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RESUMO  

 

 

A análise da qualidade de propágulos vegetais é realizada por 

subtração das amostras, com métodos destrutivos. Por outro 

lado, o uso de ultradiluições no tratamento de sementes carece 

de protocolos que possam assegurar a qualidade inerente às 

matrizes utilizadas. A biofotônica, por sua vez, é uma 

possibilidade tecnológica que permite o uso das amostras após 

serem submetidas à captura de imagem e análise das mesmas. 

A imagem de amostras pode ser capturadas de várias formas, 

sendo os métodos GDV-Gás Discharge Visualization e o BL- 

Biospeckle  Laser favorecidos por serem práticos e 

relativamente de baixo custo. Dependendo do tipo de imagem 

ocorre variação na morfologia, algumas vezes medida pela 

fractabilidade, outras vezes por padrões speckle. Em ambos 

casos há necessidade de algoritmos que extraem dados 

numéricos para classificar ou decidir sobre a ocorrência de 

algum padrão que diferencie o objeto sob análise, neste caso, 

as sementes de feijão e os preparados ultradiluidos. A 

utilização de imagens digitais biofotônicas para captar o estado 

vibracional e plasmático de ultradiluições e de sementes de 

feijão por meio do reconhecimento de padrões, comparáveis 

aos testes convencionais dará suporte para aprofundar pesquisa 

básica no campo dos efeitos sutis. O objetivo deste trabalho é 

estudar a captura, o processamento e a comparação de imagens 

digitais obtidas por GDV e luz Lazer, que possam ser 

comparadas estatisticamente. A pesquisa foi realizada no 

Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRI-

Lages com apoio do curso de pos-graduação PPGPV do CAV-

UDESC e da UNISUL - Agronomia. Os equipamentos 

utilizados foram: i) escâner de geração de plasma frio - Kelsy 

(Gas Discharge Visualization – GDV) e ii) sistema de lentes e 

laser denominado Biospeckle  Laser (BL). Os programas 

computacionais para gerar e analisar as imagens digitais foram: 





 

  

(a) GDV-Kelsy®; (b) VibraImage® (Elsys-Co); (c) ImageJ 

versão 1.50i. (https://imagej.nih.gov/ij/notes.html); (d) Past 

Versão 2.15 (http://folk.uio.no/ohammer/past/) e (e) Assistat 

(http://www.assistat.com/).  Os resultados mostraram que os 

métodos permitem diagnóstico seguro dos efeitos das altas 

diluições e das sementes submetidas ou não aos tratamentos. 

As sementes tratadas com água dinamizada; Bryonia alba e 

Silicea terra, nas dinamizações de 6, 12 e 30CH foram 

estatisticamente diferentes (P<1 e 5%) dos tratamentos 

controle, água potável e água mais 5% de álcool. Todos os 

tratamentos foram superiores exceto Silicea terra 30CH, o 

qual, inibiu a germinação de sementes de feijão-azuki 

orgânico. A sinalização dos preparados dinamizados 

ultradiluídos (PDU) e das sementes sob efeito dos PDUs foram 

observadas através das imagens em dois sistemas de captação: 

(i) GDV - descargas gasosas plasmáticas e (ii) Biospeckle  

Laser – uso de laser no comprimento de onda de 532 nm. As 

metodologias de análise das imagens se mostraram pertinentes 

e conseguiram identificar padrões para classificar a maioria das 

melhores sementes antes da semeadura. As imagens e os 

vídeos feitos antes na semeadura conseguiram prever entre 

87,5% e 96% a germinação e o vigor das plântulas de feijão. 

  

Palavras-chave: Visualização por descargas gasosas. Vigna 

angularis. Morfologia digital. Biospeckle 

Laser. 





 

  

ABSTRACT  

 

 

The analysis of the plant propagules quality is carried out of 

subtraction of samples with destructive methods. Moreover, the 

use of dilutions in seed treatment lacks protocols that can ensure 

the inherent quality of the matrix used. The biophotonic, in turn, 

is a technological option that allows the use of samples after its 

image capture and analysis. The image samples can be captured 

by various ways, and the Gas Discharge Visualization (GDV) 

methods and biospeckle  Laser (BL), favored are practical and 

relatively inexpensive. Depending on the type of image is 

variation in morphology, sometimes measured by fractability, 

sometimes by speckle patterns. In both cases, there is a need of 

algorithms that derive numeric data rate or to decide on the 

occurrence of a pattern that distinguish the object under 

examination, in this case, the bean seeds and ultradilutions 

prepared. Comparable to conventional tests, the use of 

biophotonic to capture digital images and the vibrational state 

of plasma in dilutions and bean seeds by means of pattern 

recognition give further support for basic research in the field of 

subtle effects. The objective of this study is to capture, process 

and compare digital images obtained by GDV and Leisure light 

by means of a statistic analysis. The research was conducted at 

the Laboratory of Homeopathy and Plant Health EPAGRI-

Lages with support from PPGPV postgraduate course of CAV-

UDESC and UNISUL - Agronomy. The equipments used were: 

i) scanner cold plasma generation - Kelsy (Gas discharge 

Visualization - GDV) and ii) lens system and biospeckle  Laser 

(BL). The computer programs to analyze digital images were: 

(a) GDV-Kelsy®; (B) VibraImage® (Elsys-Co); (C) ImageJ 

version 1.50i. (Https://imagej.nih.gov/ij/notes.html); (D) Past 

Version 2.15 (http://folk.uio.no/ohammer/past/) and (e) Assistat 

(http://www.assistat.com/). The results showed that the methods 

enable reliable diagnosis of the effects of high dilution 

submitted or not to seed treatments. The seeds treated with 





 

  

energized water; Bryonia alba and Silicea terra, at 

dynamization of 6, 12 and 30 CH statistically differ (P<1 and 

5%) from the control treatments, drinking water and water plus 

5% alcohol. All treatments were superior except Silicea terra 

30CH, which inhibited germination of the organic azuki bean 

seed. The signaling of ultradiluitions (UD) and seeds under the 

influence of UDs were observed through images captured by 

two systems: (i) Gas Discharge Visualization (GDV) and (ii) 

biospeckle  Laser (BL). The methods of image analysis were 

relevant and were able to identify patterns to classify most of 

the best seeds before sowing. Images and videos made before 

the sowing were able to predict between 87.5% and 96% 

germination rate and the vigor of bean seedlings. 

 

Key-words: View by gaseous discharges. Vigna angularis. 

Digital Morphology. Biospeckle Laser.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Intervenções homeopáticas em sistemas vivos, 

humanos, animais e vegetais, já possuem seus efeitos 

comprovados na literatura científica (SWAYNE et al., 2008; 

ENDLER et al., 2009; BETTI et al., 2009; TREBBI et al., 2014; 

SAHA et al., 2015). Entretanto, alterações sutis antes dos 

eventos físicos serem detectados, bem como, os agentes 

primários desta mudança tem sido foco de controvérsias e 

discussões divergentes (KONONENKO, 1999, 2000, 2003; 

BELL et al. 2003).  

De modo semelhante, a análise qualitativa de sementes 

por métodos convencionais tem sido morosa, realizada por 

métodos invasivos e destruição de amostras. A possibilidade de 

prever como uma semente vai se comportar quando inicia o 

processo de germinação é um tema recursivo na literatura 

científica. De acordo com Osborne (1980), a quantidade de 

variáveis que afetam a germinação é demasiadamente grande, 

impossível de assegurar sua inteira qualidade (Figura 1).  

Figura 1. Etapas fisio-metabólicas na germinação de sementes que 

afetam a viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OSBORNE, 1980). 
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O custo operacional para verificar essas variáveis pode 

inviabilizar o intervalo de tempo em determinados programas 

de pesquisa. Para identificar a correlação entre as características 

genéricas (como o vigor ou estado geral sanitário) e o 

tratamento que influenciou no resultado biológico. Pesquisas 

implementadas por Kranner et al. (2010) e Kim et al. (2013) 

possibilitaram gerar imagens durante o processo de germinação 

das sementes, com a finalidade de reduzir o tempo de análise. 

Da mesma forma, tem sido proposto o uso da biofotonica para 

análises não-destrutivas das amostras. 

A análise de imagens é um procedimento que 

auxilia a verificação da morfologia macro e micro celular, bem 

como, nas mudanças sutis nos órgãos vitais dos sistemas vivos 

(BELL et al., 2003; CARDOSO, 2011; CARDOSO et al., 2011; 

ZDUNEK et al., 2014). As metodologias disponíveis, 

envolvendo a análise de imagens procura diagnosticar o que 

está ocorrendo com o objeto sob análise no momento da 

visualização (HENRIQUE; JORGE; RAY, 2005). A 

necessidade de estabelecer protocolos investigativos 

relacionados a preparados ultra diluídos e sobretudo, encontrar 

uma conexão lógica das imagens geradas com a análise 

convencional da qualidade de sementes abre espaço para a 

inovação em biofotônica.  

Diferenças entre imagens podem ser evidentes, 

visualmente, mas quando as nuances são muito sutis é 

essencial recorrer a métodos matemáticos e estatísticos que 

quantifiquem estas diferenças. Através do processamento digital 

é possível produzir uma outra imagem semelhante, 

transformada através de algoritmos, que permite compactar ou 

destacar informações auxiliares no reconhecimento de padrões 

(ALDER, 2001; KÖPPEN; RUIZ-DEL-SOLAR, 2001; BOW, 

2002).  

A imagem digital quando armazenada no computador 

acomoda uma matriz numérica, representada por uma função 

discreta de posição (espaço 2D ou 3D, tempo e banda 
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espectral) e níveis de cinza. No caso 2D, cada coordenada 

da imagem contém uma informação de luminância (Y) e 

crominância (C). Ambos elementos compõem o sinal de vídeo 

ou do conjunto de imagens (quadros ou frames). Porém, a 

crominância refere-se ao valor das cores, enquanto a luminância 

se refere às luzes, desde o branco até o preto. Os diferentes 

sistemas de difusão de vídeo (NTSC, PAL, SECAM, entre 

outros) permitem misturar ou enviar por separado ambos os 

elementos. Em retransmissões televisivas, os valores da relação 

C/Y são os primeiros a serem analisados e, uma má qualidade 

ou sincronização resulta num péssimo sinal. Luminância é uma 

medida da densidade da intensidade de uma luz refletida numa 

dada direção, cuja unidade é a candela por metro quadrado 

(cd/m²). Este sinal descreve a quantidade de luz que atravessa 

ou é emitida de uma superfície em questão, e decai segundo um 

ângulo sólido, definido como aquele que, visto do centro de 

uma esfera, percorre uma dada área sobre a superfície dessa 

esfera (WU; RAO, 2006; SONKA; HLAVAC; BOYLE, 2008) 

A captação de imagens para análise depende do tipo 

de equipamento, da iluminação, da lente, da transmissão da 

imagem, do formato de arquivo, do tamanho da imagem, do 

tipo de CMOS, da distorção indicada nas propriedades da 

câmera (calibração) e do tipo de processamento digital que a 

imagem irá suportar. Todos esses fatores serão responsáveis 

pelo ruído do sinal da imagem, o qual, pode ser avaliado 

estatisticamente (QUEIROZ; GOMES, 2001).   

Segundo Wu e Rao (2006), o olho humano não 

consegue diferenciar pequenas alterações de intensidade entre 

os pixels individuais, mas é sensível às mudanças no valor 

médio e contraste em regiões maiores. As técnicas de 

amostragem de imagem formam uma matriz discreta x [m, 

n] que é extraída do campo de imagem contínua em algum 

momento imediato sobre alguma área retangular M × N. O 

valor de brilho digitalizado é chamado de valor do nível de 
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cinza e cada amostra da imagem é um elemento de imagem, 

chamado de pixel (picture element). 

De acordo com Moreira e Assad (2000), a intensidade 

do pixel I (I = Imagem), na posição (x,y) da imagem de saída é 

uma função apenas da intensidade do pixel correspondente na 

imagem de entrada. Então, significa dizer que mesmo 

transformando a imagem, mudando brilho, contraste ou escala 

de cores, a intensidade possui um valor modular. Exceto 

quando são realizadas operações locais ou de vizinhança, que 

alteram a intensidade de acordo com a vizinhança. 

A principal fonte de energia para as imagens é o 

espectro de ondas eletromagnéticas da luz (GONZALEZ; 

WOOD,  2008). Porém, o estimulo elétricon tem sido também 

utilizado como no caso do gas discharge visualization (GDV), 

onde ocorre a ionização dos gases no entorno do objeto 

estimulado eletricamente. A variação do comprimento de onda 

pode ser considerada como a corrente de partículas sem 

massa, cada uma movendo-se num padrão em forma de 

onda à velocidade da luz. Cada uma dessas partículas 

contém certa quantidade (banda) de energia. Por sua vez, 

cada banda de energia é chamada de fóton. Essas bandas 

são agrupadas de acordo com a energia por fóton permitindo 

desenhar um espectro de acordo com a quantidade de energia: 

alta (raios gama) até baixa (ondas de rádio), formando uma 

transição difusa entre uma banda e outra (WU; RAO, 2006; 

SONKA et al., 2008). Dependo do tipo de sensor utilizado, os 

sinais formarão um padrão com informações variadas e 

algumas vezes únicas para aquela metodologia de aquisição 

da imagem. Alguns sensores conhecidos estão relacionados à 

banda eletromagnética incidente sobre o objeto principal em 

análise (CICHOKI; AMARI, 2002; THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2009). 

A grande maioria dos dispositivos que manipulam 

imagens agregam custos onerosos. Alguns pesquisadores 

buscam estratégias para abrandar esse problema com 
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equipamentos menos dispendiosos, investindo na área da 

programação e de algoritmos computacionais. Braga et al. 

(2007) e  Moreira et al. (2014) estudaram e desenvolveram 

um protocolo para sementes de milho e feijão utilizando 

laser. O protótipo conseguiu avaliar e tomar decisões sobre a 

viabilidade das sementes antes da germinação, através de dois 

algoritmos time history of the speckle patterns (THSP) e 

generalized diferences (GD). O procedimento obteve sucesso 

para avaliar quantitativamente e qualitativamente a atividade 

dos padrões de “salpicos” dinâmicos (biospeckle). O 

primeiro deles é baseado no cálculo do momento de segunda 

ordem (momento de inércia) da matriz de co-ocorrência na 

evolução temporal dos padrões de salpicos (THSP). O outro é 

um visualizador em que a atividade da amostra é exibida 

como uma imagem usando um método de diferenças 

generalizadas (GD). 

O uso do laser com esta finalidade foi abordado pela 

primeira vez por Fujii e Asakura (1974) e o termo biospeckle  

foi empregado pela primeira vez na publicação de Aizu e 

Azakura (1991). Os autores propuseram uma fórmula geral, 

relacionando o contraste médio da distribuição de intensidade de 

salpicos de laser nas imagens como uma função de três 

parâmetros: a característica da superfície do objeto de 

difusão, a condição de coerência espacial da luz iluminante e a 

característica de imagem do sistema óptico. 

A tecnologia que aplica GDV, um tipo de biofotônica de 

plasma frio, segundo Korotkov (2010), baseia-se na estimulação 

das emissões de fótons e elétrons a partir da superfície do objeto 

enquanto ocorre transmissão de impulsos elétricos curtos. Isto é, 

quando o objeto é colocado num campo eletromagnético são 

"extraídos", principalmente elétrons, e até certo grau, fótons. 

Este processo é chamado de "emissão foto-elétrica” e tem 

estudado com métodos eletro-físicos. As partículas emitidas no 

campo eletromagnético aceleram e provocam a geração de uma 

avalanche eletrônica na superfície dielétrica do escâner, um 
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vidro da câmara de gás do GDV, onde está contida a câmera 

digital para coleta das imagens. Este processo é chamado de 

“sliding gas discharge” (deslizamento de descarga gasosa). A 

descarga provoca brilho devido à excitação de moléculas do gás 

circundante, e este brilho é o que está sendo medido pelo 

método GDV. Portanto, pulsos de voltagem estimulam a 

emissão de optoeletrônicos, ao mesmo tempo que intensificam 

esta emissão na descarga de gás, devido ao campo elétrico 

criado. As imagens captadas no sistema são armazenadas 

digitalmente e tratadas com um algoritmo próprio, também 

conhecido como GDV. 

Teoricamente, plasma é um gás de partículas carregadas, 

em que a energia potencial de uma partícula típica, devido ao 

seu vizinho mais próximo, é muito menor do que a sua energia 

cinética. O plasma possui números aproximadamente iguais de 

íons isoladamente carregados (+ e) e elétrons (-e), cada um com 

densidade média n0 de partículas por centímetro cúbico. A 

natureza da maioria dos plasmas possui mais do que duas 

espécies de partículas carregadas, e muitos íons têm mais de um 

elétron em falta O estado de plasma é o conhecido como o 

quarto estado da matéria, onde, o aquecimento de uma partícula 

sólida transforma-se em líquido e este em um gás, mas o 

aquecimento de um gás origina o plasma. A palavra plasma 

vem do grego "algo formado ou moldado" e, apenas na década 

de 20 o termo foi introduzido para descrever gases ionizados. 

(NICHOLSON, 1983). 

Na presente pesquisa, o plasma foi gerado e utilizado 

para a análise de imagens a partir de preparados dinamizados 

ultradiluídos, de água e de sementes de feijão tratadas ou não 

com tais preparados. As hipóteses são de que os padrões 

encontrados nas imagens provenientes dos modelos 

biofotônicos obtidos por GDV e BL podem correlacionar-se ao 

estado de saúde das sementes e caracterizar os preparados 

homeopáticos utilizados no tratamento de sementes. Se o GDV 

e BL conferem um gradiente correlacionado à sanidade as 
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sementes, sem distúrbio na integridade biológica, assim é 

possível determinar a qualidade intrínseca das sementes sem 

prejudicar a amostra. É admissível que a alteração na sanidade 

das sementes com a aplicação de ultradiluições (UD) seja 

mensurável somente a partir de mudanças bio-estruturais do 

tecido vegetal das plântulas pouco antes da germinação, as 

quais, não podem ser diretamente caracterizadas por atributos 

físico-químicos. Se estas ultradiluições gerarem imagens 

diferenciadas para cada dinamização e origem da matéria prima, 

então é possível conferir identidade pelo uso do sistema GDV e 

BL laser, com geração de padrão distinto. Desta maneira, se a 

sintomatologia visual é antecedida pela alteração da 

organização da matéria será possível aferir o grau de efeito 

terapêutico dos PADs a nível sutil (molecular), que precede aos 

sintomas físicos, pelo uso das tecnologias de análise de 

imagens. 

Neste contexto é possível indagar se as imagens das 

sementes, geradas por GDV e BL, podem ser avaliadas através 

de algoritmos que permitam discriminar o efeito de tratamentos 

experimentais e a análise estatística dos output, sem danificar as 

amostras. E talvez, com relação aos preparados ultradiluídos, se 

estabeleça um procedimento capaz de produzir imagens 

peculiares, que diferencie o nível de diluição e da origem da 

matéria prima.  

Os objetivos desta tese foram: a) gerar e analisar 

imagens GDV e BL para qualificar a germinação de sementes 

de feijão; b) gerar e analisar imagens GDV e BL para encontrar 

sinais que demonstrem a assinatura dos preparados 

ultradiluídos; c) avaliar o efeito dos preparados ultradiluídos na 

germinação de sementes de feijão-azuki 

A tese aborda o uso das tecnologias GDV e BL na 

análise de sementes e na previsão de atributos das plântulas 

germinadas, bem como, do uso dos preparados ultradiluídos 

como agentes de mudanças na qualidade das plântulas. O 

assunto é apresentado e discutido em quatro capítulos. O 
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primeiro (Análise Biospeclke de Sementes de Feijão, com 

Aplicação de Ultradiluições) é dado ênfase à análise de 

imagens biofotônicas geradas por laser, de acordo com os 

padrões biospeckle (BL) mostrados nas sementes e nas 

ultradiluições. O segundo (Análise Bioeletrográfica por GDV 

de Sementes de Feijão com Aplicação de Ultradiuições) o 

destaque é conferido à análise de imagens biofotônicas, geradas 

por descargas gasosas de plasma frio (GDV), reveladas nas 

sementes e nas ultradiluições. O terceiro (Análise de Sementes 

de Feijão-Azuki Tratadas com Homeopatias), são apresentadas 

as análises estatísticas diretas que avaliam o efeito das ultra 

diluições na germinação e na qualidade das plântulas de feijão-

azuki. No quarto capítulo (Considerações Gerais), são 

discutidas as conclusões gerais sobre os assuntos desenvolvidos 

na tese. 

Foram escolhidos para tratamento das sementes três 

utradiluições dinamizadas (UD), a água potável, a Bryonia alba 

e a Silicea terra, todas em três potências centesimais 

hahnemannianas: 6, 12 e 30 CH. Os critérios para escolha das 

mesmas foram baseados em estudos sobre o efeito dessas UDs 

específicas sobre a germinação das sementes (HAHNEMANN, 

1986; MARQUES et al., 2013a e 2013b; RIVA et al., 2013; 

GARBIM et al., 2013; MARANHÃO; THEODORO, 2013). 

Estes tratamentos perpassam os elementos constituintes das 

metodologias abordadas nos capítulos I, II e III.  

Critérios semelhantes foram empregados para a escolha 

do papel germiteste antes da análise das imagens das sementes, 

em todos os experimentos. Neste caso, o uso de um elemento 

inanimado (papel) teve como objetivo classificar os padrões da 

imagem das UDs não relacionados ao efeito biótico. Isto porquê 

a exterioridade das imagens biofotônicas são um reflexo do 

efeito das UDs nas sementes e, para abstrair a confluência de 

sinais UD-Semente, o papel germiteste foi imageado por GDV 

e BL com o propósito de identificar apenas o sinal das UDs. 
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Todos os softwares utilizados para a análise das imagens 

e da estatística são de uso livre exceto o VibraImage®, 

adquirido pelo autor da presente tese e as imagens tratadas 

como o algoritmo GDV, contidas no escâner de plasma frio 

Elsys®, adquirido pelo projeto FAPESC/CNPq, processo TO: 

TR2012000363, edital PRONEM 2012. Os softwares de uso 

livre podem ser adquiridos nos seguintes endereços na internet: 

PAST (http://folk.uio.no/ ohammer/past/) e o IMAGEJ - 

Programa computacional livre de análise de imagens montado 

em plataforma JAVA (https://imagej.nih.gov/ij/), sua variedade 

de plugins e ferramentas especializadas para o tratamento e a 

análise das imagens biofotônicas. 
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2 ANÁLISE BIOSPECLKE DE SEMENTES DE 

FEIJÃO, COM APLICAÇÃO DE ULTRADILUIÇÕES 

2.1 INTRODUÇÃO 

A análise da germinação de sementes e avaliação do 

impacto no uso de preparados homeopáticos em propágulos 

vegetais tem sido recentemente proposta para serem realizadas 

com apoio da biofotônica. O uso de laser em comprimentos de 

onda específicos pode auxiliar análise de diversos tipos de 

objetos densos, fluídicos ou gasosos (BOTEGA et al., 2015). 

Segundo Briers & Webster (1995), o sistema laser possui 

relação com o padrão de manchas aleatórias (speckle) 

observadas quando uma superfície de espalhamento é 

iluminada com luz coerente (laser em determinado 

comprimento de onda). Mottier & Dandliker (1971) utilizaram 

o espalhamamento da luz coerente de laser na análise da 

superfície de objetos. O termo speckle laser foi primeiro 

publicado por Daendliker et al. (1980).  

O termo biospeckle foi proposto por Aisu & Azakura 

(1991), motivado para o desenvolvimento de técnicas de 

diagnóstico não invasivos em estudos na área da medicina. 

Posteriormente, Nascimento (2005) utilizou biospeckle laser em 

amostras biológicas. Outros pesquisadores tem intensificado a 

pesquisa para das consistência a técnicas de análise de imagens 

(BRAGA et al., 2007; GUEDES et al., 2014; ANSARI; 

NIRALA, 2016). 

A captação de imagem laser por webcam foi 

desenvolvida por Zhao et al. (1997) direcionada para a amostra, 

a qual está refletindo, em sua superfície, feixes de laser em 

determinado comprimento de onda (Figura 2). 
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Figura 2. Desenho esquemático para representar a captação de 

imagens biospeckle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (RABELO et al., 2011). 

 

Os objetivos desta tese foram: (i) gerar e analisar 

imagens biospeckle  laser para qualificar a germinação de 

sementes de feijão; (ii) gerar e analisar imagens biospeckle  

laser para encontrar sinais que demonstrem a assinatura dos 

preparados ultradiluídos. 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Condições gerais do estudo, tratamentos e tomadas de 

imagem 

O estudo foi realizado no Laboratório de Homeopatia e 

Saúde Vegetal da EPAGRI – Lages e no Laboratório de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da UNISUL – Palhoça. 

Foram realizados experimentos com germinação de sementes de 

feijão-preto (Phaseolus vulgaris L.) e feijão-azuki (Vigna 

angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi) tratados com preparados 

ultradiluídos. 

As ultradiluições foram adquiridas em farmácia de 

manipulação, as quais, foram preparadas com álcool 5% e água 

proveniente de poço artesiano fornecida pelo pesquisador. A 
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análise da água do poço artesiano está apresentada no Anexo A. 

As preparações homeopáticas de Bryonia alba (Bry) e a Silicea 

terra (Si) nas respectivas dinamizações 6, 12 e 30CH, foram 

adquiridas em farmácia.  

O laser, para captura das imagens, teve as seguintes 

características: laser-gerador de 532nm (verde); temperatura 

de trabalho de 15 a 30 oC; dimensão de 130 * 92 * 52mm; 

fonte de 110-240V/50-60Hz e output 5V/1.0-1.5A. 

Para posicionamento do laser e das amostras de 

sementes foram utilizados três estruturas de tripés: um para a 

câmera; um para a semente e outro para o laser. O aparelho 

laser foi modificado, retirando a lente de aumento e o pinote 

(pinhole) para aumentar o feixe do laser. A análise das 

sementes com laser foi feita antes de colocá-las em processo 

de germinação. 

