagens necessárias de diferentes ângulos 

da biomassa a câmera não terá sua posição modificada, garantindo que as imagens terão as 

mesmas escalas e os mesmos pontos de referência. A amostra de biomassa por sua vez será 

posicionada entre as agulhas (local da biomassa), as pontas das agulhas fornecerão pressão 

sobre ela mobilizando-a. Os parafusos são os responsáveis pelo ajuste da biomassa entre as 

agulhas. Os rolamentos, por sua vez, darão movimento ao sistema permitindo que sejam 

capturadas fotografias de toda a lateral da biomassa, por exemplo. 

As agulhas foram escolhidas para o projeto do sistema de captura devido a dois 

fatores. Primeiramente por possuir um diâmetro pequeno, causando uma menor interferência 

no momento da obtenção dos contornos da biomassa e pelo fato de sua ponta pontiaguda 
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fornecer pressão suficiente não permitindo que esta se mova. Preferiram-se agulhas de costura 

que são utilizadas em máquinas pelo fato da existência do cabo (figura 22) que permitirá uma 

maior firmeza e melhor conexão com o parafuso. O sistema métrico de agulhas domésticas de 

costura tem um limite de seção transversal, sendo de 0,70 mm a 1,3 mm de diâmetro, 

conforme dados da empresa Singer. Será utilizado o menor diâmetro, 0,70 mm, para que 

ocorra menor visibilidade pelo software no momento do processamento da imagem para 

obtenção dos contornos. 

 

Figura 22. Agulha de costura (MALVEZZI, 2007 - ADAPTADO). 

Os rolamentos que serão utilizados devem possuir níveis iguais de giro, ou seja, a cada 

giro o rolamento deve movimentar-se com a mesma variação do giro anterior. Essa 

característica do rolamento permitirá que a amostra de biomassa seja mapeada de forma 

homogênea, sendo assim haverá uma mesma quantidade de imagens obtidas para amostras 

diferentes, padronizando o método utilizado.  

4.2 OBTENÇÃO DAS IMAGENS DA BIOMASSA 

No momento da obtenção das imagens será necessário um acionamento remoto da 

câmera pelo fato da mesma não poder sofrer alterações de posição, como explicado na seção 

anterior, e por estar com o visor virado para baixo devido ao layout do sistema da figura 21. O 

acionamento pode ocorrer de duas formas: controle remoto sem fio que permite tirar fotos à 

distância ou através de softwares que permite ver a tela da câmera no computador. 

O método que será utilizado nesta fase consiste em capturar diversas fotografias da 

biomassa girando em torno de um eixo X e posteriormente será colocada em outro eixo Y 

perpendicular ao anterior para novas fotografias. Os eixos podem ser vistos na figura 23. A 

cada giro será obtida uma imagem fotográfica. Tal método permitirá que toda a biomassa seja 

mapeada, evidenciando irregularidades de sua superfície, permitindo uma geração fiel de sua 

geometria. 
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Figura 23. Eixos de rotação da biomassa para obtenção das fotografias. 

4.3 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS DA BIOMASSA 

O processamento das imagens da biomassa tem por objetivo eliminar as cores 

convertendo-as em escalas de cinza. Os tons de cinza são apenas para melhor evidenciar o 

contorno devido ao contraste da biomassa com o fundo, diferentemente do método usado pelo 

Marcelo José, como mostrado na seção 2.4.1 deste trabalho. Outro processamento que será 

realizado é a obtenção dos contornos da biomassa, sendo que para cada fotografia obtida 

haverá um contorno associado. 

O software que será utilizado para o processamento é o MATLAB versão R2015a. É 

um software que tem alto desempenho para cálculos com matrizes (MATrix LABoratory) e 

pode funcionar como calculadora ou como uma linguagem de programação. Seus comandos 

são interativos e próximos das expressões algébricas que são utilizadas em métodos 

matemáticos, facilitando sua utilização. Há uma integração da sua capacidade de fazer 

cálculos, visualização gráfica e programação permitindo uma gama de utilidades (TONINI; 

SCHETTINO, 2002).  

Uma programação foi realizada neste software para conversão das cores das imagens 

em escalas de cinza e para obtenção dos contornos da biomassa, ambos no mesmo código 
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(figura 23). Uma função do MATLAB com o nome de rgb2gray - linha 6 do código - foi 

utilizada para converter as cores da imagem para as escalas de cinza. Outra função chamada 

mask – linha 13 do código - foi utilizada para transformar a imagem com escalas de cinza em 

uma imagem binária, fundo de uma cor e biomassa de outra, delimitando assim o contorno. E 

por fim, a função bw = activecontour - linha 20 do código - foi utilizada para se obter o 

contorno por meio da fronteira entre a biomassa e o fundo da imagem binária. 

 

Figura 24. Código do MATLAB para processamento das imagens. 

As outras funções presentes no código acima que não foram comentadas são apenas 

garantias do correto funcionamento do programa e exibições dos resultados em janelas. As 

funções clc, clear all e close all garantirão que toda a memória e resquícios advindos de outros 

códigos utilizados no MATLAB serão apagados e não influenciarão no código de 

processamento de imagem. O termo figure abre janelas que mostrarão as imagens fotográficas 

processadas. E por fim, a função visboundaries mostra o perfil que foi obtido.  
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4.3.1 Teste inicial do processamento das imagens 

A biomassa que foi utilizada para o teste inicial do processamento das imagens foi o 

caroço de Buriti. As agulhas serviram de suporte para a biomassa simulando o sistema que 

será construído para obtenção das imagens. Observou-se, como esperado, que não houve 

influência das sombras na biomassa suspensa, validando a necessidade de construção do 

sistema de captura das imagens. 