Sementes tratadas com água potável proveniente de 

poço artesiano foi o tratamento controle. As unidades amostrais 

foram montadas em parcelas compostas de 80 sementes para 

análise da germinação e de 24 sementes para a tomada de 

imagens. Os tratamentos consistiram na aplicação das soluções 

dinamizadas de Bryonia alba, de Silicea terra e de água nas 

potências de 06, 12 e 30CH (diluições centesimais 

hahnemannianas). As unidades foram repetidas 4 vezes 

inclusive o controle em cada experimento.  

Todos os tratamentos, em cada repetição, incluindo o 

controle, foram feitos no mesmo dia (Figura 3). Com o seguinte 

procedimento: foram feitas imagens das sementes com vídeos 

de 2 minutos, seguido dos tratamentos com água (controle), 

água ultradiluída, Bryonia e Silicea. Após tratamento, as 

sementes foram secas, postas em repouso por três minutos e 

filmadas novamente com a aplicação do laser. Após as imagens 

serem captadas, as sementes foram postas sobre um papel 

germiteste neutro. Em cada folha de papel foi aplicado 50 mL 

de água de poço artesiano com 10 mL de cada solução 

ultradiluída. As folhas germiteste foram recortadas de forma 
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que em cada uma coubessem 24 sementes. As sementes foram 

avaliadas aos 4 e 10 dias após o início do processo de 

germinação. Aos 4 dias foi feita uma avaliação qualitativa 

(visual) e aos 10 dias a avaliação definitiva, quali-quantitativa, 

com avaliação do vigor, mensuração das plântulas, peso fresco 

e peso seco. 

Figura 3. Fluxograma do tratamento e análise de sementes por 

laser biospeckle  (BS). 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Em cada grupo de 24 sementes foram tomadas imagens 

e posterior processamento pelo software ImageJ e a análise 

estatística (Past e Assistat), para a comparação entre o método 

de obtenção das imagens e o resultado da germinação. Neste 

grupo, cada semente gerou 3600 imagens (ou quadros), as 

quais foram submetidas a uma amostragem 

estatisticamente significativa de 20 segundos ou 608 

quadros. Em seguida os vídeos foram transformados, 



70 

 

empregando um algoritmo para gerar informações sobre a 

frequência da intensidade dos pixels das imagens e a função 

tempo, possibilitando a segmentação das imagens e a atenuação 

do ruído (BOVIK, 2000). A utilização de informações de 

textura constitui uma abordagem adequada para representar 

regiões de uma imagem e teve peso especial nas análises por ser 

uma das características melhores percebidas. Para descrever 

regiões texturizadas foram utilizados métodos de extração de 

caracteres, os quais, visavam obter representação simplificada, 

porém significativa para cada região. Tais métodos foram 

divididos entre as abordagens espectral, estatística e estrutural.  

Na Figura 4 são mostradas cinco etapas para o 

tratamento das imagens, que englobam essas abordagens: (1) 

captação de vídeo original, com os padrões RGB – 24 bits; (2) 

transformação da imagem em 8 bits; (3) seleção da área de 

análise para evitar os efeitos de borda; (4) tratamento da 

imagem aplicando a transformada discreta wavelet (WT); (5) 

aplicação da equalização do histograma de frequência sobre a 

imagem wavelet.  

A captação dos dados numéricos das imagens teve como 

método principal o uso de algoritmo de análise de textura, que 

transforma a matriz da imagem em uma matriz de co-

ocorrência, utilizando o nível ou intensidade de cinza desta 

matriz. O método é conhecido como GLCM (Texture Analysis 

Using the Gray-Level Co-Occurrence) e é explicitado no 

Apêndice B. 

Por ser extremamente grande o número de imagens 

geradas em cada vídeo e dificultar o tempo de processamento 

dos sinais, foi transformado em wavelet (Unser e Blu, 2000 e 

Blu e Unser, 2000, 2003) e em seguida aplicado o algoritmo 

Fujii (Fujii et al., 1974, 1987). Isto possibilitou melhor 

compreensão das diferenças entre os tratamentos ultradiluídos e 

menor coeficiente de variação na matriz de intensidade de pixel. 
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Figura 4. Procedimento experimental para análise das sementes 

utilizando biospeckle  laser, aplicando dois algoritmos: 

Transformada Wavelet e análise de textura por matriz de 

co-ocorrência (Texture Analysis Using the Gray-Level Co-

Occurrence – GLCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Foram feitos testes preliminares para avaliar os 

resultados da matriz de dados das imagens após a aplicação da 

transformada wavelet, porém estes não mostraram diferenças 

significativas. Essas diferenças foram maiores quando nas 

imagens wavelet foi aplicada a matriz de co-ocorrência. A 

Figura 5 mostra o conjunto de sinais gerados do histograma de 

frequência e da transformada wavelet dos vídeos biospeckle  

laser apresentados na Figura 4. 

Na Figura 5b pode ser visualizado o aspecto da 

equalização dos dados matriciais originado de uma imagem 

qualquer. A equalização tem a finalidade de redistribuir os 

valores dos níveis de cinza e obter um histograma uniforme. 

Isto faz aumentar o intervalo dinâmico das imagens, 

melhorando o contraste e a avaliação das condições de 

iluminação. Contudo, nos tratamentos das imagens biospeckle , 

para a maioria dos ensaios, notou-se que a equalização dos 

histogramas de frequência não mostrou diferenças 
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significativas, aumentando inclusive o desvio padrão dos 

valores da distribuição dos níveis de cinza das imagens.  

Figura 5. Diferentes sinais das imagens biospeckle antes da 

aplicação das ultradiluições, mostrando os histogramas 

de frequência e a transformada wavelet. Na Figura 5f está 

a comparação entre dois vídeos speckle laser 532nm de 

imagens de sementes transformadas pelo método Fujii e 

analisados os sinais de amplitude wavelet: wt-19 

representa uma semente dormente e o wt-24 uma 

semente normal 

 
 

 
 

  
Fonte: produção do próprio autor (2016)  
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Antes de cada experimento foram medidos o peso e a 

umidade das sementes, os quais foram registrados e 

observados de maneira constante durante o experimento, não 

apresentando variabilidade estatisticamente significativa 

(Apêndice C). As sementes de feijão-preto sempre estiveram 

com umidade de 18-20%, enquanto que o feijão-azuki foi de 

14%. Ambas as sementes estavam sob as mesmas condições 

de armazenamento, em vidros fechados com tampa de isopor.  

As sementes foram pesadas com balança de precisão 

de 0.001g; marca: Specam. O tripé utilizado para fixar o laser é 

da marca Greika® e possuí controle de angulação, sendo o 

ângulo definido para todo o experimento de 43º (Figura 6). O 

equipamento para análise da umidade possuía intervalo de 

mensuração de 5-40% e resolução, da marca: Digital Wood 

Moisture Meter. A câmera para captação das imagens foi da 

marca Vimicro, do tipo lupa microscópica USB 20-800X, e 

sensor de imagem do tipo Complementary Metal Oxide 

Semiconductor  (CMOS), de 0.3 MegaPixel; foco de 10 a 

255 mm e geração máxima de 30 quadros/segundo. 

Para evitar o deslocamento de tripé e da distância entre a 

câmera e as sementes imageadas os equipamentos foram 

montados de forma permanente. Na bancada de mármore, onde 

as sementes eram assentadas para a filmagem, foi feito um 

sulco para evitar deslocamento das sucessivas sementes e do 

foco do laser. Também, o ângulo de incidência do laser foi 

pré-estabelecido, sendo constante em todas as imagens, e no 

valor de quarenta e três graus (43º). 

Após aquecer o laser por 30 minutos, antes de iniciar a 

captação das imagens, cada semente e/ou ultradiluição foi 

colocada em um sulco sobre uma bancada de mármore e o laser 

foi acionado. 
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Figura 6. Modelo escolhido para captação das imagens e análise das 

imagens digitalmente 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A análise estatística foi realizada para cada imagem e 

seus padrões de distribuição níveis de cinza (pixel), conforme 

os algoritmos utilizados. Foram aplicadas análises paramétricas 

uni e multifatoriais: análise de variância (ANOVA) e testes de 

normalidade, teste de Bonferroni, análise de variância 

multivariada (MANOVA), e não-paramétricas (NPMANOVA), 

conforme Conagin e Barbin (2006) e Hammer (2012).  

2.2.2 Amostragem Preliminar Aplicando Algoritmos do 

Imagej 

Foram feitos ensaios preliminares para escolher o tempo 

de amostragem, o qual está diretamente associado ao número de 

imagens ou amostras a serem analisadas. Devido à proximidade 

na distribuição dos pontos de interesse (partículas) espalhados 

pela imagem foi escolhido o algoritmo RenyiEntropy (RE) antes 

da aplicação de algoritmos classificadores com a finalidade de 

coletar um número suficiente de informação sobre as partículas 

e diminuir o grande número de informação contida nas 

imagens. Comparado aos demais algoritmos de limiarização 
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(Anexo D), o RE mostrou melhor distribuição dos pontos e 

portanto menor variabilidade. 

A aplicação do algoritmo Costanza (COnfocal STack 

ANalyZer Application), proposto por Green et al. (2008) e do 

algoritmo Local Thickness, conforme a metodologia expressa 

em Dougherty e Kunzelmann (2007), permitiu decidir os 

tempos de coleta de imagens ao redor de 10 minutos com 

amostragens de 20 segundos, os quais, satisfizeram 

estatisticamente os tratamentos. Foram feitos dois testes, com e 

sem aplicação de ultradiluídos dinamizados, repetidos em mais 

de 20 pequenos experimentos, os quais, foram significativos ao 

nível de 5% de probabilidade sobre os parâmetros gerados por 

Costanza (Apêndice III). A quantidade de números gerados em 

cada tabela de vídeos das sementes é próximo de 900 e isto 

impede que sejam impressos todos os experimentos. 

O comportamento mediano foi significativo, com 

coeficiente de correlação cofenética alto (Cc>0,8) e variou de 

acordo com a análise mostrada na (Figura 7), após 10 minutos 

(10’) de incidência do laser sobre as sementes. 

O último intervalo de tempo, após duas horas (Figura 

7b), mostrou maior ênfase da profusão do laser, mas devido a 

incertezas sobre a origem do efeito, as imagens escolhidas 

para o tratamento pertencem aos tempos iniciais entre 0 e 10 

minutos.  
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Figura 7. Análise de agrupamento (a) por similaridade de 

Bray-Curtis (Cc: 0.8675), testando o laser de zero a 10 

minutos; 10 a 60 minutos e de 60 a 120 minutos. A 

análise da mudança na intensidade de pixels após duas 

horas de incidência do laser sobre a semente (b). 

Observações: os quadrados representam o tempos 

iniciais, em ordem: azul-T1; verde-T2 e vermelho-T3; e 

das mesma maneira os símbolos “círculos” são as 

medidas tomadas após duas horas de incidência do laser. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

O algoritmo de Costanza, também demonstrou ser 

eficiente para diferenciar o tempo de exposição das sementes 

ao laser, após aplicadas as ultradiluições. Na Figura 8 é 

mostrado 4 tempos diferentes em semente tratada com Bryonia 

alba 12 CH, demostrando que a matriz de dados numéricos 

referentes à intensidade de pixel, nas imagens biospeckle  (BL) 

tratadas com o algoritmo Local Thickness, possibilitou 

encontrar diferenças entre os tratamentos com exposição do 

laser. 

Posteriormente, para diminuir o esforço de 

processamento de dados e permanecer dentro de intervalos de 

tempo aceitáveis dos ensaios, os períodos puderam ser 

abreviados por re-amostragem de até 21 segundos.  
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Figura 8. Variação do tamanho de partículas quanto à intensidade 

de pixel (coloração vermelha alaranjada implica em 

maior intensidade de valores de pixel) utilizando o 

algoritmo Costanza em um conjunto de variáveis 

relacionadas à intensidade de pixels: “área”, 

“perímetro”, “diâmetro total de Feret” e “diâmetro 

mínimo de Feret”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016)  

 

A análise estatística das intensidades de pixel geradas 

pelo algoritmo Costanza comprovou a distância matemática 

entre os períodos de análise de vídeos. A Tabela 1 apresenta as 

probabilidades referentes às diferenças e indica a maior 

variabilidade e menor intensidade quando o laser foi aplicado 

por um período muito grande sobre a superfície das sementes de 

feijão-azuki. 

A análise não paramétrica de variância (Figura 8b e 8c) 

indicou que tempos muito longos de incidência do laser 

conferem intensidade de pixel menor e estatisticamente 

diferente das demais em relação aos parâmetros “área”, 

“perímetro” e “diâmetro de Feret”. Após duas horas de 

mensuração, a intensidade de pixel aumenta visivelmente, como 

observado na Figura 7(b). 
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Tabela 1. Teste de Bonferroni da análise de variância não-

paramétrica (NPMANOVA) da medida de distância de 

Gower, relativo a intensidade de pixel gerada no 

algoritmo Costanza. A partir das imagens laser 

biospeckle  de semente de feijão-azuki tratada com 

Bryonia alba durante 0, 7, 13 e 46 minutos (’). A soma dos 

quadrados totais (SQT) é igual a 4,416; F (Snedecor): 

2,65 e p (iguais) 0,0536. UDESC-CAV (2016) 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Na Tabela 1, comparações significativas (em p<0.05) 

são mostradas em azul e em verde àquelas próximas a 5% de 

significância, enquanto, a correção de Bonferroni multiplica os 

valores de p pelo número de comparações (CONAGIN e 

BARBIN, 2006). Esta correção é muito conservadora e produz 

valores elevados de p. De acordo com Anderson (2001) e 

Hammer (2015), NPMANOVAs par-a-par entre todos os pares 

de grupos são úteis como um teste post-hoc.  

Depois de concluídos quais os tempos de amostragem 

continham informações significativas estatisticamente, foram 

aplicadas técnicas específicas de renderização (matriz de co-

ocorrência) dos vídeos e ouros algoritmos escolhidos para 

avaliar a alteração da intensidade dos pixels e relacioná-las às 

características quali-quantitativas das sementes e das plântulas 

após a germinação. Os algoritmos elencados e a origem dos 

programas-subprogramas foram os seguintes: (i) análise de 

textura (ImageJ-GLCM); (ii) transformada wavelet (ImageJ-

Monogenic Wavelet); (iii) dimensão fractal (ImageJ-Fraclac) e 

(iv) frequência e amplitude de sinal (VibraImage ®). 

 0-7’ 7-13’ 13-46’ < 46’ 

0-7’  0 0.1429 0.4647 0.0327 

7-13’ 0.1429 0 0.5556 0.0649 

13-46’ 0.4647 0.5556 0 0.082 

< 46’ 0.0327 0.0649 0.14 0 
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2.2.3 Análise de Distribuição dos Speckles das Imagens 

Através de Algoritmos Pré-Definidos no Imagej 

As imagens foram captadas através de vídeos de 2 

minutos. Após a aquisição foi selecionada a parte central de 

cada imagem e o vídeo gerado pelo sensor da câmera (CMOS) 

foi transformado de RGB 24 bits para 8 bits. 

Todos os vídeos foram transformados através algoritmo 

“monogenic wavelet”, livremente disponibilizado nos plugins 

do software ImageJ, o qual, gera uma função wavelet no 

domínio do tempo de vídeo e da frequência dos sinais das 

imagens.  

Entre os modelos matemáticos propostos para análise 

wavelet aquele que melhor representa os sinais de imagens 

digitalizadas é a transformada discreta bidimensional (TWDB). 

Foi utilizado filtro pelo uso de um cálculo matricial, 

transformando a matriz original da imagem em uma matriz de 

co-ocorrência (Figura 9). 

A análise das imagens tratadas com software ImageJ 

foram feitas a partir de variáveis contínuas e discretas, 

conforme os elementos de interesse da imagem. Cada elemento 

de interesse é denominado de “partícula ou artefato”. A coleta 

foi iniciada com a aquisição das imagens e em seguida foram 

realizados tratamentos para facilitar a análise da distribuição das 

partículas. A imagem digital das sementes e das ultradiluições, 

ambas compostas por pixels, foram geradas pelo sensor da 

câmera fotográfica. As principais variáveis geradas para análise 

de partículas foram: a) área: área de seleção em pixels 

quadrados ou de acordo com a unidade de calibração (ex.:, 

pixel², mm²,μm², etc.) e b) densidade Integrada: indica variações 

relacionadas à soma dos valores dos pixels na imagem ou 

quando a seleção é equivalente ao produto da “área” da 

partícula com a média dos valores de cinza.  

O método de transformação aplicado em todas imagens 

dos experimentos consistiu em utilizar o plugin Wavelet 

Module e o uso de filtros para renderização das imagens e 
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análise de textura (Texture Analysis Using the Gray-Level Co-

Occurrence - GLCM).  

Os vídeos ou imagens captadas, transformadas e 

empilhadas sequencialmente durante os experimentos, 

utilizando ImageJ, foram tratados de acordo com tipo de objeto 

(sementes ou ultradiluições) e do método de coleta (Laser).  

Os graus de correlação aos resultados da germinação 

devido ao tipo de equipamento para aquisição das imagens 

(laser) e ao método computacional, seja ele com ou sem 

supervisão foram avaliados através da transformação da matriz 

de dados originais em uma matriz de co-ocorrência. As matrizes 

de co-ocorrência foram usadas como ferramentas para a 

classificação de imagens, com a vantagem de integrarem-se a 

outras técnicas como a transformada wavelet.  

A co-ocorrência, na sua forma geral, pode ser 

especificada por uma matriz de frequências relativas P (i, j; d, 

θ), na qual dois elementos de textura vizinhos, separados por 

uma distância “d” em uma orientação “θ” ocorrem na imagem, 

um com propriedade “i” e o outro com propriedade “j”. 

Instanciando essa definição para co-ocorrência de níveis de 

cinza, os elementos de textura são pixels e as propriedades são 

os níveis de cinza. Por exemplo, para um relacionamento com 

um ângulo θ = 0
o
, e vizinhança considerado 1 pixel, tem-se: P 

(i, j; 1, 0). 

Para aplicar o algoritmo da matriz de co-ocorrência 

(HARALICK et al., 1973), foi necessário realizar um 

tratamento prévio de equalização do histograma de primeira 

ordem, para melhorar a distribuição dos valores dos níveis de 

cinza e calcular a matriz em pelo menos quatro direções 

diferentes (0, 90, 180, 270 graus), analisando a média das 

quatro matrizes. Para a grande maioria das imagens este 

procedimento não foi necessário devido as condições 

controladas de iluminação dos experimentos. 
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A Figura 9 mostra o processo de transformação de uma 

imagem em matriz numérica e essa, em matriz de co-ocorrência 

(C).  

Figura 9. Modelo de tratamento da matriz original (a), a 

transformada wavelet (b) e o processo de formação da 

matriz de co-ocorrência, com a observação da posição 

geométrica de cada pixel na imagem (c) e a matriz de co-

ocorrência para identificação de padrões (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016), modificado de (VASCONCELOS, 

2008) 

 

A curvas relacionadas a entropia (E) ou grau de 

dispersão de níveis de cinza das imagens biospeckle  laser (BL) 

foram muito semelhantes entre si, para o mesmo conjunto de 

imagens. Cada valor de entropia correspondeu a um ângulo de 

construção da matriz de co-ocorrência. Em um vídeo de 20 

segundos a variação da entropia possuía o comportamento 

semelhante ao sinal representado na Figura 10. 

As amostras de vídeos, utilizando os sinais de entropia e 

de intensidade de pixels, demonstraram sinais semelhantes para 

todas as sementes analisadas, com diferenças relacionadas ao 

estado fitossanitário e de vigor, bem como, em decorrência dos 

tratamentos com ultradiluições, antes e após a aplicação. Os 

critérios de amostragem estabelecidos pelos processos de coleta 
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e uso de algoritmos amplamente divulgados na literatura 

específica serão discutidos a seguir. 

Figura 10. Sinal de vídeo biospeckle  laser (BL) em sementes de 

feijão-azuki, mostrando a entropia da matriz de co-

ocorrência em diferentes direções (0, 90, 180 e 270º) 

durante 20 segundos (600/30 = 20 segundos), com o 

auxílio do algoritmo GLCM (gray-level co-occurrence 

histograms) do ImageJ 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Antes do início dos experimentos algumas sementes 

foram submetidas a micro-ondas, na potência máxima por 4 

minutos. Este experimento preliminar permituiu analizar com 

antecedência se o método BL conseguia diferenciar as 

sementes, independentemente da alta similaridade entre os 

tegumentos. Geralmente, os testes que exigem a destruição das 

amostras, as sementes são analisadas de acordo com a 

morfologia externa (BRASIL, 2009). As diferenças na 

morfologia do tegumento podem responder a análise da 

qualidade das mesmas. A análise convecional já identifica 

características morfológicas no tegumento (parâmetros físicos) 

que auxilinam na análise da qualidade ou vigor: enrugamento, 
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rachaduras, cor, brilho, lesões, entre outras (ROSSINI et al., 

1995; FARIA et al., 2008) , Para desviar deste modelo de 

análise da morfologia botânica externa, utilizou-se o micro-

ondas para matar algumas sementes, sem a alteração aparente 

da morfologia do tegumento, e descobrir se as imagens BL 

conseguiam identificar as sementes vivas e as mortas, 

independentemente dos parâmetros físicos. 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A relação entre as imagens geradas e os resultados da 

germinação revelam a integridade dos métodos de captação e 

processamento das imagens, gerando informação estatística 

coerente.  

A análise das imagens de sementes de feijão-preto 

mostrou que os padrões de fractabilidade e a estrutura da matriz 

de co-ocorrência (através do algoritmo de textura GLCM), 

geraram elementos significativos para os objetivos da pesquisa. 

A entropia e a dimensão fractal da imagem conseguiu separar 

com exatidão as sementes que germinaram daquelas que não 

germinaram. A Figura 11 apresenta os resultados de um ensaio 

com quatro repetições de 15 sementes por unidade 

experimental, com o uso do software ImageJ e VibraImage. As 

sementes imageadas previamente com laser e tratadas com o 

algoritmo Vibraimage, demonstraram características 

semelhantes àquelas citadas por Minkin e Nikolaenko (2008) e 

Zanco et al. (2013).  

A análise das imagens mostrou diferenças entre as 

sementes não viáveis e as demais.  
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Figura 11. Germinação de sementes de feijão-preto, como emissão 

de laser e análise utilizando o algoritmo VibraImage 

(Minkin, 2008), sem aplicação de ultradiluições. As 

imagens das plântulas (a) e do laser (b) são 

correlacionadas em cada posição na imagem. A escala 

presente nas imagens de cada plântula é de 10 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Dois algoritmos avaliadores, presentes no ImageJ, foram 

suficientes neste propósito: a dimensão fractal (Fraclac) e a 

matriz de co-ocorrência (GLCM). As informações numéricas 

geradas a partir destes algoritmos possibilitou suporte para 

encontrar diferenças significativas com auxílio da análise de 

agrupamento. A distância de Gower e a similaridade de Bray-

Curtis mostraram que as imagens biospeckle  laser (BL) 

conseguem separar as sementes em dois ou mais grupos: 

sementes que não germinaram ou tiveram problemas 

fitossanitários (s10), identificadas (na Figuras 11) e analisadas 

na Figuras 12. As sementes de alto vigor estão na Figura 13 (em 

azul,) e ainda as sementes de baixo vigor (em rosa choque, 

Figura 13). 

A análise pela distância de Gower (Coeficiente de 

correlação cofenética de 0,8788) aplicou um algoritmo de 

grupos pareados, onde a média de pares de grupos não são 

ponderados (Unweighted pair-group average –UPGMA). Os 



85 
 

  

grupos que entram no cálculo realizado pelo software Past são 

conectados com base, na distância média entre todos os 

membros dos dois grupos (Figura 12). 

Figura 12. Análise de agrupamento para correlação entre imagens 

biospeckle  laser de sementes de feijão-preto, por 

distância de Gower para dados de dimensão fractal e 

parâmetros gerados em uma matriz de co-ocorrência: 

entropia (E), contraste (Co), segundo momento angular 

(SMA), correlação (Cr) e homogeneidade (H). O 

bootstraping aplicado para 100 réplicas mostra 

porcentagem de réplicas de 75% no dendrograma, onde 

cada nó ainda tem suporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2015) 

 

A análise de agrupamento referente as plântulas 

germinadas e calculada em relação à morfometria da radícula, 

apresenta alguns desvios e não permite relacionar com precisão 

as imagens com esta característica do vigor das plântulas 

(Figura 13). 
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Figura 13. Análise de agrupamento para correlação entre imagens 

da germinação de sementes de feijão-preto, por medida 

de similaridade de Bray-Curtis para dados métricos da 

radícula em milímetro: área (mm²) e diâmetro de Feret 

(mm). Coeficiente de correlação cofenética igual a 0,9734 

O bootstraping aplicado para 100 réplicas mostra 

porcentagem de réplicas de 42 até 100% no 

dendrograma, onde cada nó ainda tem suporte. Em rosa 

representa as sementes com baixo vigor, em verde médio 

vigor, em azul alto vigor e em vermelho as sementes que 

não germinaram 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

A comparação entre os dendrogramas das figuras 12 e 

13 indica que a aplicação do algoritmo GLCM e da dimensão 

fractal das imagens permitiu classificar o vigor das plântulas em 

apenas cerca de 53% mas, por outro lado foi muito eficiente 

para identificar sementes que não iriam germinar ou 

germinariam com baixo vigor, medidas por área total de 

plântula ou a soma das áreas de raiz, haste e folhas. Na Tabela 2 
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encontram-se os dados de correlação entre os atributos das 

imagens e os atributos físicos das plântulas analisadas nos 

quatro experimentos, baseados na “área total de plântula” 

(ATp). 

A correlação média mostrada entre as imagens 

classificadas pela matriz de co-ocorrência e os valores da 

dimensão fractal, com o vigor das plântulas germinadas, é 

baixa. No entanto, os padrões encontrados nas imagens são 

variados e bem diferentes entre si, o que permitiria um modelo 

de classificação avançado. Talvez, para separar os sinais e 

compará-los as condições metabólicas nas sementes, o processo 

de germinação necessitasse monitoramento constante durante o 

período de anterior a protrusão da radícula, englobando as fases 

de embebição e ativação metabólica (BRASIL, 2009). É 

possível que problemas de dormência ou outro tipo de 

inatividade tenha acontecido durante o processo de germinação 

e, excepcionalmente, a presente pesquisa não comparou a 

variedade de sinais das imagens com os sinais metabólicos.  

Tabela 2. Análise estatística descritiva das médias de 

fractabilidade, entropia e morfometria da área total de 

plântulas transformadas (atan (x+1,5), germinadas em 

quatro experimentos, nas imagens geradas por 

biospeclkle laser (BL) e Vibraimage (VI). UDESC, Lages, 

2016. 

 Área total Fractal Entropia 

N 60 60 60 

Mínimo 0.982794 2.2682 0.77966 

Máximo 1.560606 2.3167 1.07467 

Soma 22.66412 34.4641 14.4304 

Média 1.510941 2.29761 0.96203 

Erro Padrão 0.037930 0.00360 0.02304 

Variância 0.021581 0.00019 0.00796 

Desvio padrão 0.146903 0.01396 0.08925 

Coef. Variação 9.722629 0.60723 9.27786 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 
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As imagens VI que representam a maioria dos resultados 

das imagens dos experimentos podem ser vistas na Figura 14. 

Em geral, as imagens VI proporcionam um padrão muito 

semelhante entre as imagens das sementes antes e depois de 

tratadas no micro-ondas. O experimento com o uso do micro-

ondas foi realizado, principalmente, para saber se o sistema de 

imageamento VI conseguia identificar diferenças significativas 

entre sementes vivas e mortas. A partir destes resultados se 

decidiu analisar ou não as ultradiluições. No presente estudo 

ficou claro que se faz necessário um número bem maior de 

experimentos para apoiar a decisão do uso dessa tecnologia para 

análise de sementes. 

Figura 14. Amostra de imagens de sementes de feijão-preto 

adquiridas com o software VibraImage (VI) e seu 

algoritmo, a partir de aplicação de micro-ondas. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

As frequências, nas imagens VI com e sem submeter as 

sementes ao micro-ondas, por meio da transformada discreta 

wavelet, mostraram diferenças significativas, Figura 15. Porém, 

algumas sementes não demonstraram essas diferenças, como é o 

caso das médias S1 exibida na Figura 15. 

De toda a maneira, o algoritmo de análise de frequência 

do software VI não demonstrou estas diferenças. 



89 
 

  

Figura 15. Análise do sinal wavelet dos vídeos VibraImage (VI) 

relativo a amostra aleatória de sementes não submetidas 

ao micro-ondas. 

 

Tempo (segundos) 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Quando aplicado a transformada discreta wavelet, 

especificamente o cosseno da fase, os resultados são 

promissores e mostram diferenças significativas para os sinais 

VI. A Figura 16, mostra esse comportamento, porém, é evidente 

que algumas sementes não são separadas entre os grupos que 

sofreram ação do micro-ondas daquelas normais. 
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Figura 16. Análise do sinal wavelet dos vídeos VibraImage (VI) 

relativo a amostra aleatória de sementes submetidas ao 

micro-ondas.  

 

          Tempo (segundos) 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A Tabela 3 mostra os valores originais das medidas de 

frequência real, em hertz, tamadas dos videos biospeckle  laser 

das médias de cada uma das sementes analisadas em 12 

repetições, totalizando 120 sementes. Embora tenha ocorrido 

diferenças nas média geral, as comparações entre as sementes, 

individualmente, não permitem decidir com certeza absoluta 

semente está viva ou morta em decorrencia do tempo de 

aplicação de micro-ondas. 
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Tabela 3. Médias de frequência VI (Hz) referentes aos vídeos de 10 

sementes em 12 repetições, sob condição normal e após 

submetidas ao micro-ondas. UDESC, Lages, 2016. 

Repetições Normal Micro-ondas 

(média de 10 sementes) Frequência Vibralmage (Hz) 

R1 2,11 2,03 

R2 2,26 2,07 

R3 1,93 1,78 

R4 1,94 1,62 

R5 2,22 2,16 

R6 2,05 1,74 

R7 2,03 1,77 

R8 2,07 1,8 

R9 2,05 1,82 

R10 2 1,79 

R11 3,27 2 

R12 1,82 1,74 

Média 2,145833333 1,86 

Homocedasticidade Levene: p(iguais) = 0.3635 

Comparação (pares) Teste Tukey: p (iguaus) = 0,02401 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Embora promissores, estes resultados do uso do 

algoritmo de análise de frequências proposto por Minkin e 

Nikolaenko (2008), são ainda preliminares. Neste caso, foi 

necessário aplicar outro algoritmo para indentificar padrões nas 

imagens (WDT). Os testes realizados com a aplicação de 

ultradiluições nas sementes e imageamento com VI não resultou 

em classificações seguras, portanto não foram abordadas nos 

experimentos posteriores. 

Por sua vez, as sementes de feijão-preto (Phaseolus 

vulgaris) sofreram contaminação por fungos durante os 

experimentos. Este fato tornou-se uma oportunidade para testar 

se as imagens captariam com antecedência a infestação nas 

sementes. A mesma situação ocorreu no emprego do algoritmo 

Costanza (Confocal Stack Analyzer Application). Em geral, 

quando o algoritmo foi aplicado isoladamente, não conseguiu 

relacionar as imagens geradas com os resultados físicos da 
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germinação (variações do ATp). Porém, quando participou 

unido aos demais métodos, teve sucesso. Os parâmetros de 

intensidade de pixels gerados no Costanza, associados à 

transformada wavelet e a consideração da entropia gerada pela 

matriz de co-ocorrência (GLCM), forneceram os subsídios 

necessários para identificar sementes infectadas a partir das 

imagens. 

A Figura 17 exibe os resultados de um experimento com 

feijão-preto para identificar a relação entre a morfometria das 

plântulas com as imagens BL nas sementes com baixo vigor, ou 

seja, com menor área total de plântula. 

Figura 17. Resultado de germinação de semente de feijão 

contaminada (a) e as respectivas imagens BL aplicadas o 

tratamento Costanza (b) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A qualidade da germinação de feijão-preto, durante os 

experimentos, caiu bastante devido a contaminação nas 

sementes. Isto levou a escolha de outra semente saudável 

(feijão-azuki), que pudesse ser analisada sem perdas sucessivas 

que estavam ocorrendo. Mesmo ocorrendo contaminação, foi 

possível diagnosticar as diferenças entre a saúde das sementes 

antes do resultado da germinação. As repetições da germinação 

confirmaram a alta variabilidade nas condições fitossanitárias, 

mas assim mesmo demonstrou que o método indica as melhores 

sementes com antecedência. (Figura 17 e 18) 

(a) (b) 
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As imagens foram analisadas a partir das variáveis 

gerados pelo software ImageJ na análise de artefatos criados 

através do algoritmo Costanza (Figura 17 e 18). A relação entre 

variáveis pode ser observada na Figura 18, com todos os 

artefatos medidos pelo tamanho de pixel da intensidade das 

cores geradas: área, diâmetro total de Feret, diâmetro mínimo 

de Feret, perímetro, largura e altura do artefato, circularidade, 

densidade integral, densidade integral bruta, razão de proporção 

e arredondamento. A forma pela qual o software calcula essas 

variáveis pode ser verificada no Anexo B. 

Figura 18. Classificação de imagens biospecke laser através do 

algoritmo Costanza, a partir da intensidade de cor para 

as variáveis geradas no ImageJ: área (1), perímetro (2), 

circularidade (3), razão de proporção (4), Feret (5), 

Mínimo de Feret (6), Altura (7), Largura (8), Densidade 

Integral (9), Arredondamento (10), Densidade Integral 

Bruta (11) 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

3 6 9 12 15 18 21 24
Semente

-1.6

-0.8

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

4.8

lo
g

 Y
 (

In
te

n
s
id

a
d

e
 d

e
 C

o
r)

Área
Feret
MinFeret

Perim.
Largura
Altura

Circularidade
Dens_Int
Den_Int_Bruta

Razão de Proporção
Arredondamento

Semente 

L
o

g
 Y

 (
In

te
n

si
d

ad
e 

d
e 

co
r)

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

10 

9 

7 8 



94 

 

A análise de agrupamento referente à intensidade de 

pixel das cores classificadas pelo algoritmo Costanza e tratadas 

no ImageJ, mostrou uma adequada análise das comparações 

entre as imagens e as sementes germinadas (Figura 17, 18 e 19). 

Algumas sementes que não germinaram (nomeadas em 

vermelho), não continham sinais de deterioração ou infestação 

indicando provável dormência (S1, S11 e S14). Por isso 

aparecem no subgrupo de uma semente que germinou, mesmo 

com baixo vigor (S7). 

A diferenciação entre as sementes (Figura 19), antes da 

germinação, através da análise de distribuição da intensidade de 

níveis de cinza, mostrou ser eficiente. A semente de feijão-preto 

proveniente das imagens S2, S4 e S5 foram aquelas que 

completaram o processo de germinação e produziram plântulas 

de melhor vigor, porém estão distanciadas, entre si, 

provavelmente devido à infestação ocorrida. No geral houve um 

percentual de 87,5% de acertos que o algoritmo Costanza 

conseguiu demonstrar em todas as quatro repetições e, quando 

aplicada a análise de variância não-paramétrica (Tabela 4) 

compara as imagens em relação aos resultados observados na 

germinação e conclui que houve diferença significativa entre os 

experimentos repetidos (r1, r2, r3 e r4). 
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Figura 19. Análise de agrupamento para correlação entre imagens 

da germinação de sementes de feijão-preto, por medida 

de similaridade de Gower para a intensidade de níveis de 

cinza do histograma de frequência das imagens geradas 

pelo algoritmo Costanza apresenta coeficiente de 

correlação cofenética igual a 0,8547 e o bootstrapping 

(Anexo C) aplicado para 100 réplicas mostra 

porcentagem de réplicas no dendrograma, onde cada nó 

ainda tem suporte, onde a cor vermelha representa as 

sementes que não germinaram; amarelo, germinaram 

com baixo ; verde, germinaram com vigor médio e azul, 

alto vigor. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

Na Tabela 4, as comparações par-a-par entre todos os 

pares de grupos são fornecidas como um teste post-hoc e, as 

comparações significativas ocorrem quando p<0.05 (valores em 

itálico dentro da tabela). A correção opcional de Bonferroni 

multiplica os valores de p pelo número de comparações. Esta 

correção é muito conservadora (produz valores elevados de p). 
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Tabela 4. Análise multivariada não-paramétrica da medida de 

distância de Gower relativo às repetições dos 

experimentos e as diferenças probabilísticas entre as 

médias de intensidade de pixel para o conjunto das 

variáveis área, diâmetro total de Feret, diâmetro mínimo 

de Feret, perímetro, largura e altura de partícula da 

imagem, circularidade, densidade integral, densidade 

integral bruta, razão de proporção e arredondamento. A 

comparação entre os pares de média é atribuída por 

probabilidade de Bonferroni. UDESC-CAV (2016) 

 r1 r2 r3 r4 

r1  0.0019 0.0022 0.002 

r2 0.00179  0.0037 0.003 

r3 0.0022 0.0037  0.0044 

r4 0.002 0.003 0.004  

Observações: a Permutação N: 9999; a Soma dos quadrados totais (SQT): 1.566; 

a Soma dos quadrados dentro dos grupos (SQD): 0,3844; F (Snedecor): 20,05; 

P(iguais): 0,0001 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A análise das médias das variáveis (Tabela 5) que 

obtiveram menor coeficiente de variação, mostra diferenças em 

cada uma das repetições dos experimentos (24 sementes). 

Tabela 5. Análise descritiva das variáveis de maior importância 

para diferenciar a distribuição de pixel nas imagens 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A aplicação das ultradiluições mostraram evidências nos 

sinais emitidos pelo laser (BL) e captados pelo sensor CMOS 
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da câmera. Os resultados quando observados os tratamentos de 

sementes com e sem aplicação de preparados ultradiluídos 

(Figura 20), apresenta sinais que identificam quando a semente 

é tratada com Bryonia alba. Os sinais não são visualizados com 

facilidade, e não se pode identificar padrões sem o uso de 

algoritmos matemáticos. As diferenças são muito pequenas e 

depende do vídeo, isto é, são necessárias várias imagens para 

concluir sobre as diferenças. 

O tempo de captação de imagens por 16 segundos foi 

suficiente para identificar a mudança na intensidades das 

partículas. Porém, para representar estatisticamente o tamanho 

da amostra, em 96 imagens de sementes de feijão-azuki 

analisadas, foram aplicados algoritmos que auxiliaram na 

diminuição do número de informações. 

Figura 20. Seleção da área amostral na imagem refletindo laser 532 

nm e diferenciação no sinal a partir do tratamento das 

imagens com ImageJ, na mesma semente, antes (a) e após 

(b) aplicação de Bryonia alba CH3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Dependendo do método de análise, o tempo de 21 

segundos de vídeo para cada semente torna o processamento 

muito pesado, se não houver re-amostragem. Por exemplo, o 

algoritmo GLCM (matriz de co-ocorrência), em 21 segundos, 

gera mais de 22 mil imagens para cada unidade amostral de 24 

sementes. Então, antes de aplicar a matriz é aconselhável 

(a) (b) 
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reduzir o número de imagens ou pixels por unidade, desde que 

não haja perda da qualidade da informação. Por isso a 

importância da técnica de limiarização (WESKA, 1978) e do 

cálculo da suficiência amostral, como apresentado no Apêndice 

A. 

As diferenças encontradas para a Bryonia alba são 

válidas para as ultradiluições da água potável e da Silicea terra . 

Na análise das sementes de feijão-preto, antes e após aplicação 

de água dinamizada os resultados mostram que o algoritmo da 

transformada wavelet e “local thickness” representam as 

diferenças sem que seja necessário destruir a amostra. 

As figuras 21 e 22 apresentam imagens de um vídeo de 

143 quadros em que são aplicados ultradiluições de água 

(preparada como as diluições de Bryonia, porém partindo de 

água, em vez de tintura-mãe de Bryonia, na potência 06 CH), a 

partir de algoritmos pré-concebidos no ImageJ. É importante 

observar que o uso da configuração de 8 bit reduziu o tamanho 

da informação digital, o suficiente para o reconhecimento de 

padrões.  

Neste experimento, a exposição do laser 532 nm na 

superfície da semente (tegumento) pode produzir diferenças 

visíveis entre as imagens, antes e após aplicação da solução 

dinamizada, semelhante ao que ocorre nas imagens das figuras 

21, 22 e 23. Porém, na maior parte das vezes o padrão 

biospeckle  laser necessita processamento das imagens e 

tratamento matemático. 

Os resultados indicam que as imagens das sementes 

tratadas com soluções dinamizadas conseguem mostrar a 

mudança de sinal – entre a semente normal e a semente tratada 

– predizendo propriedades de interesse, sendo que nas imagens 

sem tratamento o fato não é evidente ou não pode ser 

visualmente distinguido. Assim, como evidenciado por Rabelo 

et al. (2011), as observações revelam que no feijão-preto, 

mesmo contendo alta variabilidade devido à infestação, o 
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procedimento biospeckle  consegue antecipar a avaliação de 

vigor das sementes com sucesso (Figura 19)  

Figura 21. Tratamento com água potável 06CH e análise de imagens 

utilizando o software ImageJ, transformada wavelet, fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

Figura 22. Imagens mostrando diferenças significativas entre as 

sementes, antes e após a aplicação de solução 

dinamizada 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 
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As evidências dos exames das imagens ao revelar o 

estado fitossanitário em decorrência do uso do laser estão 

fundamentadas nas análises dos dados referentes aos dados de 

intensidade pixels ou níveos de cinza, gerados pelo algoritmo 

wavelet (Figura 23). 

Figura 23. Análise de componentes principais (PCA) para as 

imagens de sementes analisadas, antes e após a aplicação 

de soluções dinamizadas, pondera o valor singular de 

decomposição (SDV) e utiliza matriz de covariância-

variância, gerando um autovalor de 1.29 em 90,4% de 

variância 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A análise de regressão (Figura 24) representa um grupo 

de sementes tratadas e não tratadas com soluções dinamizadas e 

evidenciou a diferença no sinal das intensidades de pixel 

geradas nas imagens. A análise é originária de quatro repetições 

de 24 sementes para os tratamento Silicea terra 30CH, água, 

água + álcool 5%, Bryonia alba 30CH e água potável 30CH 

(AP), nas quais, os pixels de interesse detectados foram 

extraídos de amostras das imagens originais, transformadas, em 

8 bits. As sementes tratadas com soluções dinamizadas tiveram 

a intensidade de pixel com ponto de máxima, e declinando 

depois, enquanto as sementes sem tratamento o sinal pareceu 

exponencial, condicionado pela intensidade do laser. Porém 

Sementes 

sem fungos 

Sementes 

com fungos 
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houve um padrão diferenciado das aplicações de briônia e água 

potável dinamizadas, e que refletiram nas diferenças de vigor 

plântulas, após a germinação. 

Um aspecto relevante na avaliação das sementes durante 

o período de germinação de 4 dias para o feijão-azuki e 5 dias 

para o feijão-preto foi a ocorrência de sementes dormentes. As 

análises convencionais dos padrões speckle, acolhendo os 

algoritmos citados na metodologia, não reconheceram as 

sementes dormentes. Isto é, ao realizar a primeira contagem de 

sementes germinadas, algumas imagens informaram um ótimo 

vigor para sementes que não germinaram. Depois de 3 a 4 dias, 

após o intervalo de 4 e 5 dias citados para a avaliação, para 

houve a protrusão da radícula. Este fato influenciou para 

procurar outros algoritmos que separassem do grupo das 

sementes “normais” àquelas dormentes e encontrou-se a análise 

espacial das partículas das imagens BL e a matriz de co-

ocorrência. 

A análise espacial das partículas das imagens, de acordo 

com Andrey et al. (2010) e Ollion et al. (2013), permite analisar 

a frequência acumulada dos pixels de interesse para cada 

imagem. Na figura 25 são mostradas três funções de 

distribuição cumulativa típicas com as diferenças 

matematicamente comprovadas nas imagens provenientes das 

sementes dormentes (a) e das sementes normais (b). Os 

parâmetros de análise espacial implementados são: (i) o número 

de posições de avaliação ao calcular as funções cumulativas; (ii) 

o número de padrões de pontos gerados aleatoriamente para 

calcular a função de distribuição acumulada (CDF) média e o 

índice de distribuição espacial (SDI); (iii) a distância mínima 

entre dois pontos (distância incondicional) e (iv) o limite de 

confiança do intervalo de confiança CDF, exibido sob completa 

aleatoriedade espacial. 
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Figura 24. Análise de regressão da distribuição de pixels de maior 

intensidade de níveis de cinza para o mesmo grupo de 

sementes, antes (semente intacta = a) e após a aplicação 

de ultradiluição com Silicea terra 30 CH (b), aplicação de 

água (c), água + álcool 5% (d), Bryonia alba 30CH (e) e 

água potável 30 CH (f) 

 

 

 
 Fonte: produção do próprio autor (2016). 
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Na Figura 25, as curvas das funções, que representam as 

imagens biospeckle , sementes dormentes (a) e normais (b), 

possuem diferenças muito sutis. A linha vermelha indica a 

média da distribuição de padrões aleatórios, as linhas verdes 

indicam o intervalo de confiança de 95% e a linha azul 

corresponde à distribuição do padrão observado. A distribuição 

observada situa-se do intervalo de confiança, indicando uma 

repartição espacial agrupada. 

Os resultados da Figura 25 apresentam a análise de um 

padrão de ponto ou das posições de objetos de interesse, 

distribuídos dentro de uma estrutura de referência (que neste 

caso são as sementes e as áreas que refletem o laser, formando o 

salpico (speckle). Esta análise permite, em particular, revelar o 

desvio da aleatoriedade espacial, e as tendências para 

agrupamento (atração) ou regularidade (repulsão). Quando é 

feita a correção de borda, se supõe que nenhum ponto está 

previsto do lado de fora da estrutura de referência. 

A diferença típica entre uma semente normal e uma 

semente dormente está bem expressa na função F, pois, a 

distância entre a posição normal dentro da estrutura de 

referência e o ponto mais próximo do padrão mostra uma curva 

logística próximo a um modelo trifásico, importante para definir 

a distribuição de intensidade de pixel das imagens provenientes 

das sementes normais. 
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Figura 25. Análise espacial da matriz de dados das intensidades de 

nível de cinza para as sementes dormentes (a) e sementes 

normais (b), em três funções de frequência acumulativa: 

G, F e H. Fonte: o autor (2006). Observações: os gráficos 

foram gerados por ImageJ. O termo “cumulated 

frequency” significa frequência acumulada e “distance” 

significa a distância em pixel, relacionada a cada função: 

G, H e F 

 

   
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Por sua vez, a matriz de co-ocorrência, analisada através 

do plugin GLCM do ImageJ para as imagens biospeckle  de 

sementes dormentes de feijão-azuki e comparadas a sementes 

normais, mostrou sinal relevante em duas variáveis: contraste e 

correlação da intensidade de níveis de cinza. Ambas variáveis 

(Figura 26) apresentam um sinal bem nítido, demonstrando que 

as sementes dormentes possuem intensidade de pixel menor 

para a correlação e maior para o contraste na distribuição da 

matriz. 

(a) G (a) F (a) - H 

(b)- G (b) - F (b) - H 
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Figura 26. Sinal de correlação e contraste de intensidade de pixel na 

matriz de co-ocorrência de 900 imagens biospeckle  laser 

diferenciando as sementes normais (linha preta) das 

sementes dormentes (linha vermelha). 

  
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A análise de agrupamento por similaridade de cosseno, 

em grupos pareados, mostrou em um conjunto de 905 imagens 

o coeficiente de correlação cofenética de 0,9802, na Figura 27. 

A intensidade de pixel da variável “correlação” da matriz de co-

ocorrência distanciou-se bastante das demais variáveis. Embora 

a normalidade dos dados tenha sido atingida apenas nos pixels 

referentes à correlação de pixels da matriz, nas sementes 

dormentes, o coeficiente de variação foi bem baixo para todas 

as variáveis, provavelmente devido ao tamanho das amostras, 

originadas de 30 segundos de vídeo: um conjunto de 905 

imagens (Tabela 6).  
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Tabela 6. Descrição estatística da matriz de co-ocorrência do 

conjunto de imagens referente a sementes imageadas com 

biospeckle  laser 532nm e avaliadas após a germinação: N 

(normal) e D (dormente). UDESC, Lages, 2016 

 Contraste N Contraste D Correlação N Correlação D 

 Pixel % 

N 905 905 905 905 

Min 1045,47 1144,17 0,00028 0,00026 

Max 1202,24 1311,63 0,00038 0,00034 

Soma 1018556,00 1098717,00 0,29993 0,27647 

Média 1125,48 1214,05 0,00033 0,00031 

Erro Padrão 0,94 0,85 0,00000 0,00000 

Variância 804,81 650,8/7 0,00000 0,00000 

Desv. Pad. 28,37 25,51 0,00002 0,00001 

Mediana 1128,07 1210,40 0,00033 0,00031 

CV(%) 2,52 2,10 6,07416 4,14907 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

As sementes que não germinaram (sementes dormentes) 

coincidiram com a matriz de co-ocorrência que mostrou maior 

contraste de pixels e menor correlação das intensidades desses 

mesmos pixels (Tabela 5). É notável capacidade do algoritmo 

GLCM na separação dos grupos de sementes, a partir das 

imagens. As sementes que germinaram (verde) e as que não-

germinadas (vermelho) foram diferenciadas também pela 

diferença do momento inverso (DMI). 

De acordo com Hammer et al. (2001), a similaridade 

do cosseno, mostrada na Figura 24, calcula o produto interno 

das abundâncias das intensidades de níveis de cinza em cada 

variável gerada por GLCM, cada uma normalizada segundo à 

norma unitária (normalised to unit norm), citado por Scoleri 

(2008).  

Estatística 
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Figura 27. Análise de agrupamento por similaridade do cosseno 

(correlação cofenética de 0,9802), para as variáveis 

geradas na matriz de co-ocorrência das imagens 

biospeckle  de sementes normais (em verde) e sementes 

dormentes (em vermelho), referente a um grupo de 

sementes analisadas após 5 dias sob germinação 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Identificar com antecedência, através das imagens, as 

sementes que irão germinar normalmente, sem dormência e 

com maior vigor não é uma tarefa fácil. A qualidade da 

germinação de sementes, em geral, é determinada pelo vigor e 

que por sua vez pode ser visto em um contexto genético ou 

fisiológico. Porém não existe consenso sobre a maneira mais 

adequada de definir “vigor” (KRZYZANOWSKI et al., 1991; 
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KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO, 2001; MAGALHÃES, 

2009; KAHN et al., 2010). Em geral os conceitos são 

generalistas. De acordo com ISTA (1981), vigor é a soma das 

propriedades que determinam o nível potencial da atividades e 

desempenho da sementes ou do lote de sementes durante a 

germinação e emergência da plântula. Enquanto para a AOSA 

(1983), o vigor é o parâmetro mais sensível da germinação para 

avaliar a qualidade da semente 

O método “ideal” para testar o vigor segundo Copelan 

(1976) deve ser rápido, de fácil execução, não exigir 

equipamentos complexos, ser eficiente para avaliar uma 

semente ou um lote de sementes e diferenciar pequenas ou 

grandes diferenças de vigor. Quando isto é feito diretamente, 

condições adversas são aplicadas às sementes e quando indireto 

(o caso do presente experimento). A análise do vigor das 

sementes em geral é realizada a partir de amostras destrutivas 

(BRASIL, 2009). Nos modelos de uso de imagens este 

problema pode ser contornado, preservando a amostra e 

auxiliando na coleta de informações valiosas como por 

exemplo, o efeito sutil que determinadas subst6ancias provocam 

nas sementes e na germinação. 

Quando sementes maduras e viáveis são embebidas na 

água ou nos preparados ultradiluídos ocorre reativação dos 

sistemas metabólicos existentes, levando à síntese de novos 

componentes que influenciam na expansão e divisão celular 

enquanto a plântula se estabelece (BRASIL, 2009). Porém, 

identificar a viabilidade das sementes requer amostragem 

separada e as imagens são importantes quando provenientes de 

sensores ou equipamentos especiais, como é o caso do GDV e 

do BL.  