Na fase do processamento em que são obtidos os contornos da biomassa foi necessário 

retirar o fundo da imagem, pois o MATLAB estava reconhecendo as agulhas como parte do 

contorno. Para a remoção do fundo foi utilizado um editor de imagens, diversos editores de 

imagens tem esta função (Photoshop, CorelDRAW, etc), mas pretende-se incrementar no 

código de programação do MATLAB esta remoção. Na figura 25 é possível perceber na 

imagem (b) o fundo com a cor roxo que deve ser removida, resultando na imagem da figura 

26.  

  

 

Figura 25. (a) Imagem fotográfica original; (b) Processo de retirada do fundo.  
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Figura 26. Imagem da biomassa sem o fundo. 

 

A partir da imagem obtida com a remoção do fundo (figura 26), foi possível realizar o 

processamento para obtenção do perfil/contorno da biomassa. O perfil bidimensional obtido 

foi satisfatório para ser utilizado em uma posterior reconstrução tridimensional da biomassa, 

como pode ser visto na figura 27, a imagem da direita é o perfil construído pelo MATLAB 

sobre a imagem da esquerda do caroço de Buriti. 

 

Figura 27. Perfil/contorno do caroço de Buriti. 

O perfil obtido passará por outro processamento. Algumas informações sobre o 

contorno serão necessárias para possibilitar sua posterior união com outros contornos. Os 

pontos de máximos e mínimos, método utilizado por Hong Lu (2006), serão evidenciados 
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sobre os perfis. Estes pontos servirão de referência no momento da união dos contornos. Para 

cada eixo X e Y haverá dois pontos comuns para todos os perfis. 

4.4 GERAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA BIOMASSA 

A geração tridimensional da biomassa será possível a partir da reconstrução dos perfis 

obtidos das imagens fotográficas. De cada imagem obtida será possível extrair um 

perfil/contorno. Pretende-se utilizar diversos perfis para geração da geometria 3D digital, 

possibilitando uma proximidade maior com a realidade. O método escolhido para esta etapa 

assemelha-se ao utilizado pelo Hong Lu (2006). 

Na seção 2.4.2 deste trabalho mostrou-se a metodologia utilizada por Hong Lu (2006), 

em que os contornos obtidos possuíam pontos de máximos e mínimos. Por meio destes 

pontos, que são comuns para cada contorno, foi possível unir os contornos obtendo uma 

estrutura volumétrica aproximada da partícula de biomassa estudada por ele. Após a junção 

dos perfis foi utilizado o método IDW para estimar as lacunas da superfície, formando a 

partícula tridimensional desejada.  

Este trabalho tem como objetivo minimizar estimativas realizadas pelos softwares, 

conferindo uma maior confiabilidade na obtenção da geometria tridimensional. Para tanto 

serão utilizados diversos perfis e não somente três contornos como descrito na metodologia de 

Hong Lu (2006), fornecendo mais informações ao software que estimará pequena parcela da 

superfície garantindo uma representação mais próxima da geometria da biomassa. 

A união dos contornos irá gerar uma estrutura volumétrica parecida com a mostrada na 

figura 28. Os perfis que serão obtidos com a rotação da biomassa no eixo Y se unirão na 

vertical e aqueles obtidos no eixo X na horizontal. As singularidades da geometria da 

biomassa estarão contidas nos contornos adquiridos anteriormente. Quanto mais informações 

da superfície da biomassa forem adquiridas melhor será sua aproximação, por este motivo 

será necessário obter a maior quantidade possível de contornos.  
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Figura 28. Estrutura volumétrica que será gerada a partir dos perfis/contornos (ARASAN et al, 2011 - 

ADAPTADO). 

Inicialmente pretende-se utilizar o MATLAB para a etapa de geração tridimensional. 

É certo que as manipulações necessárias com os perfis obtidos serão realizadas por este 

software, mas para a estimativa das lacunas restantes da superfície poderá haver a necessidade 

de utilização de outros softwares com funções diferentes. A partir da obtenção da geometria 

final da biomassa será possível a elaboração de malhas numéricas que poderão ser utilizadas 

em simulações de processos térmicos como a secagem, combustão, gaseificação e pirólise, 

possibilitando o estudo de suas características térmicas.  
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5. PERSPECTIVAS 

Como resultado do trabalho de conclusão de curso, espera-se que se obtenha a 

geometria das amostras de biomassa com potencial para ser utilizada em malhas numéricas 

como uma das variáveis de simulação de processos térmicos. Para tanto segue abaixo algumas 

perspectivas mais específicas: 

 Criar projeto mais refinado, levando em consideração dimensões, materiais e 

especificações das peças do sistema de captura das imagens; 

 Obter a amostra necessária das imagens para a geração tridimensional efetiva da 

biomassa; 

 Incrementar no código de processamento das imagens a edição de retirada do fundo; 

 Processar todas as imagens obtidas das amostras da biomassa de forma padronizada e 

sistematizada; 

 Acrescentar os pontos de máximos e mínimos nos perfis obtidos na etapa de 

processamento; 

 Utilizar apenas o MATLAB para geração da geometria tridimensional das amostras de 

biomassa; 
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