As Tabelas 7 e 8 mostram os resultados da avaliação de 

vigor e a comparação entre os algoritmos escolhidos que melhor 

identificaram os padrões nas imagens relacionados ao vigor das 

sementes.  
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Tabela 7. Análise do vigor das sementes a partir das plântulas 

germinadas e o tratamento com ultradiluições. As notas 

de vigor para cada experimento (E) foram atribuídas de 

acordo com as medidas de tamanho de raíz e da parte 

aérea (hipocótilo + epicótilo), em uma escala subjetiva de 

1 a 10. UDESC-CAV (2016) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 
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Embora alguns padrões não tenham sido 

especificamente relacionados com o vigor, de maneira geral, os 

métodos de análise de imagem conseguem mostrar um conjunto 

de resultados que identificam o melhor vigor das sementes, a 

partir das imagens BL (Tabela 7). 

A utilização do laser 540 nm, os vídeos gerados e o 

tratamento das imagens com o algoritmo GLCM e WDT 

possibilitaram uma visualização adequada dos padrões, a partir 

dos tratamentos com ultradiluições e os resultados da 

germinação. 

Tabela 8. Índice de correlação linear de Pearson (ρ) para as médias 

de intensidade de pixel entre os algoritmos aplicados às 

sementes antes da germinação e a comparação com as 

plântulas com maior vigor, utilizando o laser 532 nm, em 

quatro experimentos conclusivos, onde, FUJII = método 

de diferença entre imagens; WDT: transformada discreta 

wavelet; GLCM: Texture Analysis Using the Gray-Level 

Co-Occurrence; LOCAL: Local Thickness. UDESC-CAV 

(2016) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

Há necessidade de melhorar o controle experimental, 

pois, as amostras de algumas imagens de sementes de feijão 

observadas em vídeo necessitam maior desempenho de 

processamento computacional acoplado as câmeras digitais 

(webcam). A singularidade de cada equipamento computacional 

torna a análise mais célere.  

FUJII WDT GLCM FRACLAC LOCAL

E1 0,55 0,85 0,95 0,38 0,67

E2 0,53 0,83 0,98 0,57 0,8

E3 0,51 0,91 0,91 0,5 0,71

E4 0,49 0,92 0,89 0,45 0,79

0,52 0,88 0,93 0,48 0,74Média

Método Experimento
Algoritmo

BL
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A diferença entre as sementes tratadas com micro-ondas 

e não-tratadas foi altamente significativa em alguns dos 

parâmetros da matriz de co-ocorrência das imagens (Tabela 9). 

E também, as amostras com preparados ultradiluídos 

dinamizados demostraram as diferenças, com padrões distintos, 

utilizando o algoritmo GLCM. 

Tabela 9. Análise de variância de parâmetros da matriz de co-

ocorrência (GLCM) referente a amostra de 5000 imagens 

de sementes tratadas e não tratadas em micro-ondas, 

onde, IDM: Inverso da Diferença de Momento e ASM: 

Segundo Momento Angular. (UDESC, 2016) 

Parâmetros 

GLCM 

SQ GL QM F p(iguais) 

ENTROPIA 179,32 1 179,32 8,685 0,00322 

IDM 1,19E-02 1 0,011854 7,221 0,007216 

CORRELAÇÃO 0,000605 1 0,000605 6241 8,7E-06 

CONTRASTE 351112 1 351112 5019 8,8E-06 

ASM (dados totais) 0,014789 1 0,014789 3,33 0,06807 

ASM (amostragem) 0,33752 1 0,00752 76,72 2,29x10
-15

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Independente das sementes estarem ou não com 

problemas de dormência ou infestação por fungos, os resultados 

do biospeckle laser mostraram os melhores algoritmos, que 

possibilitaram comparar as sementes imageadas intactas com a 

germinação das mesmas até a formação de plântulas. Neste 

caso, como mostrou a Tabela 15, o GLCM e o WDT 

propiciaram as melhores correlações, respectivamente, 96% e 

88%. Contudo a correlação direta entre os tratamentos (água e 

preparados ultradiluídos) necessita maior aprofundamento nas 

pesquisas. 

Porém, as diferenças entre as sementes, as imagens e a 

correlação com o vigor das plântulas ficou evidente na 

aplicação da matriz de co-ocorrência associado com o algoritmo 

Fujii, melhor do que empregando WDT. Os atributos da matriz 

de co-ocorrência (entropia, contraste, homogeneidade e segundo 
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momento angular) das imagens dos vídeos transformados com o 

algoritmo Fujii, mostrou que as sementes tratadas com 

dinamizados ultradilúidos (Bryonia alba, Silicea terra e água 

potável), formam padrões distintos que ajudam na classificação. 

A figura 28 apresenta uma análise de PCA referente a 10 

experimentos com Silicea terra 30CH. A complexidade na 

classificação de padrões está muito relacionada com as 

condições biológicas intrínsecas e o efeito do meio ambiente 

sobre as sementes. As imagens BL conseguem identificar 

alguns desses padrões mas tem dificuldade quando o grupo de 

sementes é muito semelhante.  

No exemplo (Figura 28), as sementes do experimento 7 

e 9 apresentam muitas intersecções que dificultam identificar as 

melhores sementes dentro dos grupos, semelhantemente entre 

os grupos 8 e 10. De qualquer maneira, o uso da matriz de co-

ocorrência (GLCM) mostra que os vetores, representados pelos 

atributos, são dispersos em relação as imagens analisadas em 

cada experimento. Especificamente, o atributo entropia está 

muito mais relacionado aos grupos de sementes dos 

experimentos 5, 10 e 8, enquanto o atributo correlação, por 

exemplo, identifica as sementes do grupo 6. Contanto, são estas 

nuances que precisam ser aprofundadas no reconhecimento de 

padrões, provavelmente, monitorando o desenvolvimento e o 

crescimento das plântulas para identificar algum evento que 

esteja relacionado aos sinais expressos na imagem BL. 

Os componentes principais (CP) mostrados na figura 28 

tiveram os seguintes autovalores (A) e respectiva variância 

(V%): CP1 (3,50427; 70,085); CP2 (1,31911; 26,382); CP3 

(0,17159; 3,432) e CP4 (0,00415; 0,831). Também, o valor de 

ponto-de-corte de Jolliffe (Jolliffe cut-off value) indica o 

número de componentes principais significativos (JOLLIFFE, 

2002), que neste caso foi 25,73, um pouco abaixo do valor do 

segundo componente principal (26,38). Com este índice 

componentes com autovalores muito menores podem ser 

considerados insignificantes. 
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Figura 28. Análise de componentes principais da matriz de co-

ocorrência de distância de 1 pixel, ângulos de 0 e 90º, 

para os atributos matriciais de contraste (Co), segundo 

momento angular (SMA), homogeneidade (H), correlação 

(Corr) e entropia (E), em 10 experimentos. Cada cor 

representa um grupo de experimentos relacionados ao 

tratamento Silicea terra 30CH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

O resultado de PCA (Figura 29) possui pontuações de 

componentes, também chamados de pontuações de fatores ou 

valores de variável transformados que correspondem a um 

ponto de dado particular, e cargas (loadings) que fornecem o 

peso de cada atributo.  
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Figura 29. Peso de cada atributo normalizado, segundo momento 

angular (SMA), homogeneidade (H), contraste (Co), 

correlação (Corr) e entropia (E) para definir a pontuação 

em cada componente principal. 

 

  

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Nas figuras 28 e 29 constatou-se que o atributo 

correlação está bem direcionado ao experimento 6. Contudo, na 

avaliação morfológica das plântulas não foram encontradas 

evidências sobre a singularidade definida pela matriz de co-

ocorrência. Isto é, não houveram destaques na morfologia das 

plântulas associada ao destaque mostrado na matriz de co-

ocorrência.  

2.4 CONCLUSÕES 

A imagem biospeckle laser (BL) disponibiliza uma 

ferramenta não-invasiva útil para testes e monitoramento de 

alguns fenômenos biológicos de interesse prático. Devido ao 

seu caráter dinâmico temporal, a informação é normalmente 

obtida através de estatísticas de primeira e de segunda ordem 

[1].  
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Nos experimentos foram analisados a confiabilidade dos 

algoritmos em diferentes situações. A dinâmica dos padrões BL 

para diferentes tempos e posições no espaço bidimensional da 

imagem gera dados que apoiam o nível de precisão dos 

resultados. A estatística de primeira ordem calculou o contraste 

(Co), também chamado de inércia, e a de segunda ordem, o 

momento de inércia da matriz de co-ocorrência GLCM. Houve 

uma boa concordância entre os parâmetros matriciais calculados 

e as simulações numéricas das amostras de vídeo, onde a curva 

teórica mostrou um coeficientes de regressão (ρ) aceitáveis, 

entre 77 até 97%.  

Pode observar-se, também, que os métodos FUJII, 

WDT, GLCM e LOCAL apresentaram medidas diferentes mas 

foram significativos quanto utilizados em conjunto. O GLCM 

(ρ=0,93) foi um pouco superior ao WDT (ρ=0,88). Os únicos 

inconvenientes são relacionados a automatização dos 

algoritmos, os quais ainda são morosos quando se tratam muitas 

imagens e muitos tratamentos, como foi o caso.  

Mesmo a baixa correlação apresentada por FUJII e 

LOCAL, o uso desses algoritmos em conjuntos ao GLCM e 

WDT apresentaram resultados significativos. Em especial 

quando FUJII foi utilizado demonstrou correspondência a 

média das imagens tratadas (para a diferença entre as 

intensidades de pixel) e tornou o processamento mais veloz. 
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3 ANÁLISE BIOELETROGRÁFICA POR GDV DE 

SEMENTES DE FEIJÃO COM APLICAÇÃO DE 

ULTRADIUIÇÕES 

3.1 INTRODUÇÃO 

A imagem bioeletrográfica ou kirliangráfica é a 

impressão fotográfica da ionização dos gases exalados de 

objetos animados e inanimados gerada pelo estímulo elétrico de 

uma fonte com alta voltagem. De acordo com os estudos 

apontados por Korotkov (1998), a terminologia que melhor se 

aproxima da explicação do fenômeno é “visualização de 

descargas gasosas” ou GDV (gas discharge visualization).  

Halkias e Maragos (2004) observaram que as imagens 

bioeletrográficas mostram padrões complexos que geralmente 

são melhores entendidas através da visão computacional. 

Segundo esses pesquisadores, a dimensão fractal das imagens 

GDV possuem características que implicam a necessidade de 

modelos dinâmicos de análise conjunta a múltiplas imagens.  

O reconhecimento de padrões bioeletrográficos pode ser 

feito utilizando recursos matemáticos e computacionais, como 

por exemplo: redes neurais (perceptron), modelos estatísticos, 

inferência bayesiana, discriminante linear generalizada, matriz 

Hessiana e Jacobiana, interpolação exata, otimização de 

algoritmos, análise de componentes principais, método 

montecarlo, entre outros (BARLOW, 1989; BISHOP, 1992, 

1995; HAMMER, 2012). A escolha do método está baseada na 

identificação dos padrões existentes nas imagens e no tipo de 

objeto sob investigação, na origem (biótico/abiótico), na 

textura, na coloração, ou qualquer característica relevante sob 

concepção do pesquisador. 

Segundo Korotkov (1998), as cores e as estruturas 

geométricas que aparecem nas imagens GDV auxiliam na 

compreensão de problemas orgânicos e/ou minerais no corpo 

humano. Konikiewicz et al. (1982) e Vepkhvadze et al. (2003) 

desenvolveram um sistema de diagnóstico e monitoramento de 
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câncer através do sistema GDV, enquanto Kolmakov e 

Hanninen (2000) estudaram esses padrões na atividade mental. 

A identificação de padrões de similaridade através de 

algoritmos genéticos proposta por Köppen e Nickolay (2001), 

abriu importante área de estudo no reconhecimento da 

tecnologia bioeletrográfica.  

Apesar dos estudos terem sido direcionados à área da 

saúde humana, muitos pesquisadores se beneficiaram dessas 

descobertas, estabelecendo os primeiros modelos aplicados às 

plantas (ROBAINA,1998; ANDRADE, 2010; ZANCO, 2001). 

O envolvimento de múltiplas áreas do conhecimento 

proporcionou a criação de equipamento que conseguiu gerar as 

descargas plasmáticas em uma câmara de gás não inflamável e 

um dispositivo CCD (charge-coupled device) para captar as 

imagens destas descargas. Shtam, Minkin e Korotkov (1999) 

denominaram este novo equipamento de “bioeletrografica 

digital” ou GDV (gas discharge visualization). 

 Zanco (2001) apresentou um modelo para análise de 

sementes vegetais modificado de Robaina (1998), para 

sementes arbóreas de eucalipto e guanandi. 

Kononenko et al. (1999) aprimoraram as técnicas 

instrumentais desenvolvidas no GDV e confirmaram a 

eficiência do sistema bioelétrico no diagnóstico sanitário de 

videira (Vitis vinifera), sem a destruição da amostra. Com o 

mesmo sucesso, Skocaj et al. (2000) e Kononenko e Sadikov 

(2001) estudaram a diferenciação de plantas convencionais e 

orgânicas, distinguindo, plantas doentes e não doentes. 

Kononenko et al. (2003) comprovaram que a análise bioelétrica 

é um método de diagnóstico amplo e útil para diversos objetos, 

animados e inanimados. Em seus estudos demonstraram a 

eficácia de algoritmos aplicados às imagens GDV em 

comparação ao modelo fotográfico desenvolvido pelo casal 

Kirlian (KIRLIAN; KIRLIAN, 1963). 

Segundo Bell et al. (2003), a tecnologia GDV funciona 

como uma sonda eletromagnética para as propriedades de 
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substâncias líquidas e caracteriza diferenças entre solventes. 

Halkias e Maragos (2004) observaram que o sistema GDV gera 

imagens altamente estruturadas e com várias aplicações na área 

biomédica. Os autores identificaram que o número de 

componentes das imagens GDV tendem a aumentar com a 

existência de distorções na imagem, o que pode ser considerado 

como um descritor da simetria aparente de homogeneidade e da 

dimensão fractal ou da estrutura geométrica das imagens, a qual 

tende a aumentar com a complexidade da imagem. Por isso a 

necessidade de um número maior de imagens sobre o mesmo 

objeto, para reconhecer padrões geralmente dinâmicos. 

Esta pesquisa teve como objetivos gerar e analisar 

imagens bioeletrográficas (GDV) para qualificar a germinação 

de sementes de feijão e para encontrar sinais que demonstrem a 

assinatura dos preparados dinamizados ultradiluídos, usados em 

homeopatia. 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O local de realização dos experimentos foi o Laboratório 

de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRI – Lages com apoio 

do Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

UNISUL – Florianópolis. Ensaios de germinação em sementes 

orgânicas de feijão-preto (Phaseolus vulgaris L.) e feijão-azuki 

(Vigan angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi) tratados com 

preparados homeopáticos foram conduzidos em condições 

controladas.  

As substâncias utilizadas para o tratamento das sementes 

foram água de poço artesiano (controle) e preparados 

ultradiluídos de Bryonia alba e Silicea terra nas potencias 6, 12 

e 30 CH.  

A análise bioeletrográfica por GDV foi aplicada nas 

sementes de feijão e nas ultradiluições para visualizar os 

padrões formados nas descargas elétricas do sistema de 

imageamento escolhido: o escâner Kelsy™. O Sistema escâner 
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acoplado com software Kelsy™ tem tensão de 10 kV, com um 

impulso máximo de frequência de 1000 Hz. 

Nas Figuras 30 e 31 são mostrados o painel de controle 

do software pertencente ao escâner e o padrão das imagens que 

servem de objeto para análise estatística. 

A Figura 30 apresenta a imagem da janela de captação 

de dados. As imagens são formadas por uma câmera com sensor 

CMOS. A amostra de parte da imagem é apresentada na matriz-

RGB, que será utilizada para análise dos padrões das imagens 

geradas nas sementes e nas ultradiluições. No escâner GDV-

Kelsy™, o sensor CMOS da câmera digital está dentro da 

câmera de gás do equipamento.  

Figura 30. Reprodução do painel do escâner bioelétrico (Kelsy™), 

referente à emanação plasmática e à transformação da 

imagem no software componente do escâner. A imagem 

plasmática original, em preto e branco, mostra a 

descarga plasmática e a mesma imagem colorida, 

transformada, mostra a evidência de um padrão fractal 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) modificado de (MINKIN, 2006) 

 

O plasma formado a partir da tensão elétrica que ioniza 

o ar da atmosfera é a reação das sementes e das ultradiluições 

quando submetidas a alta tensão elétrica. Cada tipo de objeto 
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em contato com a placa do escâner reage de forma diferente, 

mostrando padrões plasmáticos diversos: água, ultradiluições, 

solo, sementes, insetos, ou qualquer área de interesse científico.  

Figura 31. Painel de controle e calibração do escâner Kelsy 

representando a medição histograma de frequência, 

correspondente à cor do pixel sob o ponteiro do mouse 

(círculo branco)  

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) modificado de (MINKIN, 2006) 

 

Desde que a imagem do plasma é captada por câmera de 

vídeo, cada uma dessas imagens possui elemento de interesse 

analítico em função de uma variável temporal e uma variável 

espacial. Como o sinal plasmático é analógico, suas variáveis 

são contínuas, porém quando transformadas em imagem digital 

(variável discreta), torna-se possível analisar o sinal da imagem 

(digital). Então, cada sensor (escâner ou câmera de vídeo) irá 

responder com uma expressão matemática semelhante que 

permite a medição matemática do vídeo e suas imagens, quadro 

a quadro (SHTAM et al., 1999). 

Antes de iniciar o imageamento das sementes e das 

ultradiluições, o escâner GDV foi calibrado utilizando papel 

germiteste - o mesmo dos testes de germinação de feijão. Foram 
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coletados pedaços de papel com o diâmetro de 0,63 cm, com e 

sem aplicação de preparados dinamizados ultradiluídos. As 

imagens foram escaneadas e analisadas estatisticamente (Figura 

32). 

Figura 32. Análise biofotônica de amostras de papel germiteste, com 

e sem aplicação de preparados ultradiluídos: água 

controle; água (6, 12 e 30CH); Bryonia alba (6, 12 e 30 

CH) e sílica (6, 12 e 30 CH)  

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

O papel germitest foi perfurado em pequenos pedaços 

(0,63cm de diâmetro), quatro vezes para cada tratamento e/ou 

dinamização ultradiluída (controle, Bryonia alba e sílica). Este 

procedimento gerou 40 pedaços de papel germitest, os quais, 

foram escaneados no GDV-Kelsy™ após devidamente secos. 

Os pedaços de papel geraram 40 imagens que em seguida foram 

processadas, analisadas e comparadas através de testes 

estatísticos convencionais (análise de variância e de 

covariância, análise de agrupamentos, entre outros).  

A primeira etapa da coleta de imagens é a transformação 

do RGB-24bit, para níveis de cinza 8bit. Os algoritmos 

utilizados foram: GDV (KOROTKOV, 1998, 1999, 2001, 

2010); Fujii (FUJII et al., 1974, 1987), transformada discreta 

wavelet –WDT (UNSER; BLU, 2000; BLU; UNSER 2000, 
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2003), a matriz de co-ocorrência – GLCM (HARALICK et al., 

1973; PATHAK; BAROOAH, 2013) e o FracLac 

(KARPERIEN, 2012).  

Cada parâmetro gerado nos algoritmos tem como 

origem a distribuição dos níveis de cinza, mas com um padrão 

de acordo com o procedimento matemático. Fujii gera uma 

imagem média das diferenças entre os níveis de cinza do 

conjunto de imagens e o GDV gera imagens colorindo 

determinadas áreas que repetem padrões de níveis de cinza. Por 

outro lado o WDT escolhe níveis de cinza da imagem que 

foram transformados por uma equação exclusiva wavelet: fase, 

cosseno da fase, amplitude ou frequência.  

O GLCM ou matriz de co-ocorrência é mais específico 

ainda, pois, trabalha com a matriz de níveis de cinza e constrói 

pelo menos quatro matrizes com a frequência daqueles níveis de 

cinza. A co-ocorrência, resumidamente, trata dois tons 

ocorrendo a determinada distância e a determinado ângulo, 

desde que toda a imagem seja decomposta para cada par de 

valor cinza, produzindo uma matriz com as frequências de 

valores de cinza dessas ocorrências (par a par), conforme a 

Figura 4 

A análise de fractabilidade (Karperien, 2007), por sua 

vez, origina parâmetros que estão relacionados ao contorno ou 

bordas da imagens. Entre os quais, aqueles relacionados a 

dimensão fractal, a lacunaridade entre as bordas, além de dados 

multifractais, padrões de forma e tamanho da imagem GDV. 

Detalhes no Apêndice D. 

A Figura 33 exibe um pré-teste importante para 

sequência dos experimentos das imagens geradas pelo 

algoritmo utilizado pelo software disponível no escâner: 

algoritmo GDV.  
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Figura 33. Painel de controle do GDV-Kelsy™ mostrando a 

captação da imagem gerada por descarga elétrica ao 

redor do objeto sob análise: papel germiteste 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Os padrões das imagens geradas pelo escâner, para o 

mesmo material (papel germiteste) tratado com Bryonia alba 

30CH e não tratado é muito semelhante, como pode ser visto, 

em uma amostra de dez imagens do mesmo material (Figura 

31). Porém, a visão computacional é eficiente na análise 

padrões e consegue diferenciar significativamente tais imagens. 

Figura 34. Padrão GDV de imagens referentes a papel germiteste, 

com e sem aplicação de preparados dinamizados 

altamente diluídos. O tratamento com Bryonia alba 

30CH (a) e sem tratamento (b), apresentam desenhos 

muito semelhantes. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 
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Em seguida à calibração do sistema de coleta e de 

imageamento dos objetos de interesse, as sementes foram 

escaneadas. A posição da semente foi padronizada com a 

micrópila e a rafe em mesma posição para todas as imagens 

selecionadas (Figura 35).  

A análise estatística das informações geradas pelo 

algoritmo GDV foi feita nos parâmetros da intensidade de 

níveis de cinza e nos parâmetros de fractabilidade, o qual, 

necessitou a aplicação de outro algoritmo, gerado em um plugin 

do ImageJ: o FracLac, desenvolvido por Karperien, (2007, 

2012) 

Figura 35. Posição da semente no escâner GDV, para regular a 

coleta de imagens das sementes de feijão nos 

experimentos 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A análise multivariada (MANOVA) foi aplicada para 

análise conjunta dos tratamentos com preparados ultradiluídos 

dinamizados e seus efeitos nas sementes, conforme Jonhson and 

Wichern (1999).  O teste de Wilks é o mais utilizado para 

testar a hipótese H0 da MANOVA. Contudo outros testes 

também foram utilizados, tais como Pillai, Hotelling-Lawley e o 

teste de Roy, os quais podem apresentar resultados diferentes 



125 
 

  

para a mesma análise. O teste de Wilks é representado pela letra 

grega   (lambda maiúsculo), assim definido: 

 
  EH

E

EH

E







det

det

 
Na presença de diferenças sistemáticas entre 

tratamentos, espera-se sempre obter, e tanto mais significativo 

quanto menor for seu valor. Para avaliar a significância do valor 

de obtido, pode-se usar tabela própria para o teste de Wilks, ou 

transformar o valor de em valor F correspondente. O valor de 

obtido na tabela para o teste de Wilks é função de , p, q e ne. O 

valor tabelado é: 

 etab nqp ;;;  

A regra de decisão é: rejeita-se a hipótese nula ao nível 

de significância  se: 

tabcal   

 Caso contrário não se rejeita H0 e diz-se que o teste foi 

significativo ao nível de significância . 

3.2.1 A transformada discreta wavelet na análise de 

imagens GDV 

De acordo com Unser e Blu (2000) e Blu e Unser (2000, 

2003) a transformada discreta wavelet foi implementada em três 

passos e amplamente divulgada como algoritmo do software 

ImageJ: Passo 1 - Transformada Wavelet Discreta: fornece 

opção de escolha de análise inicial da imagem wavelet, entre 

elas a splines-orthogonal com grau fracionário (α) e por 

mudança arbitrária (τ). Nesta primeira etapa o algoritmo utiliza 

filtros ortonormal (filtros de análise e de síntese são iguais), bi-

ortogonal (B-spline na análise) e iterações, que pode ser 

selecionado de forma independente para cada uma das três 

dimensões. Também possibilita selecionar o grau fracionário do 

spline através da Transformada de Haar com grau 0,0 e 

deslocamento 0,50. O deslocamento da função wavelet 
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apresenta a mudança da função spline (0,0) e apresenta os 

resultados em filtros simétricos; Passo 2 – Processamento: dá 

opções de processamento típico, realizada no domínio wavelet, 

incluindo várias versões de algoritmos aplicados a imagens 3D. 

As opções são o uso de processamento de limite rígido que 

coloca coeficientes cujo valor absoluto está abaixo do "limiar" 

zero; de limite suave que compensa o deslocamento na posição 

limite’de melhoria para enriquecer a menor sub-banda por 

"Factor" e a re-escala que faz com que os coeficientes de cada 

sub-banda sejam re-escalados para tornar a imagem visualmente 

mais fácil de interpretar; Passo 3 – Transformada de Wavelet 

Inversa Discreta: nesta o algoritmo possibilita a reconstrução da 

imagem ou sequência (video) usando as mesmas configurações 

do passo 1. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise biofotônica por GDV de amostras de papel 

germiteste ajudou na decisão sobre a metodologia de análise das 

sementes tratadas e não-tratadas. A transformação dos vídeos e 

das imagens GDV com o algoritmo Fujii diminui o esforço de 

processamento das imagens. As imagens foram tratadas com 

Wavelet, essas diferenças se mostraram, como apresenta nas 

Figuras 35 e 36.  

É interessante observar que os controles “água” (linha 

da curva em cor preta) e “água 5%” (água potável contendo 5% 

de álcool – linha vermelha) formaram sinais muito semelhantes 

com uma pequena diferença na intensidade. Esta informação foi 

semelhante também no caso de sílica (verde) e Bryonia alba 

(azul) (Figura 36). Porém, quando as imagens se originaram do 

algoritmo desenvolvido para o equipamento (GDV), os sinais 

foram bem mais nítidos, os resultados do sinal da transformada 

wavelet nas Figuras 37 e 38. A transformação das imagens 

GDV em fujii, apresentaram padrões muito semelhantes que 

não puderam ser diferenciados na análise direta do histograma 

de frequência.  
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Figura 36. Análise da transformada discreta wavelet para média das 

quatro repetições para cada tratamento em que foi 

aplicado 30CH 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016), 

 

Aparentemente a informação contida na imagem 

colorida (RGB-24bit) parece conter informações mais evidentes 

no aspecto visual, mas o tratamento de dados, originários da 

matriz numérica da imagem, possui uma variabilidade muito 

grande devido à intensidade de cor. A redução da matriz 

numérica proporcionada pelo algoritmo fujii possibilitou 

reduzirem 50% o coeficiente de variação das intensidades de 

níveis de cinza. Isto fez com que a capacidade do método de 

diferenciar as imagens dos tratamentos entre si aumentasse. 
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Figura 37. Média de intensidade de nível de cinza para as imagens 

originárias do algoritmo GDV, com aplicação do 

algoritmo Fujii (1974, 1978). Junto as imagens fujii é 

mostrado o padrão GDV, salientando a diferença entre 

os padrões das imagens. Cada imagem fujii representa a 

média de 40 imagens 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A Figura 38 apresenta a análise conjunta de todas as 

transformadas discretas wavelet para caracterização de sinais 

nas ultradiluições e o controle (água potável). É evidente a 

intensidade de pixel captada pelo algoritmo da transformada 

discreta wavelet quando observado a ultradiluição de Silicea 

terra 30CH. A Tabela 9 mostra a estatística descritiva dos 

valores da transformada discreta wavelet, relativos as imagens 

geradas por GDV em papel germiteste.  

Si 30CH Si 12CH Si 6CH Bry 30CH 

Bry 12CH Bry 6CH AP 30CH AP 12CH 

AP 6CH 

Padrão Fujii 

ÁGUA 

(controle) 

Padrão 
GDV 

ÁGUA 
(controle) 
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Figura 38. Sinal da transformada discreta wavetet das imagens 

GDV após aplicado algoritmo fujii, referente as 

ultradiluições e a água utilizada nos tratamentos das 

sementes de feijão-preto e feijão azuki 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A estatística descritiva dos dados normalizados, na 

Tabela 10, mostra os valores médios de níveis de cinza dos 

sinais de água dinamizada (6CH) com a água in natura 

(controle). No entanto, quando os sinais são individualizados e 

comparados entre si, usando o arco tangente dos valores da 

wavelet, as diferenças ficam bem visíveis (Figura 39). Este 

resultado, que compara a água dinamizada (6CH) com a água 

normal, mostra a complexidade da análise de imagens e o uso 

de algoritmos sem a supervisão técnica do observador. Portanto, 

a análise conjunta do algoritmo e das técnicas de transformação 

de dados ou do uso de filtros adequados, desempenha um papel 
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crucial no reconhecimento de padrões e classificação de objetos 

virtuais (HÖPPNER et al., 2000; MAcCLELLAN et al, 2003) 

Tabela 10. Estatística descritiva de dados normalizados do sinal da 

transformada discreta das imagens das ultradiluições e 

da água, utilizadas para o tratamento das sementes de 

feijão-preto e feião-azuki. UDESC-CAV (2016). 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 
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Figura 39. Sinal da transformada discreta wavetet das imagens 

GDV após aplicado algoritmo fujii, referente as 

ultradiluições e a água utilizada nos tratamentos das 

sementes de feijão-preto e feijão azuki. 

 
  

Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

Transformando os dados originais do algoritmo de 

Costanza e selecionando um determinado pixel na segmentação 

da imagem GDV, é possível identificar diferenças importantes 

entre os sinais da ultradiluição dinamizada, em superfície 

controle (papel germiteste). O papel de germinação foi 

escolhido por apresentar diâmetro, espessura, coloração e 

acidez constante para todas as imagens e em qualquer 

tratamento aplicado. A análise de variância multivariada 

(MANOVA) demonstrou que os sinais entre as ultradiluições 

dinamizadas submetidas ao escâner GDV foi importante na 

diferenciação dos sinais, separando cada amostra no papel 

germiteste.  

A análise de todos os tratamentos em conjunto mostrou 

que houve diferença significativa na comparação entre as 

médias da intensidade de níveis de cinza. A água potável e a 

água com álcool 5% foram diferentes dos demais tratamentos 

ao nível menor que 1% de probabilidade, exceto da água em 

Tempo (segundos) 
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relação a ultradiluição de água potável na 12 CH, na qual a 

diferença foi significativa mas ao nível de 2,29% de 

probabilidade. A água potável 6CH não foi diferente das 

ultradiluições com sílica, apesar de mostrar semelhança à 

Silicea terra 12CH, em 5,5% de probabilidade. Bryonia alba 

também diferiu de todos os tratamentos (Tabela 11) 

Tabela 11. Análise de variância multivariada para comparação das 

médias de intensidade pixel para contraste entre os 

tratamentos ultradiluídos: água potável (AP 6, 12, e 

30CH), Bryonia alba (Bry 6, 12, 30CH), Silicea terra (6, 

12, 30CH) e o controle (água potável e água com 5% de 

alcool). UDESC-CAV (2016) 

 
Observações sobre a Tabela 11.: a comparação entre pares mostra valores de p de 

Hotelling para as significâncias: S = significativo ao nível de 1 e 5% de 

probabilidade e N = não-significativo. 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Para alguns tratamentos não houve diferença 

significativa mas ficaram próximos de 5% (Tabela 10). Este foi 

o caso da água (controle) com Si30CH – 8,7%, AP30 com 

Si06CH – 8,8%, AP6CH com SI30CH – 9,0%, AP12CH cm 

SI06CH – 5,1% e Si12CH com AP6CH – 5,5%. A análise 
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aplicou o teste Lambda de Wilk e o de Pillai, os mais robustos 

para avaliar situações em que os grupos são de tamanhos 

variados (Hammer, 2012 e Field, 2009). 

Nas análises de sementes feijão-preto (Phaseolus 

vulgaris L.), o escâner GDV captou imagens que foram, na sua 

maioria, eficientes para determinar a viabilidade das mesmas. A 

Figura 37 mostra o resultado de um experimento com as 

comparações entre as imagens GDV das sementes e o 

desempenho no teste de germinação. Mais uma vez, o aspecto 

visual não é muito eficiente para determinar as diferenças, por 

se tratar de padrões para o mesmo tipo de objeto com pequenas 

nuances, somente identificadas através dos tratamentos 

matemáticos das imagens. 

O uso de falsas cores tem no ImageJ uma ferramenta 

chamada look up tables. O modelo é útil por economizar tempo 

de processamento e ao mesmo tempo salientar pixels de 

interesse na imagem (CAMPBELL-KELLY et al., 2003).  

As imagens das sementes no início da germinação, 

exibidas na Figura 40, apresentam correlação alta com as 

imagens GDV (em azul), mostradas no quadro da esquerda. Os 

círculos em amarelo, na região da micrópila da semente, 

apresentam variações que podem ter relação direta com a 

qualidade das plântulas. A semente s23 não germinou, mas 

devido à alta incidência de contaminação durante o experimento 

é difícil arbitrar se isto ocorreu porque a semente já estava 

infectada ou devido a problemas de baixo vigor. Ambos os 

casos são passíveis de serem captados pelos sensores GDV e 

Laser. Mas, a identificação do estado sanitário acontece 

simultaneamente ou de forma exclusiva? 
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Figura 40. Análise da germinação de feijão-preto (Phaseolus 

vulgaris L.) comparadas as imagens GDV e o uso de 

falsas cores para seleção de áreas de interesse. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

As sementes que não germinaram (2, 4, 12. 15, 18, 20 e 

23) não foram significativamente diferentes das demais quando 

analisadas sob o aspecto da distribuição das intensidades de 

pixel, na matriz original.  

A Figura 41 mostra a variação da intensidade de pixels 

na região da micrópila, para todas as sementes analisadas, 

através da distância de Manhattan (coeficiente de correlação 

cofenética: 0,8184). A média dos níveis de cinza do sinal 

wavelet, na análise de agrupamento, não sugere um padrão, que 

possa classificar com precisão as sementes a partir da região da 

micrópila. Porém, quando reavaliada a germinação, aos 8 dias, 

algumas sementes obtiveram sucesso (s2, s4, s12, s18 e s20).  
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Figura 41. Médias de intensidade de pixel na região da micrópila, 

quando aplica a transformada discreta wavelet. Em 

vermelho, estão as sementes classificadas entre as 

melhores do grupo 

  
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Esta mudança nos resultados da germinação despertou 

suspeitas sobre a dinâmica das imagens em contraposição a 

velocidade com que o metabolismo das sementes e plântulas 

reagem aos estímulos do próprio experimento e dos 

instrumentos de coleta das imagens, os sensores do escâner e a 

incidência do laser. Mesmo assim, o agrupamento por distância 

de Manhattan separou com antecedência a semente s12 e s20, 

mas indicou a semente s23 no grupo, única infectada por 

fungos, e a s8, que atrasou a germinação devido a dormência. 

Houve um atraso na germinação que não foi detectado 

pelo algoritmo WDT. Observando as figuras 40 e 41, presume-

se que sistema falhou ao colocar no grupo das melhores 

plântulas (ou melhores sementes, em vermelho), a semente 23. 

Porém, não foi possível descobrir se a infestação era influência 

externa e pontual. Por outro lado o sinal da semente S23, a 

região da micrópila, apresenta uma falha que não é levado em 
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consideração na análise dos padrões de níveis de cinza da 

imagem WDT. 

Na Figura 42 estão detalhes da germinação, que 

confirmam o local da protrusão da radícula, a partir da cicatriz 

micrópila no tegumento. Também, são apresentadas imagens do 

algoritmo Local Thickness que sugerem a atividade biológica da 

semente s23 antes do início dos testes de germinação. Talvez 

esta seja uma evidência, embora circunstancial, de que a 

semente estava viva e foi infectada durante o experimento. 

Figura 42. Imagens mostrando o local da protrusão da radícula na 

cicatriz da micrópila e a comparação entre as imagens 

das sementes s23 (não-germinada), s02 (não-germinada) 

e s07 (germinada) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A semente s2 foi estatisticamente semelhante as 

sementes S7, S18 e S23. Este resultado não torna o algoritmo 

Local Thickness infalível. A protrusão da radícula é um evento 

importante na germinação e algumas sementes demoram mais 

do que outras para finalizar o processo.  

Na Figura 43 estão algumas imagens de uma semente de 

feijão aos 8 dias, provavelmente por ocorrência de dormência. 

Esta semente na imagem GDV aparece com um padrão normal, 

Semente 02 
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de uma semente com vigor normal. É possível que exista na 

imagem GDV algum sinal que aponte para essa dormência, mas 

não foi encontrado nesse experimento. Outra possível razão é a 

carga elétrica sobre o embrião da semente, mas, não foi 

examinado o efeito da tensão elétrica do escâner sobre a 

germinação. Segundo Bell et al. (2003), a tecnologia GDV 

funciona como uma sonda eletromagnética para as propriedades 

de substâncias líquidas e caracteriza diferenças entre solventes.  

Outra perspectiva na análise das imagens é a busca de 

padrões nas bandas RGB do sistema de cores aditivas formado 

por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue), cuja função 

principal é a reprodução de cores no equipamento utilizado 

nessa pesquisa: GDV (escâner) e a câmera digital inserida no 

GDV. De acordo com Lopes (2003), as três bandas de cor da 

imagem formam uma representação numérica, onde o modelo 

de cores RGB pode ser descrito pela indicação da quantidade de 

vermelho, verde e azul que contém. Cada banda pode variar 

entre o mínimo (completamente escuro) e máximo 

(completamente intenso). Quando todas as cores estão no 

mínimo, o resultado é preto. Se todas estão no máximo, o 

resultado é branco. Uma das representações mais utilizadas, por 

conveniência de processamento de dados computacionais, é a 

escala de 0 a 255. O sistema guarda cada valor de cor em 1 byte 

(8 bits). Assim, o vermelho completamente intenso é 

representado por RGB (255,0,0), o branco total é RGB 

(255,255). 
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Figura 43. Montagem de sequência para avaliação da radícula em 

comparação as imagens GDV(a) e a aplicação de dois 

algoritmos: Local Thickness (b) e Fujii (c)  

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

As imagens geradas pelo escâner GDV também 

apresentam os canais RGB em proporções variáveis, porém 

potencialmente úteis no reconhecimento de padrões. Os 

algoritmos contidos no pacote ImageJ conseguem identificar 

qual canal se distancia em relação aos demais, e facilita a 

análise das imagens do GDV. Com isto, constatou-se que a 

banda verde (G - green) proporcionou a melhor distância de 

agrupamento em relação as demais. Isto repercutiu no tamanho, 

na forma e no número de artefatos ou partículas das imagens 

analisadas. Uma análise preliminar dos componentes principais 

das imagens GDV (Figura 44) confirma a diferenciação da 

banda verde a partir da análise multivariada, referente a uma 

semente que não germinou em comparação com aquelas 

germinadas.  

(a) (b) (c) 
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Figura 44. Análise de componentes principais do histograma de 

frequência da imagem mostrando a banda verde no RGB 

com maior distanciamento em relação as demais bandas, 

após tratamento de imagens GDV de sementes que não 

germinaram (a) e de sementes que germinaram (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

As sementes germinadas possuem forte correspondência 

estatística com as imagens GDV.  

O modelo de correspondência indicou 11 variáveis 

principais que formaram o PCA da figura 45 e 46 e mediram as 

imagens em cada banda RGB: 1) a contagem de partículas em 

cada frame do vídeo da semente; 2) a área total; 3) o tamanho 

médio de partícula; 4) perímetro de partícula; 5) elipse de ajuste 

(Eixos principal, secundário e ângulo); 6) Circularidade; 7) 

solidez; 8) diâmetro de Feret; 9) coordenadas de ângulo de 

Feret; 10) Feret Mínimo e 11) densidade integral bruta.  

A comparação das imagens originais provenientes do 

escâner GDV e dos tratamentos dessas imagens, após aplicar os 

algoritmos GDV e Costanza, apresentam similaridades entre 

elas (Figura 45).  

 

(a) (b) 
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Figura 45. Análise de variáveis canônicas relativo a intensidade de 

pixel das imagens GDV para cada banda RGB, através 

da MANOVA calculada no software PAST, onde em 

vermelho estão as bandas verde, que diferenciaram das 

demais (banda azul – cor verde e a banda vermelha – cor 

amarela). O contorno dos pontos representam a área de 

significância probabilística de 95%  

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Para separar os grupos de sementes tratadas e não 

tratadas o número de variáveis foi reduzido com ajuda da 

análise de componentes principais (PCA). A classificação por 

banda RGB leva a concluir que as amostras possuem posições 

excludentes, especialmente quando as bandas RGB são 

analisadas. A Figura 42 mostra (em vermelho) a banda verde 

relacionada aos pixels da imagem wavelet para a área e tamanho 

de partículas, o diâmetro total e mínimo de Feret. Na Tabela 12 

estão os valores dessas quatro variáveis resultantes da 

otimização, considerando a transformação em Log (x) para a 

banda verde (G) da matriz de dados e das variáveis 

morfométricas abrangidas no estudo, a área total possui o menor 

coeficiente de variação, respondendo mais a variabilidade dos 

dados. 
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Tabela 12. Análise dos coeficientes de variação das variáveis 

morfométricas área total (AT), tamanho de pixel (TP), 

diâmetro de Feret (DF) e diâmetro mínimo de Feret (DMF) 

das imagens GDV quando aplicada a transformada 

discreta wavelet, para os níveis de valores de cinza da 

banda verde (RGB). UDESC-CAV (2016) 

 AT TP DF DMF 

N 120 120 120 120 

Média 3.1827 1.717 1.095 0.749 

Variância 0.0588 0.2749 0.057 0.076 

Desvio Padrão 0.2427 0.5245 0.2388 0.2766 

Coef. de Variação (%) 7.622 30.533 21.812 36.882 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Durante as pesquisas com as imagens GDV aplicadas às 

sementes de feijão e às ultradiluições ocorreram dez pequenos 

experimentos realizados em que a análise agrupamento 

favoreceu a decisão sobre a dimensão fractal das imagens, e foi 

muito mais eficiente do que a matriz de co-ocorrência, para 

medidas de entropia e contraste.  

Em uma análise geral dos experimentos (Figura 46), 

ajustando o modelo de coordenadas principais (PCO) aos dados 

de fractabilidade, ficou evidente que as informações referentes à 

dimensão fractal separam bem os grupos de sementes que 

germinaram daquelas que não germinaram. 

Quando a análise é feita no GDV, o escâner capta o sinal 

da imagem e gera 10 imagens (frames ou quadros) indicativas 

da mesma semente. Durante cada segundo que o GDV está 

ligado, realizando a coleta de imagens, 5 imagens são 

amostradas e este pequeno número de imagens está relacionado 

a alta tensão que o equipamento produz sobre as sementes 

imageadas que é de cerca de 10 mil voltz (10 kV).  
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Figura 46. Análise de coordenadas principais referentes às médias 

da dimensão fractal para 10 experimentos comparando 

as imagens GDV e suas respectivas dimensões fractais. 

Em verde o grupo de sementes germinadas e em 

vermelho as sementes que não germinaram. UDESC-

CAV (2016) 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A Figura 47 mostra o resultado de uma análise dinâmica 

onde as características das imagens são visualmente muito 

semelhantes e somente com a aplicação da transformada 

discreta wavelet foi possível separar estatisticamente a 

informação. As imagens GDV foram transformadas de RGB-24 

bit (colorida), para 8 bits (256 níveis de cinza). Assim como 

mencionado anteriormente as cores das imagens são falsas e 

ajudam na visualização das diferenças. Observando 

atentamente, a semente que germinou, existe um frame com 

maior quantidade de tons avermelhados, e isto, na escala de 

cores escolhida (16 cores) representa maior intensidade de 

pixel. Se as tonalidades avermelhadas fossem classificadas, 

haveria diferenças entre as sementes. A ferramenta de 

limiarização realiza este trabalho e identifica rapidamente os 
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pixels de maior intensidade. A Tabela 12 apresenta a estatística 

descritiva desses pixels para as imagens. 

Figura 47. Análise de imagens GDV através de implementação look 

up table (16 cores) e transformada discreta wavelet das 

imagens para análide de sinais que auxiliam na decisão 

sobre a germinação ou não da semente 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A aplicação da limiarização, “entropia de Renyi” (Renyi 

Entropy) foi suficiente para dividir as sementes em dois grupos, 

analisando as partículas das imagens geradas no software 

ImageJ. A Figura 48 apresenta o aspecto geral dessas 

diferenças, com as médias comparativas para cada variável dos 

níveis de cinza, geradas pela limiarização. 
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Figura 48. Aplicação de limiarização (entropia de Renyi) sobre as 

imagens GDV para diferencias sementes vivas e mortas, 

análise das variáveis derivadas da distribuição dos níveis 

de cinza (a) e análise de covariância dos atributos altura e 

largura das partículas da imagem (b,c) 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

É bem característico na análise da intensidade de pixel 

de imagens limiarizadas o sinal que as partículas formam, 

gerando atributos ou variáveis importantes para o 

reconhecimento de padrões (Figura 48a) estão apresentadas as 

quatro principais variáveis: (i) área (pixel); (ii) diâmetro de 

Feret total; (iii) diâmetro mínimo de Feret e (iv) perímetro, 

todas representadas pelo valor do nível de cinza. Fica evidente 

que as imagens provenientes de sementes vivas possuem uma 

maior intensidade de níveis de cinza. Os resultados da análise 

de covariância (ANCOVA) também envidenciam esse 
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comportamento, especialmente, quando trata a igualdade das 

médias da série de grupos univariados (altura), com ajuste da 

covariância em relação a outra variável (largura), ambos 

fazendo referência altura e largura dos pixels de cada partícula 

no espaço bidimensional da imagem. Nesta análise, o gráfico de 

dispersão e linhas de regressão linear (Figura 48c) mostra a 

diferença entre a sementes vivas (vermelho) e as sementes 

mortas (preto). A Tabela de resumo, incluída na Figura 48b 

mostra a igualdade das médias ajustadas nos dois grupos e nesse 

caso, rejeitada com p=0.005184. A igualdade das inclinações 

também é rejeitada (p=0.02178). Em geral, as imagens GDV 

extraídas durante os experimentos têm a finalidade de 

representar um estado anterior de vigor da expressão biológica. 

A qualidade das análises para indentificar este estado é muito 

dependente do método e das variáveis que o modelo abrange. 

Para compreender esse aspecto da análise, é importante 

compreender que os experimentos fazem o cruzamento das 

variáveis de interesse com grupos pequenos de 24 sementes e 

com repetições, para validar o método.  

Na Tabela 12 são apresentadas comparações entre as 

ultradiluições utilizando o algoritmo de Gower, dentro na 

análise multivariada não-paramétrica (NPMANOVA), que 

segundo Anderson (2001), aplica um teste não-paramétrico para 

a diferença significativa entre dois ou mais grupos, baseado em 

qualquer medida de distância. Neste caso, os grupos são as 

reações das sementes às ultradiluições, a partir da identificação 

de imagens que expressam essas reações antes da germinação. 

Todas as análises mostraram um padrão, diferenciando o 

controle dos demais tratamentos. Exceto, em alguns casos, essa 

condição não foi percebida, quando o controle (água) 

aproximou-se um pouco dos preparados ultradiluídos, ao nivel 

de 6%, epecificamente a Silicea 6CH (Tabela13).  

Na aplicação da análsie de multivariada (MANOVA) 

expresso na Figura 49, em outro experimento de germinação, 

observa-se que as sementes tratatas com água (controle) tiveram 
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um comportamento, na imagem GDV, muito semelhante às 

semente que receberam Bryonia alba 06CH. 

A análise de variáveis canônicas (CVA) a partir da 

MANOVA, entre os grupos de tratamentos com ultradiluições, 

mostrou que existem diferenças entre as imagens e que algumas 

regiões das imagens são próximas às bordas, gerando uma 

variabilidade grande, na forma de ruido digital ou manchas 

aleatórias que não representam a imagem. E, dependendo do 

algoritmo fica muito difícil determinar as diferenças,o que 

aumenta a complexidade do sistema, exigindo um tempo maior 

de processamento das imagens. Algumas pesquisas sugerem o 

uso de filtros específicos, os quais, dependem do objeto e do 

tipo de equipamento de captação de imagem (GONZALEZ; 

WOODS, 2000; LUKAC, 2002) 

As diferenças entre o controle (água) e as ultradiluições 

foram evidentes nas comparações por MANOVA-CVA (Figura 

49), a qual, possibilita ordenar as informações de modo 

semelhante ao PCA. De acordo com Hammer (2012), a 

MANOVA gera agrupamentos que são avaliados através da 

análise de variáveis canônicas CVA. Esse algoritmo produz um 

modelo de dispersão das variáveis ao longo dos dois primeiros 

eixos canônicos, separando a primeira e a segunda máxima 

entre todos os grupos (análise de discriminantes para grupos 

múltiplos). Dessa forma, os eixos permitem combinações 

lineares das variáveis originais como ocorre no PCA, e os 

autovalores (eigenvalues) mostram a quantidade de variação 

que é explicada pelos eixos. 

O CVA classifica os dados, atribuindo cada ponto ao 

grupo que resulta na menor distância de Mahalanobis até a 

média do grupo. A distância de Mahalanobis é calculada a partir 

da matriz de covariância intra-grupo agrupada, fornecendo um 

classificador discriminante linear. Além disso, cada grupo é 

autenticado por um procedimento de validação cruzada “deixe-

um-defora” (jackknife). 
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Tabela 13. Valores de probabilidade para a comparação entre pares 

de médias para a análise multivariada não-paramétrica 

através da distância de Gower para a relação entre o 

sinal das imagens da ultradiluição nas sementes e a 

efetiva germinação das mesmas. Onde, a Soma 

Quadrados Totais (SQT): 2,298; a SQ dentro dos grupos: 

1,389; F (Snedecor): 6,464 e a probabilidade de que não 

ocorre correlação: 0,0001. UDESC-CAV (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observação: SQT = 2,298; médias que diferem ao nível de 5% de probabilidade 

são marcadas com um asterisco (*) e 1% com dos asteríscos (**). As 

abreviaturas são: AP = água potável dinamizada; Bry = Bryonia alba; Si = 

Silicea terra . 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

No presente estudo o modelo foi pertinente aos atributos 

que foram analizados e gerados a partir das imagens. Por 

exemplo, o tamanho, a área e o diâmetro de partículas são 

informados de acordo com os níveis de cinza coletados nas 

imagens, e em seguida comparados as sementes que 

germinaram.  
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Figura 49. Agrupamento por análise multivariada e de variáveis 

canônicas (MANOVA-CVA) em artefatos de imagens 

GDV, de sementes tratadas com preparados 

ultradiluidos. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Na figura 49 ficam nítidos os agrupamentos 

relacionados às sementes que melhor germinaram, isto é, (1º) 

grupo amarelo; (2º) grupo verde; (3º) grupo vermelho e (4º) 

grupo rosa, associados aos tratamentos com ultradiluições que 

foram percebidos na análise das imagens. Então, as 

ultradiuições com maior vetor foram aquelas indentificadas nas 

imagens GDV e aquelas que conseguiram ser diferenciadas das 

demais: 1º) água potável; 2º) AP 12CH; 3º) BRY 6CH, 4º) AP 

30CH e BRY 30CH, 5º) AP 6CH e Si 30CH; 6º) Si12CH e 

Água+álcool (5%); 7º)Si6CH e 8º) BRY 12CH.  

Os resultados mostram que os sinais GDV das 

dinamizações ultradiluídas são mais nítidos que os sinais BL, 

bem como, facilitam a coleta das informações por 

estabelecerem o método com menor variabilidade de resultados 

e maior rapidez na geração de atributos das imagens. A Figura 
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50 representa uma série de experimento onde as imagens GDV 

de sementes são avaliadas quanto ao vigor. Neste exemplo, o 

baixo vigor de sementes tratadas com água dinamizadas foram 

comparada a sementes de alto vigor não-tratadas. 

Figura 50. Análise de imagens nos tratamentos com água em 

sementes com alto e baixo vigor e identificação de 

variabilidade nos padrões GDV, antes e após aplicação 

de ultradiluições de água potável em 6, 12 e 30CH 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

O padrão mostrado na imagem das sementes de “alto 

vigor” não se altera após aplicação das ultradiluições. As 

sementes com baixo vigor, mostram mudança drástica no 

padrão, após a aplicação de tratamento. As flechas índicam 

direção antes e após o tratamento das sementes.  

A correlação entre os algoritmos utilizados (Tabela 14) e 

a identificação das plântulas de maior vigor, considerando a 

análise das imagens antes da germinação, foi maior quando para 

WDT e FRACLAC.  
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Tabela 14. Índice de correlação linear de Pearson (ρ) para as médias 

de intensidade de pixel entre os algorítmos aplicados às 

sementes antes da germinação e a comparação com as 

plântulas com maior vigor, utilizando o escâner GDV, em 

quatro experimentos conclusivos e aplicando cinco 

algoritmos diferentes: FUJII = método de diferença entre 

imagens, WDT: transformada discreta wavelet, GLCM: 

Texture Analysis Using the Gray-Level Co-Occurrence, 

LOCAL: Local Thickness 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

As sementes tratadas com Silicea terra 12CH 

responderam melhor ao tratamento e também germinaram 

melhor. Este resultado é bem expressivo nas imagens das 

Figuras 51 e 52, antes e depois da aplicação da ultradiluição, na 

repetição S2. Embora o resultado tenha sido bem mais 

expressivo na S3, a análise foi realizada apenas no estádio de 

plântula. Talvez em estádios superiores os resultados se 

revelariam mais expressivos. 

Nitidamente ocorreram diferenças dentro dos grupos de 

sementes tratadas. A aplicação Silicea terra na 12CH mostra 

dois grupos de sementes com boa germinação mas o grupo A 

apresenta o desenvolvimento radicular muito melhor, enquanto 

o grupo B a parte aérea. Porém, as imagens GDV do grupo A 

apresentam tamanho maior e contornos mais suaves, reforçando 

a melhor pontuação de vigor da plântula A. Esses padrões 

foram percebidos na maioria dos experimentos, especialmente 

quando utilizados algoritmos para análise da fractabilidade. 

FUJII WDT GLCM FRACLAC LOCAL

E1 0,65 0,81 0,81 0,96 0,78

E2 0,73 0,77 0,78 0,97 0,81

E3 54 0,85 0,65 0,95 0,69

E4 0,62 0,76 0,8 0,96 0,76

0,64 0,8 0,76 0,96 0,76Média

Método Experimento
Algoritmo

BL
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Figura 51. Imagens de sementes de feijão-azuki adquiridas com o 

escâner GDV e seu algoritmo, a partir de tramento com 

Silicea terra 30CH, antes e após a aplicação, e a 

respectiva aparência da plântula após a germinação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A figura 52 mostra a dimensão fractal da análise de 

superfície das imagens GDV e consegue diferenciar as 

Imagens A 
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Imagens A 
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sementes tratadas e não tratadas com dinamizados ultradiluídos 

de água (controle, 6CH, 12CH e 30CH) com muita facilidade. 

Figura 52. Dimensão fractal para grupos de 80 sementes tratadas 

com água dinamizada e controle 

 
 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

A tabela 15 apresenta as diferenças estatísticas ao nível 

de 1 e 5% de probabilidade pelo teste t de Tukey. Nesta 

avaliação, analisadas grupos de 24 sementes em quatro 

repetições, observa-se que as imagens das sementes mais 

vigorosas (vigor alto) foram significativamente (ao nível de 1% 

de probabilidade), diferenciadas das demais imagens, quanto a 

fractabilidade (dimensão fractal). O mesmo ocorreu com o 

grupo de sementes de baixo vigor (s1_antes), antes do 

tratamento com ultradiluição em Silicea terra 30CH e suas 

diferenças após o tratamento (s1_pos). Porém, as demais 

sementes (de baixo vigor), apresentaram sinais de fractabilidade 

semelhantes. 
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Tabela 15. Comparações entre os tratamentos com ultradiluição de 

Silicea terra 30CH (s2_pos) água potável em sementes de 

feijão-azuki observados nas superfície das imagens GDV 

e analisadas em suas dimensões fractais. UDESC-CAV 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: a análise de variância foi significativa: F: 28,99 e a probabilidade 

p: 1,73x10
-44

; soma dos quadrados entre grupos (SQE): 152,49 e grau de 

liberdade (GLE): 12; quadrado médio entre os grupos (QME): 127,06; quadrado 

médio dentro dos grupos (QMD): 0,4384; soma dos quadrados dentro dos grupos 

(SQD): 142,47 e grau de liberdade (GLE): 325; Soma dos quadrados totais 

(SQT): 294,96. O teste de homecedasticidade foi também significativo: 0,0833. 

Fonte: pródução do próprio autor (2016) 
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3.4 CONCLUSÕES 

A interpretação das imagens geradas através do escâner 

Kelsy® é muito controversa porque existem várias explicações 

para o efeito corona (visível nos raios plasmáticos) e a reação 

dos objetos animados e inanimados ao campo 

eletromagnético.Das interpretações com maior frequência estão 

a física do plasma e da fotônica, a física quântica e a religiosa-

esotérica (KONONENKO, 2001; BUNDZEN et al., 2002; 

DUERDEN, 2004; EKATERINA et al., 2015).  

O interesse físico dos resultados dos experimentos na 

presente tese identificou uma forte correlação entre as imagens 

das sementes, os preparados ultradiluídos e os resultados da 

germinação. A maioria dos indicativos da qualidade das 

sementes e das plântulas de feijão (preto e azuki), se mostraram 

eficazes. Porém não foi averiguado a causa dos efeitos. 

A amostragem poposta pelo sistema GDV foi suficiente 

para confirmar que a fractabilidade das imagens responde 

melhor na diferenciação entre os tratamentos e o efeito na 

germinação. Embora não tenha produzido 100% de eventos 

favoráveis, a correlação foi alta (ρ = 0,96) e mostrou 

compatibilidade entre as imagens e o vigor das plântulas. 

A superposição de algoritmos nas imagens favoreceu a 

visualização e separação entre os sinais das ultradiluições nas 

sementes. As imagens dos videos GDV tratadas por Fujii 

consegue analisar a diferença entre os pixels sucessivos a 

compondo outra imagem que corresponde a média dos frames 

do video. Na sequência do processamento, a transformada 

discreta waletet (WDT) é aplicada sobre as imagens Fujii e são 

geradas as informações. Nestes experimentos houve uma 

diferenciação robusta entre os sinais que permitiu classificar as 

semetnes vivas, mortas e o grau médio de vigor. 
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4 ANÁLISE DE SEMENTES DE FEIJÃO-AZUKI 

TRATADAS COM HOMEOPATIAS 

4.1 INTRODUÇÃO 

O uso de preparados ultradiluídos no tratamento de 

plantas tem sido extensivamente reportado por Betti et al. 

(2009). No tratamento de sementes, Copacheski et al. (2013, 

2015) observaram revitalização de sementes de feijão preto 

utilizando Natrum muriaticum em comparação a testemunha, 

sem tratamento, aumentando a taxa de germinação e vigor das 

sementes em 67% e 27,5%, respectivamente. Lasta (2010) 

testou soluções dinamizadas em sementes feijão para verificar o 

efeito no envelhecimento acelerado e encontrou efeitos 

positivos de Arsenicum album e Glycerinum, equilibrando o 

metabolismo das sementes envelhecidas. 

Viciedo (2005), citado por Rodrigues das Dores (2007), 

testou Arsenicum album, Pulsatila e Calcarea carbonica na 

30CH e conclui efeitos deletérios na germinação de feijão-

preto, sugerindo que o Arsenicum album poderia aumentar o 

período de armazenamento das sementes. Contrariamente, em 

feijão-branco, Zanco et al. (2013) observaram efeito benéfico de 

Arsenicum album 1000, 30 e 20CH, os quais diferiram 

significativamente da testemunha ao nível de 1% de 

probabilidade. 

Brizzi et al. (2011) estudaram a eficiência de altas 

diluições na germinação de sementes de trigo. Embora tenha 

encontrado influência das soluções altamente diluídas na 

germinação dessas sementes, consideram que uma abordagem 

sistemática para os fenômenos de diluição e dinamização 

necessita de estudos correlativos entre propriedades físico-

químicas da água e do meio de água / álcool para explicar os 

resultados. Segundo Bonato e Peres (2007), as soluções 

altamente diluídas utilizadas como medicamentos seguem as 

mesmas leis relacionadas aos parâmetros de ondas 

eletromagnéticas de frequência e amplitude. Provavelmente, 
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esse tipo de medicamento obedeça às mesmas propriedades 

energéticas produzindo sintomas típicos segundo a frequência 

de onda peculiar da substância estudada, formando um conjunto 

de frequências específicas daquele preparado em consonância 

com as vibrações de frequências da planta enferma ou sadia.  

Segundo Silva (2004), a mistura matriz homeopática e 

insumo inerte tende a compensar a perda de calor para o meio 

com mudanças estruturais internas. Então é provável que as 

regiões ou sistemas específicos dinamizados carreguem cargas 

instrucionais específicas, como se fossem unidades inteligentes 

autonômicas em suas funcionalidades específicas, embora 

sejam altamente interdependentes na funcionalidade integral. 

Ou seja, funcionalidade da homeopatia é a ressonância entre 

regiões específicas, ou sistemas do corpo com grupos 

específicos de informação. 

Lenger (2005) estudou as potências homeopáticas 

aplicando ressonância magnética. O mesmo autor demonstrou 

ser possível determinar o espectro de frequência de potências 

homeopáticas excitando as partículas homeopáticas por meio de 

um pico de frequência diferente do espectro individual dentro 

da faixa de alta frequência. Para o autor, cada potência 

homeopática tem o seu espectro de frequência específica e sua 

energia específica, que é a "informação homeopática".  

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito das 

ultradiluições na germinação de sementes de feijão-azuki 

através da biofotônica. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Laboratório de Homeopatia e 

Saúde Vegetal da EPAGRI – Lages em colaboração com o 

Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária da UNISUL – 

Florianópolis. 

As substâncias utilizadas para o tratamento das sementes 

foram água de poço artesiano (controle) e preparados 

ultradiluídos de Byronia alba e Silicea terra . Os preparados 
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ultradiluídos foram aplicados nas diluições centesimais 

hahnemannianas de 6, 12 e 30 CH. As sementes escolhidas 

foram aquelas com peso médio de 100 sementes igual a 8,1g e 

umidade máxima de 17%. 

O processo de implantação do experimento foi realizado 

concomitante aos testes de germinação e aos tratamentos das 

sementes com os preparados ultradiluídos, da seguinte 

forma:1º) as sementes foram escolhidas ao acaso em um lote de 

sementes orgânicas de feijão-azuki da espécie Vigna angularis; 

2º) na bancada do laboratório foram feitas análises preliminares 

sobre as condições fiossanitárias das sementes; 3º) as sementes 

foram selecionadas por peso e por umidade: O peso foi medido 

com balança de precisão 0.001g marca Specam. A umidade foi 

mensurada com um equipamento da marca Digital WOOD 

Moisture Meter; 4º) O papel germiteste utilizado para os 

experimentos tinha as seguintes características: pH neutro 

28x38 cm GERMILAB (A3034-8), 65 gramas/m²; 5º) Cada 

folha de papel foi umedecida com 50 mL água potável, e em 

seguida, adicionadas 10 gotas de preparado ultradiluido, antes 

de posicionar as sementes na superfície do papel; 6º) Todos os 

tratamentos foram feitos em sequência, no mesmo período do 

dia e colocados em câmara de germinação; 7º) A câmara de 

germinação foi equipada com um comando Arduino 

(https://www.arduino.cc), com sensor de temperatura, 

regulagem em +/-23
o
C durante todo o período de experimentos. 

Da mesma maneira, a umidade foi controlada em cerca de 50%, 

bem como a luminosidade de 3200 lux, com duas lâmpadas Led 

Marca Power, Luz Fria 6500k, 12W/75W fluxo luminoso de 

1100 lm, fator de potência (λ) 0.5, e fotoperíodo de 12 horas. A 

Figura 53, apresenta uma sequência das atividades realizadas 

em laboratório. 
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Figura 53. Sequência de atividades para análise de sementes de 

feijão durante o período de experimentos. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2006) 

 

A avaliação da germinação foi realizada a cada quatro 

dias. No 4º dia foi feita a primeira contagem e no 8º dia a 

contagem final (BRASIL, 2009).  

O feijão-azuki (Vigna angularis) foi adquirido da 

empresa “Mãe Terra, com alto percentual de germinação, não 

apresentando doenças durante a fase de experimentos. Na fase 

de plântula, a captação de imagens foi realizada com câmera 

comum de entre 5 a 10 mega pixels. As imagens provenientes 

destas fotografias foram tratadas no software ImageJ 

(FERREIRA; RASBAND, 2012) e suas dimensões foram 

registradas. Após armazenar a fotografia digital no computador, 

o próximo passo foi tratar a imagem com um algoritmo 

específico.  

A análise estatística foi realizada através de análise 

univariada (ANOVA) e multivariada (MANOVA). Foram 

comparadas as médias da área total de cada plântula (mm²), em 

cada tratamento, aplicando testes paramétricos baseados na 

média e na distribuição normal da amostra, teste t de Tukey, 

testes de normalidade e testes de homocedasticidade (Levene). 
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Para a análise de agrupamento foram aplicados testes de 

similaridade de Bray-Curtis (BRAY, CURTIS, 1957), análise 

de coordenadas principais (PCO), também conhecido como 

escalonamento métrico multidimensional, o qual, utiliza o 

algoritmo de acordo com Davis (1986) e Podani e Miklos 

(2002). Por último é realizada a análise do coeficiente 

alométrico para as plântulas (SHIPLEY; PETERS, 1990). 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a fase dos experimentos, as sementes 

germinaram normalmente e mostraram diferenças significativas 

de acordo com os tratamentos homeopáticos. A Figura 54 

mostra um quadro geral das plântulas, poucas horas após a 

germinação e os principais tratamentos analisados. 

Figura 54. Resultado de uma amostra de 100 sementes testadas para 

cada tratamento utilizando água (controle), água 

dinamizada, Bryonia alba e Silicea terra , todas na 

06/12/30 CH 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016). 
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Uma semana após do início do processo germinativo 

(entre 7 a 8 dias), as sementes desenvolveram plântulas. As 

plântulas são as primeiras informações relevantes para 

comparar, em larga escala todos os experimentos. O resultado 

das imagens serve como medida de avaliação dos efeitos das 

ultradiluições. 

Devido a escolha por análise digital das plântulas e para 

aproximar as medidas computacionais das medidas reais, as 

escalas são conferidas em cada tomada de imagem. Para 

limiarização das imagens foi escolhido o algoritmo de Reniy-

entropy, presente no pacote do ImageJ. Após a aplicação do 

algoritmo, as plântulas foram mensuradas e essas medidas 

foram colocadas em planilha para a análise estatística. A 

aplicação de limiarização adquire o aspecto apresentado na 

Figura 55, a qual serve de amostra para todas as demais 

mensurações. 

A distribuição mais espalhada dos pontos de interesse 

(partículas) levou a escolhida do algoritmo RenyiEntropy 

(circulado em vermelho), com a intensão de coletar um número 

suficiente de informação sobre as partículas. Em teoria da 

informação, a entropia de Rényi generaliza a entropia de 

Hartley, a entropia de Shannon, a entropia de colisão e a 

minimum-entropia, discutido por Rényi (1961). A entropia de 

Rényi é uma função automórfica: ocorre matematicamente em 

um espaço que é invariante sob a ação de algum grupo, ou em 

outras palavras, uma função no espaço quociente ou 

consequente. Muitas vezes, o espaço é um múltiplo complexo e 

o grupo é um grupo discreto. Os tipos de limiarização gerados 

pelo ImageJ são transcritos no Anexo D. 
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Figura 55. Limiarização e análise das plântulas provenientes de 

sementes tratadas com água dinamizada 12CH 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

O tratamento das imagens possibilita que as avaliações 

sejam feitas com precisão e com menor custo de tempo. A 

Figura 56 mostra as médias de medidas de área ou tamanho das 

plântulas, em decorrência dos tratamentos com preparados 

ultradiluídos.  
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Figura 56. Média de área (cm) de plântula e erro padrão dos dados 

originais, a partir dos tratamentos com preparados 

ultradiluídos e comparação do controle 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

Nos resultados apresentados na Figura 56 é possível 

observar que os tratamentos com Silicea 12CH e 30CH geraram 

comportamentos opostos, respectivamente, melhorando e 

piorando a germinação. 

A Figura 57 mostra os detalhes da correlação que 

comprovam o afastamento do controle (água potável e água 

com 5% de álcool) em relação aso demais tratamentos. A forma 

do dendrograma mostra resultados significativos do 

comportamento vegetal. As substâncias dinamizadas provocam 

no efeito diverso no metabolismo das plantas.  

Á
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(c

m
²)

 



163 
 

  

As evidências mostraram que a água potável dinamizada 

não é apenas água, pois houve diferença estatística entre os 

valores. Por exemplo, a água em todas as suas dinamizações 

quando aplicada sobre as sementes feijão-azuki provocam um 

comportamento que diferiu da água não dinamizada.  

Figura 57. Similaridade de Bray-Curtis para todos os tratamentos, 

na germinação de sementes de feijão-azuki (Vigna 

angularis (Willd.) Ohwi &. Ohashi) 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

A análise de agrupamento por similaridade de Bray-

Curtis, observada na Figura 57, possui um coeficiente de 

correlação cofenética alto (ccc:0,9644), confirmando a 

importância dos resultados e comprovando a atividade da 

homeopatia em sistemas biológicos vegetais. 
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Para verificar essa tendência em outras metodologias de 

análise os dados de germinação, e da aplicação do preparados 

utltradiluídos nas sementes de feijão-azuki, foram analisados 

aplicando coordenadas principais (Figura 58).  

A análise de coordenadas principais é uma 

generalização do PCA, na qual os autovalores são extraídos de 

uma matriz de similaridade ou de distâncias (MANLY, 1994; 

JONGMAN et al., 1995). A principal vantagem é que esta 

técnica pode ser aplicada quando as relações entre as variáveis 

não são lineares, muito bem notado em relação entre os 

tratamentos homeopáticos.  

Figura 58. Análise de coordenadas principais (PCO) para avaliação 

da influência das ultradiluições na germinação de 

sementes de feijão-azuki: Bry (Bryonia alba); Si (Silicea 

terra ); ÁguaA5% (água + álcool 5%) e ap (água potável 

dinamizada)  

 

Fone: produção do próprio autor (2016) 
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Na tabela 16, a análise de variância das médias dos 

testes de germinação para cada tratamento mostrou-se eficiente 

para avaliar as diferenças. A principal variável foi a área total 

das plântulas germinadas. Esta área compreende as seguintes 

partes: radícula, hipocótilo e epicótilo.  

A tabela 16 mostra, ainda, uma análise a partir da 

transformação dos dados em log (x). A análise apresenta 

robustez quando observada a homocedasticidade da variância 

(teste de Levene), Se a resultante p-valor do teste de Levene é 

inferior a alguns níveis de significância (tipicamente 0,05), as 

diferenças obtidas em variâncias amostrais não são susceptíveis 

de ter ocorrido com base numa amostragem aleatória de uma 

população com variâncias iguais. Assim, a hipótese nula de 

variâncias iguais é rejeitada e conclui-se que existe uma 

diferença entre as variações na população. No presente estudo o 

teste indicou uma boa amostragem. 

Tabela 16. Análise de variância para a área total de plântulas 

originadas de tratamentos com preparados ultradiluídos 

 SQ GL QM F p(iguais) 

Entre tratamentos: 65.1657 10 6.51657 81 7.04x10
-125

 

Dentro dos 

tratamentos: 

89.8662 1117 0.0804532   

Total: 155.032 1127    

Ômega²: 0.4149     

Observação: foi aplicado o Teste de Levene, para homocedasticidade, baseado 

nas médias: p(iguais) = 0.242 e Teste F de Welch, no caso de variâncias 

desiguais: F=83.98, df=443.8, p=8.746E-96 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

O teste t de Tukey fornece a comparação entre as 

médias, com a possibilidade de avaliar qual a probabilidade dos 

tratamento serem iguais ou diferentes entre si. A tabela 17, 

mostra essas diferenças com realce (em cor rosa) para aquelas 
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significativas estatisticamente, ao nível de probabilidade 

exigido. 

Tabela 17. Teste t de Tukey para comparação entre os tratamentos. 

 
Abreviaturas: AP = água potável ultradiluída e dinamizada; Si = Silicea terra ; 

Bry = Bryonia alba; ÁguaA5% = água com álcool 5% diluído. 

Fonte: produção do próprio autor (2016). 
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Nos resultados mostrados na tabela 17 observa-se quais 

tratamentos foram efetivamente diferentes entre si. De todos, a 

água utilizada no controle foi estatisticamente igual à água com 

5% de álcool.  

Todas as ultradiluições também foram preparadas com 

5% de álcool, mas diferiram significativamente de ambos os 

controles, a água 100% e a água+5% álcool. Observando ainda 

os resultados das tabelas 17 e 18, é visível a diferença da 

ultradiluição com Silicea 30CH, em relação às demais, 

confirmando o efeito inibitório na germinação apresentada na 

tabela 12, com resultados abaixo da média dos controles. 

A tabela 18 apresenta os resultados relacionados à 

principal medida das plântulas, a área ou tamanho das mesmas, 

informado em milímetros quadrados (mm²). Ao realizar a 

limiarização das imagens e captar os contornos de cada 

plântula, o software ImageJ realiza dezenas de outras medições. 

As mais utilizadas são o perímetro, o diâmetro, o fator forma, a 

circularidade, entre outras. Porém, quando tratadas 

estatisticamente não foram tão robustas quanto a medida da área 

das plântulas. Na Tabela 18 são apresentados os resultados da 

área de plântula (mm²) e as comparações entre os tratamentos, 

que influenciaram na significância estatística. Também, foi 

aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A 

média geral foi igual a 2.24546 e o CV% = 12.23 

Na Figura 59 são apresentados os resultados dos testes 

de germinação que comprovaram haver uma relação linear forte 

do diâmetro das plântulas, indicando que o tamanho ou área 

total de cada plântula influencia no aumento do diâmetro de 

Feret. 
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Tabela 18. Resultado do teste de Tukey com os dados originais 

substituídos no lugar dos dados transformados para a 

média de área de plântulas de feijão-azuki. Lages, 2016 

Tratamento Área Total Média Diferença Repetições 

 mm² 

Água 100% 149,8455 d nr = 105 

Água 5% 121,4750 d nr = 104 

AP06CH 218.0425 c nr = 100 

AP12CH 258.4083 abc nr = 92 

AP30CH 292.8782 Abc nr = 97 

Si30CH 44.78712 e nr = 94 

Si12CH 285.6883 abc nr = 114 

Si06CH 336.5857 a nr = 118 

Bry30CH 311.5234 ab nr = 98 

Bry12CH 275.8847 abc nr = 102 

BRY06CH 251.1312 bc nr = 103 

nr2

1

nr1

1
0,88385xDMS17   

Onde, DMS = diferença mínima significativa; nr1 e nr2 são os números de 

repetições de duas médias comparadas; nr é o número de repetições do 

tratamento. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si. 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

Figura 59. Relação entre o tamanho médio de plântulas e o diâmetro 

mínimo e total de Feret para as plântulas de feijão-azuki, 

através da regressão reduzida do eixo principal (RMA). 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2016), a partir das análise feitas com o 

software Past. 

Diâmetro mínimo de Feret (mm) 

(cm) 

Diâmetro de Feret (mm) (cm) 
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Na tabela 19, são mostrados os resultados da análise de 

regressão reduzida do eixo principal. Neste caso a vantagem em 

utilizar esta regressão deve-se por fornecer uma boa estimativa 

dos parâmetros populacionais (declividade dacurva), e devido 

ao tipo de distribuição onde os níveis da variável independente 

(tamanho médio de partículas) não são fixos.  

Tabela 19. Regressão RMA (redução do eixo principal) para o 

tamanho médio de plântulas e o diâmetro de Feret 

 Tamanho Médio vs. 

Feret 

Tamanho Médio vs. 

MinFeret 

Declividade a 0.35884 0.18961 

Intercepto b -6.8983 -7.9899 

Erro Padrão a 0.015156 0.0074562 

Erro Padrão b 9.9589 2.4051 

r 0.88652 0.90246 

r² 0.78592 0.81444 

t estatística 20.989 22.949 

p (não-correlação) 5.5846 x 10
-42

 1.0349 x 10
-45

 

permutação p 0.0001 0.0001 

p(a=1) 5.8904 x 10
-74

 1.0232 x 10
-121

 

95% de intervalo de confiança (IC): 

a: [0.3176:0.3959]      a: [0.168: 0.21112] 

b: [-11.93: -1.329]      b: [-10.97: -4.949] 

Observação: o RMA foi utilizado porque, segundo Hammer (2012), minimiza a 

soma dos quadrados das áreas triangulares determinado pelos limites das 

observações e da linha de regressão. Por isso incorpora todas as possíveis taxas 

de incertezas entre as variáveis resposta e preditora. Para esta técnica a 

inclinação da reta estimada é a média da inclinação da regressão de y contra x e a 

inversa da inclinação de x contra y. 

Fonte:produção do próprio autor (2016) 

 

Constatou-se que o tratamento com Silicea 30CH 

provocou inibição na germinação de feijão-azuki, bem como, a 

água com 5% de álcool (44.78 e 121.475 mm², 

respectivamente). Todos os demais tratamentos foram 

superiores à testemunha (149.84 mm²). A água com 5% de 

álcool não foi significativamente diferente à testemunha, bem 

como, todos os tratamentos com Bryonia alba 6CH (189.89 
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mm2); 12CH (159.65 mm²) e 30CH (161.97 mm²). Os demais, 

foram superiores, significativamente: Água Potável 06CH 

(218.04 mm²); Água Potável 12CH (258.41 mm²); Silicea 

06CH (285.68 mm²); Água Potável 30CH (292.88 mm²) e 

Silicea 12CH (336.59 mm²). 

O sinal encontrado para as soluções altamente 

dinamizadas Bry6CH, Bry30CH e AP30CH foram mais 

evidentes. O sinal GDV para a água pura não foi diferente (ao 

nível de 5% de probabilidade) das homeopatias AP12CH, 

Si6CH, Si12CH, Si30CH, Bry12CH e Bry30CH. Na 

germinação o segundo maior efeito foi observado utilizando 

Água Potável 30CH (292.88 mm²). Por outro lado, Bryonia alba 

12 (159.65 mm²) e 30CH (161.97 mm²) foram os resultados na 

germinação que não diferiram estatisticamente do controle 

(água pura). 

A alometria mostrada na Figura 60, é uma análise 

multivariada onde as médias dos tamanhos de plântulas são 

transformadas em log (x), seguidas de uma análise de 

componentes principais (PCA). (JOLICOEUR, 1963; 

KOWALEWSKI et al.,1997). 

O primeiro componente principal (PC1) da alometria é 

considerado como eixo de tamanho (válido no caso em que a 

variação explicada pela PCA seja representativa, ou maior do 

que 80%). O coeficiente alométrico de cada variável original é 

estimado dividindo o peso daquela variável no PC1 pelo peso 

médio de todas as variáveis no PC1. Neste caso observa-se que 

os tratamentos com Bryonia alba demonstraram um efeito mais 

equilibrado ou de menor variância em relação aos demais. E, o 

tratamento Si6CH mostrou que apesar das melhores medidas de 

área de plântula possuí uma variabilidade não explicada. 
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Figura 60. Análise do coeficiente alométrico (84,2%) para as 

medidas de área de plântulas (mm
2
) de feijão-azuki, 

submetidas a tratamentos com altas diluições de Silicea 

terra , Bryonia alba e água. Fonte: o autor (2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016). 

 

A análise alométrica para avaliar se a variação é 

coerente aos demais dados estatísticos mostra uma forma de 

medida do crescimento que refere-se a taxas diferenciais entre 

duas características mesuráveis de um organismo (muitas vezes 

descrito como alterações/transformações da morfologia 

correlacionadas com a dimensão).  
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5 CONCLUSÕES  

Os efeitos biológicos das ultradiluições dinamizadas foi 

observado nas sementes de feijão-azuki nos experimentos 

realizados nesta tese. Outras pesquisas sobre germinação e 

desenvolvimento de plântulas apoiam este fenômeno 

(SAXENA et al, 1987; BETTI et al, 2013).  

Na germinação de sementes de feijão-azuki as 

ultradiluições mostraram uma capacidade de interferir de forma 

positiva, aumenta a área total das plântulas e diferenciando-se 

estatisticamente dos tratamentos controle. O único tratamento 

que diminuiu a área total das plântulas e estatisticamente 

inferior ao controle foi a aplicação de Silicea terra 30CH 

(Si30CH). 

A água com álcool (5%) e a água potável não diferiram 

entre si. O uso de Silicea terra , Bryonia alba e água potável 

utradiluídas não diferiram estatisticamente entre si. 

A análise morfométrica das plântulas sugere que a 

grande variação observada (coeficiente de determinação) pode 

estar relacionada a pressão sobre a germinação, sugerindo as 

diferenças alométricas ocorreram devido a aplicação das 

ultradiluições, mas facilitadas pelo estádio ontogenético dos 

embriões das sementes e das plântulas no início da formação. É 

bem evidente a variação alométrica das plantas submetidas ao 

tratamento com Si6CH em comparação com Si30CH, a qual 

não apresentou variabilidade expressiva, semelhante aos 

tratamentos com água potável não dinamizada. 

As plântulas de feijão-azuki originaram-se de diferentes 

tratamentos ultradiluídos e nitidamente não responderam a um 

único modelo alométrico, pois os fatores ambientais (luz, 

umidade e temperatura) estavam controlados. E, a variabilidade 

nos coeficientes alométricos sugerem que novas repetições 

experimentos precisam ser realizadas para afastar a 

variabilidade genotípica das sementes.  
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6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A análise de propágulos de plantas que utilizam métodos 

não-invasivos ou não-destrutivos tem o propósito de realizar 

diagnósticos que possam preservar as amostras e antecipar 

decisões, as quais, não seriam possíveis de outra forma. Porém, 

essas metodologias tem sua limitação na natureza do objeto sob 

análise. A análise tradicional de germinação de semente de um 

determinado lote de semente, por exemplo, podem indicar seu 

potencial germinativo, porém, será concernente ao lote e a 

determinada variedade botânica em análise. Predominam 

métodos aplicados a um caso específico e um produto 

direcionado.  

A proposta da análise de sementes com aplicação da 

biofotônica pode identificar mudanças no processo germinativo, 

bem como alterações sutis pela aplicação de preparados 

altamente diluídos. A biofotônica pelo uso de GDV - Gas 

Discharge Visualization e o laser - biospeckle possibilitam 

descrever as semente no estado inalterado e as subsequentes 

reações aos tratamentos. De acordo com Baluška (2006), todas 

as células vivas possuem redes que controlam o fluxo de 

informações e são descritas como redes inteligentes, que reflete 

no comportamento de todo o organismo através de uma 

comunicação complexa. Neste aspecto, a água representa um 

papel fundamental por se tratar da substância essencial no 

metabolismo da semente, que interfere objetivamente na rede de 

comunicação. A biofotônica torna-se uma oportunidade ímpar 

para explorar os fenômenos subjacentes aos efeitos sutis das 

altas ultradiluições, não capturados por métodos físico-

químicos.  

No presente trabalho, duas metodologias independentes 

foram utilizadas para gerar, capturar e analisar as imagens, por 

(a) GDV-Gas Discharge Visualization e por (b) BL- biospeckle 

-laser. Ambas conseguiram captar o sinal da água, das 

ultradiluições, das sementes normais e das sementes tratadas 
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com ultradiluições, bem como nas sementes submetidas a 

radiação de micro-ondas.  

Na análise das sementes o biospeckle  laser conseguiu 

captar imagens da superfície, provavelmente originados dos 

sinais dos tecidos internos da semente e da morfologia de 

superfície do tegumento das mesmas. Enquanto que o escâner 

GDV identificou as características dos gases gerados pelo 

plasma que se espalhava na superfície ou no entorno das 

sementes. As imagens geradas foram diferentes e em 

consequência disto os números e estatísticas foram específicos 

pra cada um dos métodos. A capacidade geral de reconhecer 

padrões diferentes nas ultradiluições, na água e nas sementes é 

um fato demonstrado por ambos métodos, BL e GDV, os quais, 

diferiram probabilisticamente quando não houve tratamento das 

sementes. Os algoritmos aplicados às imagens originais, 

provenientes de BL e GDV, mostraram também diferença entre 

os tratamentos. O grau de concordância para separar as 

sementes vivas das sementes mortas foi próximo a 100% e a 

análise do vigor diferiu de acordo com a metodologia utilizada, 

entre 49 até 98% para o BL e 54 até 97% para o GDV. 

Os resultados dos experimetno mostram que os sinais 

GDV das dinamizações ultradiluídas são mais nítidos que os 

sinais BL. O GDV, quando associado a outros algoritmos, 

facilitou a coleta das informações, diminuiu a variabilidade da 

distribuição de níveis de cinza das imagens, gerou atributos 

mais consistentes e consegui sugerir algumas diferenças no 

vigor das sementes.  

Quando uma sementes é tratada com ultradiuição 

dinamizada o sistema de imageamento (GDV e BL) identifica o 

melhor tratamento e também sugere àquelas sementes que irão 

germinar com maior vigor. O limite dessa predibilidade está na 

faixa de intervalo de tempo do experimento, no estádio inicial 

de plântula, sem a possibilidade de extrapolar os efeitos em 

outros estádios de desenvolvimento da cultura. O escâner GDV 

mostrou melhor as diferenças dentro dos grupos de sementes 
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tratadas. A aplicação que apresentou essas diferenças mais 

significativas foi Silicea terra na 12CH, predizendo o vigor 

antes da formação das plântulas, nas imagens GDV-Fujii. 

Esses padrões foram percebidos na maioria dos 

experimentos, especialmente quando utilizados algoritmos para 

análise da fractabilidade. A dimensão fractal da análise de 

superfície das imagens GDV distinguiu as sementes não-

tratadas e tratadas com dinamizados ultradiluídos de água: 

controle, 6CH, 12CH e 30CH. Nesta avaliação as diferenças 

significativas (ao nível de 1% de probabilidade) utilizando a 

dimensão fractal das imagens, separando as sementes de alto 

vigor das de baixo vigor. O GDV, com os algoritmos escolhidos 

para o tratamento das imagens não foi eficaz às sementes de 

baixo vigor, as quais, apresentaram sinais de fractabilidade 

semelhantes. Mesmo assim, as sementes com baixo vigor foram 

melhor identificadas através das imagens GDV do que BL.  

O algoritmo GDV apresentado pelo fabricante do 

escâner Kelsy (GDV), não disponibiliza os códigos de acesso, e 

alternativas para segmentação das áreas selecionadas. Mas, o 

tratamento das imagens com outros algoritmos resolveu esse 

problema na maioria vezes. E este foi o caso da análise de 

fractabilidade dos sinais GDV, associada a transformada 

discreta wavelet. 

Quando analisado o biospeckle  laser (BL), as 

diferenças entre as sementes, entre as imagens e a correlação 

com o vigor das plântulas teve mais resultado através da 

aplicação da matriz de co-ocorrência. Os atributos da matriz de 

co-ocorrência das imagens dos vídeos transformados com o 

algoritmo Fujii, mostrou que as sementes tratadas com 

dinamizados ultradiluídos (Bryonia alba, Silicea terra e água 

potável), formam padrões distintos que permitem a classificação 

e separação dos grupos de imagens em relação aos tratamento. 

As imagens BL conseguem identificar alguns padrões mas tem 

dificuldade quando o grupo de sementes é muito semelhante na 

morfologia do tegumento, prejudicando a análise de vigor. 
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O uso da matriz de co-ocorrência (GLCM) comprovou 

que atributos referentes a distribuição da intensidade de pixel, 

teve uma variação não explicada para as imagens analisadas em 

cada experimento. Estas particuaridades sobre o 

reconhecimento de padrões não foram aprofundadas, mas 

provavelmente, monitorando o desenvolvimento e o 

crescimento das plântulas se possa identificar algum evento que 

esteja relacionado aos sinais expressos nas imagens. 

As análises multivariadas (componentes principais) 

foram importantes por atribuírem peso de cada atributo da 

matriz de co-ocorrência das imagens. Cada atributo esteve 

vinculado a cada experimento e isto permitiu validar as decisões 

das diferenças entre os tratamentos, pois, dependendo do grupo 

de sementes, em cada uma das repetições, um ou outro atributo 

(entropia, homogeneidade, contraste ou variância).  

As implicações do uso da biofotônica são promissores e 

o que foi alcançado nesta tese mostra uma perspectiva 

irrefragável para a continuidade das pesquisas. Porém, mesmo 

com o bom desempenho das técnicas de captação da imagem e 

êxito alcançado no reconhecimento de padrões, a quantidade de 

sementes analisadas não seria viável em análises laboratoriais 

de larga escala. Um das alternativas seria dispor o sistema laser 

em uma mesa com vários feixes apontados para cada semente e 

uma câmera de alta definição, o que não é impraticável 

tecnicamente. Por sua vez, o sistema GDV é mais complexo. 

Nos contatos intercorridos com o fabricante (e inventor do 

sistema) algumas propostas foram discutidas e a maior 

controvérsia é como analisar várias sementes ao mesmo tempo. 

Uma alternativa seria aplicar múltiplos pontos simultâneos de 

contato com cada sementes e direcionar mais de uma câmera a 

cada um desses pontos. Outra consistiria em fabricar uma placa 

de circuito integrado CMOS maior (que conseguisse captar pelo 

menos 100 sementes ao mesmo tempo), sem lente de câmera, 

mas direcionada a placa onde é gerada a alta tensão e onde as 

sementes estão posicionadas. 
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APÊNCIDES 

APÊNDICE A: CÁLCULO DA SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

Considerando uma população de mais de 22 mil 

imagens, os dados de entropia mostraram a pequena 

variabilidade e a amostra pode ser de 64 imagens, como mostra 

o cálculo de suficiência amostral (n**), realizado no software 

Excel (Windows): 

 

Coluna1 AMOSTRA

8,260798 Coluna1

Média 8,25127519 8,165072

Erro padrão 0,00026293 8,259257 Média 8,253378

Mediana 8,252005 8,223448 Erro padrão 0,006491

Modo 8,2471 8,219731 Mediana 8,258155

Desvio padrão 0,0392487 8,265128 Modo #N/D

Variância da amostra 0,00154046 8,2721 Desvio padrão 0,031799

Curtose 0,24155671 8,251541 Variância da amostra 0,001011

Assimetria -0,1639333 8,213276 Curtose 1,311902

Intervalo 0,269894 8,283247 Assimetria -0,70345

Mínimo 8,112333 8,292004 Intervalo 0,149507

Máximo 8,382227 8,314579 Mínimo 8,165072

Soma 183863,165 8,272831 Máximo 8,314579

Contagem 22283 8,256309 Soma 198,0811

8,231053 Contagem 24

CV 0,00475668 8,239825

8,257052 CV 0,003853

f = n / N = 24 / 22283= 0,001077 8,237773

8,279785

1 - f = 0.9556 < 0.98 8,281779 N 22283 22283

8,222778 E 0,008253 6,81E-05

População Infinita 8,281122 t² 2,068658 4,279344

8,233621 s² 0,001011 0,001011

8,266963

t (0.975;23) = 2,068658

Nt²s² 96,4194135 96,41941

NE² 1,51787893 1,522206

t²s² 0,00432704

1-f

População Infinita 0,99892295 63,52247

número estimado de dados de entropia para

considerar válidas as informações

AMOSTRA

POPULAÇÃO

63,3419

222

22

**
xstNE

sNt
n

x




2

22

**
NE

sNt
n

x
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APÊNDICE B: MATRIZ DE CO-OCORRÊNCIA 

A matriz de co-ocorrência divide cada elemento pelo 

número total, ou seja, forma a matriz quadrada de probabilidade 

Pi,j, onde cada elemento (i,j) representa a probabilidade de um 

certo valor aparecer na matriz, conforme a equação de co-

ocorrência e de acordo com Haralick et al. (1973): 

 

 
 

Onde, i é o número da linha e j da coluna; m é o 

conteúdo da célula (valor do pixel) e n é o número de linhas ou 

colunas, uma vez que m é uma matriz quadrada. 

A matriz de co-ocorrência gera alguns parâmetros 

importantes para a a avaliação e a análise das diferenças entre 

as imagens. O imageJ apresenta esses parâmetros através o 

plugin GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrices), 

desenvolvido por Cabrera (2006): 

 Segundo Momento Angular (SMA): mede a 

homogeneidade ou variabilidade das transições dos níveis de 

cinza da imagem. Quanto maior SMA, mais heterogênea é a 

imagem. Assim: 

 
Momento de Diferença Inverso (MDI): é máximo 

quando a concentração dos valores na diagonal da matriz de co-

ocorrência for máxima. 

 
Entropia (E): mede o grau de dispersão dos níveis de 

cinza da imagem e possui um conceito muito semelhante ao 

SMA. Quando a entropia é alta os valores da matriz de 
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coocorrência são iguais e é baixa quando os valores na diagonal 

da matriz são altos, ou quando os valores de entrada da matriz 

de co-ocorrência são baixos. Os valores dos pesos da 

homogeneidade são inversamente proporcionais aos pesos do 

contraste, com pesos diminuindo exponencialmente quanto 

mais distantes da diagonal. Dissimilaridade e contraste resultam 

em grandes valores para imagens compostas principalmente por 

níveis de cinza diferentes (por exemplo, brancos e pretos), 

enquanto que a homogeneidade resulta em grandes valores para 

níveis de cinza similares. Se os pesos diminuem distantes da 

diagonal, o resultado será maior para imagens com pouco 

contraste. Assim: 

 
 Contraste (CT): é uma estimativa das variações locais 

ao quadrado dos níveis de cinza entre pares de pixels. Esta 

medida é também chamada de soma do quadrado da variância. 

Medidas relacionadas a contraste usam pesos relacionados com 

a distância da diagonal da matriz de co-ocorrência. Valores na 

diagonal da matriz de co-ocorrência representam pouco 

contraste, aumentando quando a distância da diagonal aumenta. 

A variância da matriz de co-ocorrência, trata especificamente 

das combinações do pixel de referência e do seu vizinho. Então, 

isso não é o mesmo que a simples variância de níveis de cinza 

na imagem original. 

 
Correlação (CR): a medida do grau de associação 

linear (negativa ou positiva) entre duas variáveis quantitativas é 

indicada pela correlação na textura e mede a dependência linear 

de pixels em relação a sua vizinhança. 
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Onde, µx e µy representam a média das direções x e y, 

enquanto σx e σy, os desvios padrões. 
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APÊNDICE C: ANÁLISE DA INTENSIDADE DE PIXEL 

DAS IMAGENS 

Para a mesma semente os dois métodos apresentam 

sinais bem distintos. A Figura 1 mostra a intensidade de níveis 

de cinza para os pixels das imagens após aplicado o algoritmo 

GDV-Fujii e BL-Fujii. As imagens GDV apresentam picos e 

depressões que correspondem ao padrão fractal da imagem, 

enquanto a imagem BL apresenta um padrão de espalhamento 

de salpicos (speckle). 

Figura 1. Intensidade de níveis de cinza para os pixels das imagens 

de semente de feijão-azuki após aplicado o algoritmo 

GDV-Fujii 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

É importante ressaltar que no GDV há interesse nas 

bordas das imagens devido a reação fotônica imediata do 

contato com o plasma frio, enquanto que nas imagens BL o 

efeito borda tem maior relação com a morfologia física e não 

representa as reações internas imediatas da semente, no 

momento da captação da informação numérica. Então procura-

se re-amostrar a imagem para escolher áreas de menor efeito de 
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borda, como mostra a Figura 2 e 3, para os dados originais da 

amostra da imagem. 

Figura 2. Intensidade de níveis de cinza para os pixels das imagens 

de semente de feijão-azuki após aplicado o algoritmo 

BL-Fujii (abaixo) 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

Figura 3. Re-amostra de imagem BL após apicado o algoritmo 

Fujii e o padrão de espalhamento das intensidades de 

níveis de cinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 
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Os métodos geram informações para cada imagens e 

padrões diferentes. Assim foram escolhidos o algoritmo que fez 

o melhor reconhecimento de padrões. O Fraclac do ImageJ 

respondeu melhor para as imagens GDV e o GLCM nas 

imagens BL. 
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APÊNDICE D: ANÁLISE DA FRACTABILIDADE DAS IMAGENS 

Análise fractal é um método contemporâneo de aplicar a 

matemática não tradicional para os padrões que desafiam a 

compreensão de conceitos euclidianos tradicionais (CROSS, 

1997). 

A análise de fractabilidade da imagem foi realizada com 

o algoritmo presente no aplicativo Fraclac para ImageJ 

(KARPERIEN, 2005). 

ImageJ é software de análise de imagens escrito em Java 

por Wayne Rasband dos Institutos Nacionais de Saúde em 

Bethesda, Maryland. Está livremente disponível no website 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

O FracLac faz a análise de fractabilidade. Pode ser 

instalado no diretório de plugins do ImageJ (arquivo 

FracLac_.jar ou um arquivo com um nome semelhante, 

dependendo da versão) 

FracLac é utilizado para analisar objetivamente a 

complexidade e a heterogeneidade, assim como algumas outras 

medidas de imagens binárias não-binárias digitais: 

• Descreve formas geométricas, de mensuração 

complexa, onde os detalhes do desenho da imagem 

(forma, contorno) são tão importantes quanto a 

morfologia (diâmetro, área, perímetro). 

• É adequado para imagens de células biológicas e 

outras estruturas biológicas, incluindo estruturas e 

texturas de ramificação, bem como fractais 

conhecidos. 

• Os padrões podem ser facilmente extraídos de 

diversos tipos de imagens e convertidos em imagens 

binárias digitais que podem ser analisadas com o 

FracLac. 

FracLac realiza diferentes tipos de análises para fornecer 

dados e gráficos da dimensão fractal: lacunaridade, dados 

multifractais, a forma e o tamanho de padrões em imagens. 
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FracLac digitaliza imagens de diferentes maneiras: por 

contagem de caixa de regular, por sub digitalização, através de 

uma caixa deslizante de lacunaridade e por digitalização de 

multifractais. 

FracLac oferece uma medida de complexidade, um 

dimensionamento fractal chamado de caixa de contagem de 

dimensão fractal ou DB. Ele é medido a partir da razão de 

aumento do detalhe com o aumento da escala (ε). A proporção 

quantifica o aumento em detalhe com o aumento da ampliação 

ou resolução visto em fractais. A técnica básica para o cálculo 

do DB usado em FracLac é chamado caixa de contagem. 

 

Dimensão Fractal (DB) 

A DB é baseado no cálculo de uma régua de escala ou 

dimensão fractal: 

 

DB = -LIM [logNε / logε] 

 

Este é lido como "o limite negativo da razão entre o 

logaritmo do número de caixas numa determinada escala sobre 

o registo dessa escala" 

 

O que é "a contagem"? 

A contagem normalmente se refere ao número de caixas 

de grade que continham pixels em uma varredura da imagem 

usando caixa de contagem. Para lacunaridade, o número de 

pixels por quadro são contados. 

 

O que é epsilon (ε) ou escala? 

Epsilon é a escala aplicada a um objeto. Em FracLac, 

refere-se a caixa de tamanho em relação ao tamanho da 

imagem, em que o tamanho da imagem, a fronteira que contém 

a peça pixelizada de uma imagem. Ou seja, escala = caixa de 

tamanho / imagem. 
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Qual é o tamanho da caixa ou calibre da grade? 

Caixa de tamanho refere-se ao tamanho das caixas 

individuais utilizados para medir um objeto. O calibre de grade 

e o tamanho da caixa são os mesmos. Para um quadro de 

contagem de não sobreposição, calibre de grade é o tamanho 

das caixas de uma grade, de uma série de grades. A caixa 

deslizante de lacunaridade é o tamanho da única caixa de 

sobreposição. Os tamanhos de caixas para todas as grades 

utilizadas na contagem de caixa são calculadas em uma série 

linear que depende dos valores mínimos e máximos, bem como 

o número de tamanhos escolhidos. 

 

O que é uma varredura? 

A digitalização é aplicar grades ou caixas de uma 

imagem e a contagem do número de pixels que caíram em cada 

caixa, bem como o número de caixas necessárias para cobrir 

uma imagem. É uma maneira de reunir dados digitalizados para 

o cálculo da dimensão fractal, lacunaridade, ou a dimensão 

generalizada. Existem exames globais e sub varreduras, 

varreduras de rede e digitalização de caixa.  

 

Quais são as digitalizações globais e regulares? 

Uma varredura global é uma caixa de contagem de 

digitalização sobre a imagem inteira ou ROI usando grades não 

sobrepostas. Esta verificação pode ser feita usando várias 

posições. Varreduras regulares não são digitalizações de 

Lacunaridade, as quais usam caixas sobrepostas em vez de 

grades. Sub varreduras fazem exames globais sobre uma área 

dentro de uma imagem, por isso são chamados locais. A análise 

multifractal usa varreduras globais regulares ou sub varreduras 

aleatórias. 

 

O que é uma varredura sem sobreposição? 

Uma varredura não sobreposta usa grades de tamanho e 

posição fixos. Isto é, cada caixa em uma grade contém o mesmo 
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tamanho, e a grade não muda de posição até que todas as caixas 

estejam marcadas. 

 

O que é uma verificação local? 

A verificação local é uma varredura sobre parte de uma 

imagem ou ROI. Normalmente é chamado de sub varredura. 

 

O que é posição da grade? 

Refere-se a uma grade colocada sobre uma imagem de 

um quadro de contagem.  

Figura 1. Número de caixas e grades de cobertura de uma imagem. 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) modificado de (KARPERIEN, 2005) 

 

Como mostrado na imagem (Figura 1), o número de 

caixas necessárias para cobrir uma imagem depende de onde a 

grade é colocada. Leva 25 caixas na esquerda, e 35 no lado 

direito. FracLac verifica em várias posições no gradeamento. 

Varreduras regulares atribuem localização aleatória dentro de 

uma área definida. A análise multifractal utiliza uma grade de 

conveção. A Figura 1 mostrada que as caixas de não se 

sobrepõem. Na caixa de um algoritmo de deslizamento, em 

contraste, as caixas podem sobrepor-se. 
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O que é DB médio? 

O DB médio é a dimensão fractal da caixa de contagem, 

calculado sobre o número de verificações que foram feitas nas 

posições de grade diferentes. O DB pode ser do tipo com 

inclinação corrigida, quando durante o período de análise não 

mostra nenhuma mudança nos dados de regressão. Estes 

períodos surgem falsamente como uma limitação de pixels e 

grades. O FracLac utiliza uma série linear de tamanhos de 

caixa, em ordem, a um máximo de escalonamento de captura de 

uma imagem. Usando uma série linear, depois de um ponto, 

como o tamanho da caixa, aumentos relativos ao tamanho da 

imagem, e o número de caixas necessárias para cobrir uma 

imagem. A qual permanece constante ao longo de um longo 

intervalo de variação de tamanho. Isso forma platôs no gráfico 

log-log de contagem de caixa, mas não necessariamente reflete 

características reais de complexidade em um padrão. FracLac 

remove pontos de dados resultantes de tais planaltos para 

fornecer o DB inclinação-corrigida.  

 

O que é lacunaridade ou Λ? 

Segundo Barros Filho e Sobreira (2008), o conceito de 

lacunaridade foi criado e desenvolvido a partir da necessidade 

científica para analisar os padrões de textura multi-escala na 

natureza (principalmente em pesquisa médica e biológica), 

como uma possibilidade de associar padrões espaciais de vários 

diagnósticos relacionados. É uma poderosa ferramenta analítica, 

pois é uma medida multi-escalar, isto é, permite uma análise de 

densidade, de embalagem ou de dispersão através de escalas e 

pode também indicar o nível de permeabilidade de uma 

estrutura geométrica. 

O "lac" em FracLac significa lacunaridade (Λ) ou 

"textura visual". É considerada uma medida de heterogeneidade 

(heterogeneidade) ou de translação ou invariância rotacional em 

uma imagem. Esta medida complementa dimensões fractais na 

caracterização de padrões extraídos de imagens digitais. O 
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FracLac calcula automaticamente alguns valores de 

lacunaridade em uma verificação regular. 

Em fractal, lacunaridade é calculada como a variação na 

densidade de pixels em diferentes tamanhos de caixa, usando o 

coeficiente de variação da distribuição dos pixels. 

 

Referências 

CROSS, S. S. Fractals in pathology. J Pathol., v. 182, n. 1, p. 

1-8,  May; 1997. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ANÁLISE QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA 

ÁGUA 
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ANEXO B: DAS VARIÁVEIS GERADAS PELO 

SOFTWARE IMAGEJ 

O software ImageJ gera dezenas de variáveis de acordo 

com os tratamentos implementados nas imagens. Cada 

elemento de interesse na imagem é nominado de “partícula”. A 

forma, cor, textura, tamanho e área dessas partículas são 

integradas no sistema de coleta de dados do software de forma 

supervisionada ou não-supervisionada. A Figura 1, mostra 

exemplos de algumas medidas reconhecidas através da análise 

com ImageJ. O software e os plugins utilizados nesta tese 

podem ser encontrados em: http://imagej.nih.gov/ij/ 

A seguir são elencadas as principais variáveis geradas 

para análise de partículas: 

⦁ Área: área de seleção em pixels quadrados ou de 

acordo com a unidade de calibração (ex.:, pixel2, mm2,μm2, 

etc.) 

⦁ Centróide (X e Y): é o centro do ponto de seleção. 

Trata-se da média das coordenadas de x e y de todos os pixels 

da imagem. 

⦁ Centro de massa (XM e YM): Esta é a média 

ponderada pelo brilho de x e y coordenado por todos os pixels 

da imagem ou seleção. Essas coordenadas são os momentos 

espaciais de primeira ordem. 

⦁ Perímetro: O comprimento do limite externo da 

seleção. O perímetro de uma seleção é composto. Calculado por 

decomposição em seleções individuais. Note- se que o 

perímetro de composição é a soma dos perímetros individuais, 

os quais, podem ser diferentes devido à utilização de diferentes 

métodos de cálculo. 

⦁ Retângulo delimitador (BX e BY / Width e Height): 

é o menor retângulo fechado da seleção. Usa as posições BX, 

BY, Largura e Altura, onde BX e BY são as coordenadas do 

canto superior esquerdo do retângulo. 
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⦁ Elipse de ajuste (Fit ellipse): utiliza uma elipse como 

seleção. 

Os termos para identificar a variável são três: Principal 

(Major); Secundário (Minor) e Ângulo (Angle). Este último 

trata-se do ângulo entre o eixo principal e uma linha paralela ao 

eixo X da imagem. As coordenadas do centro da elipse são 

exibidos como X e Y (o próprio centroide, quando este é 

escolhido para compor a análise da imagem). 

⦁ Circularidade (Circ.): quando o valor é igual a 1.0, 

indica um círculo perfeito. Os valores próximos a zero indicam 

que a forma da partícula é cada vez mais alongada.Os valores 

não podem ser validados para partículas muito pequenas. 

⦁ Razão de proporção (AR): a razão de proporção 

forma a elipse  

Por exemplo: 

Se a elipse é selecionada, os eixos Major (principal) e 

Minor (secundário) aparecem na tabela de resultados 

⦁ Arredondamento: ou, o inverso de AR. 

⦁ Solidez : esta variável realiza a seleção da área medida 

convexa. 

⦁ Diâmetro de Feret1: é a maior distância entre 

quaisquer dois pontos ao longo da fronteira de seleção, também 

conhecido como máximo paquímetro. O ângulo (0-180 graus) 

do diâmetro de Feret é exibido, bem como o diâmetro mínimo 

de paquímetro (MinFeret) e, as coordenadas a partir do 

diâmetro de Feret (FeretX e FeretY). 

O diâmetro de Feret (dF) é definido como a distância 

entre as duas tangentes paralelas ao perímetro da área projetada 

da partícula. Uma vez que para uma única partícula pode ser 

determinada idealmente infinitos valores de dF, usando um 

valor médio. Este valor médio é obtido através da medição de 

                                                           
1 Walton, W. H. Feret‘s Statistical Diameter as a Measure of Particle 

Size in Nature, vol. 162, Londra, Nature Publishing Group, 28 agosto 

1948 
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um número n de dF e calculada a média aritmética; os valores 

de dF finais são, por conseguinte, sempre os valores médios de 

uma série de medições realizadas. Mesmo no caso do diâmetro 

de Feret, o parâmetro é pouco utilizado em favor dos diâmetros 

equivalentes mais significativos. 

Figura 1. Diferentes medidas apresentadas no ImageJ quando são 

realizadas análise de imagens. Fonte: produção do 

próprio autor (2016), modificada de http://www.fritsch- 

sizing.es/enciclopedia/fritsch-cloud/. 

  

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 
⦁ Densidade Integral (Integrated density)”: é a soma 

dos valores dos pixels na imagem ou seleção. Isso é equivalente 

ao produto da Área com a Média dos Valores de Cinza. A 

densidade integral bruta (soma dos valores de pixel) também 

é exibido sob o título RawIntDen. 
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ANEXO C: TERMOS E ABREVIATURAS UTILIZADOS 

NO TEXTO DA TESE 

Bootstrapping: é um termo de origem inglesa que se 

originou na década de 1880 como um acessório para ajudar a 

calçar botas, e gradualmente adquiriu uma coleção de 

significados metafóricos adicionais. No contexto da tese 

significa um método de reamostragem proposto por Bradley 

Efron em 1979. Utiliza-se para aproximar distribuição na 

amostra de um levantamento estatístico. A técnica de bootstrap 

trata a amostra observada como se esta representasse 

exatamente toda a população, uma vez que não se dispõe de 

toda as observações (Efron, 1993)
2
.  

Utiliza-se frequentemente para aproximar o viés ou a 

variância de um conjunto de dados estatísticos, assim como para 

construir intervalos de confiança ou realizar contrastes de 

hipóteses sobre parâmetros de interesse. Na maior parte dos 

casos não pode obter-se expressões fechadas para as 

aproximações bootstrap e portanto é necessário obter 

reamostragens em um ordenador para por em prática o método. 

A enorme capacidade de cálculo dos computadores atuais 

facilita consideravelmente a aplicabilidade deste método tão 

custoso computacionalmente.  

Segundo Good (2006)
3
 trata-se de um modelo de 

validação pelo uso de subconjuntos aleatórios (bootstrapping ou 

validação cruzada) ou uma técnica usada para compensar uma 

taxa de erro aparente otimista. A taxa de erro aparente é a 

porcentagem de observações classificadas incorretamente. O 

número tende a ser otimista porque os dados que estão sendo 

classificados são os mesmos dados usados para construir a 

função de classificação. Segundo Kohavi (1995)
4
 esta técnica é 

                                                           
2 EFRON,B; TIBSHIRANI, R. An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, 1993. 
3 GOOD, P. (2006) Resampling Methods. 3rd Ed. Birkhauser. 
4 KOHAVI, R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model 
selection. In: International joint Conference on artificial intelligence. [S.l.: s.n.], 1995. v. 14, p. 

1137–1145. 
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amplamente empregada em problemas onde o objetivo da 

modelagem é a predição. Busca-se então estimar o quão preciso 

é este modelo na prática, ou seja, o seu desempenho para um 

novo conjunto de dados. Para aumentar a aceitabilidade do 

conjunto de dados é realizado o particionamento em 

subconjuntos mutualmente exclusivos, e posteriormente, utiliza-

se alguns destes subconjuntos para a estimação dos parâmetros 

do modelo e o restante dos subconjuntos (são empregados na 

validação. 
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ANEXO D: LIMIARIZAÇÃO 

Os algoritmos de limiarização (http://digitalassets.lib. 

berkeley.edu/math/ucb/text/math_s4_v1_article-27.pdf), 

possuem diversas abordagens sobre o processamento e análise 

de imagem. O software ImageJ apresenta os seguintes: Huang, 

Internodes, Isodata, Li, MaxEntropy, Mean, MinError, 

Minimum, Moments, Otsu, Percentiles, RenyiEntropy, 

Shanbhag, Triangle e Yen. Todos foram testados e escolhidos 

aqueles que representavam melhor os dados de coleta. Na 

Figura a seguir está um exemplo para os tratamentos de semente 

sem e com briônia (Figura 1). 

Figura 1. Limiarização sem e com aplicação de Bryonia alba ou 

binarização da imagem 

 

Fonte: produção do próprio autor (2016) 

 

Devido a distribuição mais espalhada dos pontos de 

interesse (partículas) foi escolhido o algoritmo RenyiEntropy 

(circulado em vermelho), com a intensão de coletar um número 

suficiente de informação sobre as partículas. Em teoria da 
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informação, a entropia de Rényi generaliza a entropia de 

Hartley, a entropia de Shannon, a entropia de colisão e a 

minimum-entropia, discutido por Rényi (1961)7. A entropia de 

Rényi é uma função automórfica: ocorre matematicamente em 

um espaço que é invariante sob a ação de algum grupo, ou em 

outras palavras, uma função no espaço quociente ou 

consequente. Muitas vezes, o espaço é um múltiplo complexo e 

o grupo é um grupo discreto. 
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ANEXO E: MODELOS ESTATÍSTICOS DA ANÁLISE 

MULTIVARIADA UTILIZADOS COM O SOFTWARE 

PAST. (SEGUNDO HAMMER, 2012) 

Gower 

Uma medida de distância que calcula a média da 

diferença entre todas as variáveis, sendo cada termo 

normalizado para a amplitude daquela variável: 

 
Euclidean 

Distância Euclideana básica. Nas primeiras versões do 

Past, era normalizada para o número de variáveis (o valor ainda 

é ajustado para dados ausentes). 

 
Mahalanobis 

Uma medida de distância que leva em conta a estrutura 

de covariância dos dados, sendo S a matriz de variância-

covariância: 

 
 

Correlation 

O complemento 1-r do coeficiente r de correlação de 

Pearson entre as variáveis: 
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Usar o complemento faz disso uma medida de distância. 

Veja também o módulo Correlação (Correlation), onde o r de 

Pearson é fornecido diretamente e com testes de significância. 

Rho 

O complemento 1-rs do rho de Spearman, que é um 

coeficiente de correlação de ranks. Semelhante a Correlação 

(Correlation), onde o rho é dado diretamente e com testes de 

significância. 

Ochiai 

Um índice de similaridade para dados binários, 

comparável à similaridade de cosseno (cosine) para outros tipos 

de dados: 

 
Bray-Curtis 

Bray-Curtis é um índice de similaridade popular para 

dados de abundância. O Past calcula a similaridade de Bray-

Curtis da seguinte maneira: 

 
Isso é algebricamente equivalente à fórmula dada 

originalmente por Bray e Curtis (1957). 

 
Muitos autores usam uma distância de Bray-Curtis, que 

é simplesmente 1-d. 
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Cosine 

O produto interno das abundâncias, cada uma 

normalizada à norma unitária (normalised to unit norm), i.e. o 

cosseno do ângulo entre os vetores. 

 
Manhattan 

A somatória das diferenças em cada variável: 

 
 

MANOVA (ANálise De VAriância Multivariada – 

Multivariate ANalysis Of VAriance) unifatorial  

É a versão multivariada da ANOVA univariada, que 

testa se uma série de amostras têm a mesma média. Caso você 

só tenha duas amostras, o teste de T2 de Hotelling de duas 

amostras pode ser usado no lugar.  

Duas estatísticas são fornecidas: lambda de Wilk com 

seu valor associado F de Rao, e o traço de Pillai (Pillai trace) 

com seu F aproximado. O lambda de Wilk provavelmente é 

mais comumente usado, mas o traço de Pillai pode ser mais 

robusto. 

Número de restrições (Number of constraints): Para 

cálculo correto dos valores de p, o número de variáveis 

dependentes (restrições ou constraints) deve ser especificado. 

Normalmente, deve ser deixado em 0, mas para dados de pontos 

de referência (landmarks) com ajuste de Procrustes use 4 (para 

2D) ou 6 (para 3D). 

Comparações par-a-par (post-hoc): Caso a MANOVA 

mostre diferença geral significativa entre os grupos, a análise 

pode proceder por comparações par-a-par. No PAST, a análise 
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post-hoc é bem simples, feita por testes de Hotelling par-a-par. 

Na tabela post-hoc, os grupos são nomeados de acordo com o 

nome da linha do primeiro item do grupo. Os seguintes valores 

podem ser mostrados na tabela: 

• Valores de p de Hotelling, sem correção para testes 

múltiplos. Marcados em rosa se significativos (p<0.05). 

• Os mesmos valores de p, mas a significância é 

verificada usando o esquema sequência de Bonferroni. 

• Valores de p corrigidos por Bonferroni (multiplicados 

pelo número de comparação par-a-par). A correção de 

Bonferroni resulta em um poder de teste muito baixo. 

• Distâncias de Mahalanobis elevadas ao quadrado. 

Observação:Estas comparações par-a-par usam a matriz 

de covariância intra-grupo agrupada que abrange todos os 

grupos envolvidos na MANOVA. Assim, elas podem diferir 

dos valores fornecidos pelos módulos “Permutação de dois 

grupos” e “Discriminante”, os quais agrupam apenas matrizes 

de covariância dos dois grupos que estão sendo comparados. 

Dados ausentes: suporte por substituição pela média da 

coluna. 

Análise de Variáveis Canônicas (Canonical Variates 

Analysis) 

Uma opção em MANOVA, CVA, produz um gráfico de 

dispersão dos espécimes ao longo dos dois primeiros eixos 

canônicos, produzindo a separação máxima e segunda máxima 

entre todos os grupos (análise de discriminantes para grupos 

múltiplos). Os eixos são combinações lineares das variáveis 

originais como na PCA, e os autovalores (eigenvalues) indicam 

a quantidade de variação que é explicada pelos eixos.  

Classificador (Classifier) 

Classifica os dados, atribuindo cada ponto ao grupo que 

resulta na menor distância de Mahalanobis até a média do 

grupo. A distância de Mahalanobis é calculada a partir da 

matriz de covariância intra-grupo agrupada, fornecendo um 

classificador discriminante linear. Os grupos a quais os dados 
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pertencem e aos quais foram atribuídos pela análise (i.e. grupos 

dados – given e estimados – estimated) são listados para cada 

ponto. Além disso, cada grupo é validado por um procedimento 

de validação cruzada deixe-um-defora (jackknife). 

Matriz de confusão (Confusion matrix) 

Uma tabela com o número de pontos de cada grupo 

(linhas) que são atribuídos aos diferentes grupos (colunas) pelo 

classificador. Idealmente, cada ponto deve ser atribuído ao seu 

respectivo grupo, resultando em uma matriz de confusão 

diagonal. Contagens fora da diagonal indicam o grau de falha 

da classificacão. 

Deformações de pontos de referência (Landmark warps) 

Esta função só deve ser usada se análise CVA foi feita 

sobre dados de pontos de referência 2D. Ela permite a plotagem 

interativa de deformações de forma (shape deformations) como 

uma função da posição ao longo do eixo discriminante, como 

gráficos-pirulilo (lollipop plots) (vetores para fora da posição 

média do ponto de referência) ou como deformações suavizadas 

de placa fina (think-plate spline deformations). 

Deformações EFA 

Esta função só deve ser usada se a CVA foi rodada em 

coeficientes calculados pelo módulo de Análise Elíptica de 

Fourier. Ele permite a plotagem interativa de contornos como 

função da posição ao longo do eixo discriminante. 

 

ANOSIM unifatorial (One-way ANOSIM) ANOSIM 

(ANálise De SIMilaridades – ANalysis Of SIMilarities)  

É um teste não-paramétrico de diferença significativa 

entre dois ou mais grupos com base em uma medida qualquer 

de distância (Clarke 1993). As distâncias são convertidas em 

ranks. 

ANOSIM é normalmente usada para dados de táxons-

em-amostras, onde grupos são amostras que precisam ser 

comparadas. Itens vão em linhas, variáveis vão em colunas, e os 
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grupos devem ser especificados por diferentes cores de linhas, 

como usual. 

Fazendo uma analogia grosseira com a ANOVA, o teste 

é basedo na comparação de distâncias dentro de grupos com as 

distâncias entre grupos, seja rb o rank médio de todas as 

distâncias entre grupos, e rw o rank médio de todas as 

distâncias dentro de grupos. A estatística R é então definida por 

R positivos (até 1) significam dissimilaridades entre os 

grupos. A significância unicaudal é calculada por permutação 

de amostras em grupos, com 9 999 réplicas (pode ser alterado). 

Comparações ANOSIM par-a-par entre todos os pares 

de grupos são fornecidas como um teste post-hoc. Comparações 

significativas (em p<0.05) são mostradas em rosa. A correção 

opcional de Bonferroni multiplica os valores de p pelo número 

de comparações. Esta correção é muito conservadora (produz 

valores elevados de p). A opção sequencial de Bonferroni 

(sequential Bonferroni) não mostra os valores corrigidos de p, 

mas a significância é decidida com base em Bonferroni 

sequência step-down, o qual tem ligeiramente mais poder do 

que Bonferroni simples. 

Dados ausentes: suporte por deleção (não para distâncias 

de Raup-Crick, Rho e definida por usuário). 

Referência 

Clarke, K.R. Non-parametric multivariate analysis of changes 

in community structure. Australian Journal of Ecology., v. 

18, p.117-143, 1993. 

NPMANOVA unifatorial (One-way NPMANOVA) 

NPMANOVA (MANOVA Não-Paramétrica, também 

conhecida como PERMANOVA)  

É um teste não-paramétrico para diferença significativa 

entre dois ou mais grupos, baseado em qualquer medida de 

distância (Anderson 2001). NPMANOVA normalmente é usada 

para dados ecológicos de táxons-em-amostras, onde grupos de 
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amostras precisam ser comparados, mas também pode ser usada 

como uma MANOVA não-paramétrica geral. 

Itens vão em linhas, variáveis em colunas, e os grupos 

devem ser especificados por cores de linhas, como usual. 

NPMANOVA calcula valores de F de forma análoga à 

ANOVA. De fato, para conjuntos de dados univariados e com a 

medida de distância Euclideana, NPMANOVA é equivalente à 

ANOVA e dá o mesmo valor de F. A significância é calculada 

permutando as amostras entre grupos, com 9999 réplicas (pode 

ser alterado pelo usuário). 

NPMANOVAs par-a-par entre todos os pares de grupos 

são fornecidas como um teste post-hoc. Comparações 

significativas (em p<0.05) são mostradas em rosa. A correção 

de Bonferroni mostrada no triângulo superior da matriz 

multiplica os valores de p pelo número de comparações. Esta 

correção é muito conservadora (produz valores elevados de p). 

Dados ausentes: suporte por deleção par-a-par. 

 

Referência 
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ALOMETRIA MULTIVARIADA (Multivariate allometry) 

Este módulo é usado para investigar a alometria de um 

conjunto multivariado de dados morfométricos. Espera-se um 

conjunto multivariado de dados com variáveis (medidas de 

distância) em colunas, espécimes em linhas. 

Este método para a investigação de alometria em um 

conjunto multivariado de dados é baseado em Jolicoeur (1963) 

com extensões por Kowalewski et al. (1997). Os dados são 

(automaticamente) transformados em log e sujeitos a uma PCA. 

O primeiro componente principal (PC1) é então considerado 

como eixo de tamanho (size axis) (isso só é válido caso a 
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variação explicada pela PCA seja grande, digamos mais de 

80%). O coeficiente alométrico de cada variável original é 

estimado dividindo o peso (loading) daquela variável no PC1 

pelo peso médio de todas as variáveis no PC1. 

Intervalos de confiança de 95% para os coeficientes 

alométricos são estimados por bootstrap dos espécimes. 2000 

réplicas de bootstrap são feitas. Dados ausentes: suporte por 

substituição pela média da coluna. 
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ANEXO F: WAVELET (TRANSFORMADA WAVELET) 

Wavelet, fora desenvolvido por Jean Morlet (Geofísico) 

e Alex Grossman (Físico) em 1981, ela constitui uma nova base 

de estudo quando estamos relacionando sinais diversos, desde 

frequência elétricas até análise de sinais em previsões de 

eventos. Entretanto, a teoria de análise de frequência iniciou-se 

com os estudos de Jean Fourier em 1807, desenvolvendo as 

chamadas Séries de Fourier. Para o entendimento da 

importância das wavelets analisemos brevemente a função 

matemática de Fourier, no caso, a Transformada de Fourier 

(TF). 

Com a Transformada de Fourier podíamos analisar 

sinais separando suas diversas frequências, entretanto, para 

séries temporais não-estacionárias encontrávamos problema de 

análise. Gabor então desenvolveu um método onde fixávamos 

janelas sistematicamente e em sequências, dessa forma, 

podíamos analisar o sinal com alguma perda, devido ao 

janelamento, que podíamos encontrar em um sinal. 

A wavelet possui suas propriedades para analises de 

sinais baseados em deficiências encontradas na Transformada 

de Fourier e na STFT. A análise em wavelet é baseada em 

frequência e tempo, ou seja, em resolução e escala (FIGURA 

2). Os algoritmos wavelet processam dados em diferentes 

escalas e resoluções, permitindo que seja visto tanto o global 

quanto os detalhes de um sinal (Figura 1). 
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Figura 1. Comparação das transformadas de Fourier e wavelet: (a) 

Transformada de Fourier (b) Transformada wavelet. 

 
Fonte: (POZZEBON, 2009). 

 

A inspeção de séries temporais em diferentes escalas 

requer uma coluna de dados ordinais ou contínuos com 

espaçamento regular entre os pontos. A transformação wavelet 

contínua (continuous wavelet transform – CWT) é uma forma 

de análise em que os dados podem ser inspecionados 

simultaneamente em escalas pequena, intermediária e grande. 

Pode ser útil para detectar periodicidades em diferentes 

comprimentos de onde, auto-similaridade (self-similarity) e 

outras características. Para imagens é utilizada a transformada 

wavelet discreta. 

A ideia principal da transformada wavelet é ser uma 

transformada pontual e proporcional a escala. Ela analisa o sinal 

em escalas diferentes e se desloca analisando cada trecho do 

sinal. Como dito anteriormente a translação é mover o sinal da 

esquerda para a direita no eixo das abcissas, e o escalonamento 

é referente a comprimir e dilatar o sinal. 
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Figura 3. Exemplos de funções wavelets, obtidas partir de um 

wavelet-mãe.  

 
Fonte: (POZZEBON, 2009) 

 

A transformada wavelet discreta (WDT) 

As transformadas wavelets surgiram como uma 

abordagem alternativa para o processamento de imagens, 

cobrindo a de ciência da transformada de Fourier por permitir 

que tanto informações sobre a frequência quanto informações 

sobre o tempo estejam presentes (BOVIK, 2000; CNOPS, 

2001). 

É uma função capaz de decompor e descrever ou 

representar outra função (ou uma série de dados) originalmente 

descrita no domínio do tempo (ou outra ou outras várias 

variáveis independentes, como o espaço), de forma a podermos 

analisar esta outra função em diferentes escalas de frequência e 

de tempo. A decomposição de uma função com o uso de 

wavelets é conhecida como transformada wavelet e tem suas 

variantes contínua e discreta. Graças a capacidade de decompor 

as funções tanto no domínio da frequência quanto no domínio 

do tempo, as funções wavelet são ferramentas poderosas de 

processamento de sinais, muito aplicadas na compressão de 

dados, eliminação de ruído, separação de componentes no sinal, 

identificação de singularidades, detecção de auto-semelhança, e 

muito mais. 

Aplicação direta: Em análise de sinais, a transformada 

de wavelet possui as mesmas aplicações que a transformada de 
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Fourier de curto termo, isto é, a análise de sinais não 

estacionários, mas elimina a principal desvantagem desta, que é 

o fato de a janela deslizante apresentar um tamanho fixo. Com 

isso, uma função que possui um suporte finito no domínio do 

tempo, como é o caso dos sinais físicos reais, possui um 

espectro cujo suporte é infinito no domínio da frequência. Em 

outras palavras, o sinal é localizado no tempo, mas seu espectro 

não é. O fato de a janela deslizante da transformada de wavelet 

possuir tamanho ajustável ao sinal analisado permite que o 

espectro de uma função local no tempo seja também local na 

frequência. Isso se comprova através da equação (4a), que 

mostra que os coeficientes do espectro decaem 

exponencialmente com a frequência. 

 

Transformada de Fourier e a origem da wavelet 

Na análise de Fourier podemos extrair apenas 

informações sobre o domínio da frequência, mas não podemos 

saber "quando" no tempo acontecem essas frequências que 

estudamos; enquanto isso, na análise com wavelets podemos 

extrair também informações da função no domínio do tempo. A 

resolução ou detalhamento da análise no domínio da frequência 

diminui enquanto a resolução no tempo aumenta, sendo 

impossível aumentar o detalhamento em um dos domínios sem 

diminuí-lo no outro (em uma analogia ao Princípio da incerteza 

de Heisenberg, chama-se esta relação entre os domínios da 

frequência e do tempo de relação de incerteza ou simplesmente 

de princípio da incerteza). Usando a análise de wavelets, é 

possível escolher a melhor combinação dos detalhamentos para 

um objetivo estabelecido. 

 

Transformada de wavelet discreta 

Esta transformada é utilizada para analisar sinais 

digitais, e também na compressão de imagens digitais. A forma 

mais simples dessa transformada, conhecida como transformada 

de Haar foi criada em 1909. 
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É derivada da transformada contínua fazendo-se a e b 

variáveis discretas, em lugar de contínuas, através de uma 

amostragem. 

 

A wavelet mãe resultante é uma grade (matriz) de 

valores h[j,k] relacionada à wavelet contínua ψ(t) pela 

expressão. 

 
Quanto mais próximo de 1 o valor de N, mais a versão 

discreta se aproxima da versão contínua. 

 

Propriedades da WDT: 

Conservação da energia 

Após a transformação, a energia do sinal se conserva, 

pois vale a relação. 

 
que equivale ao teorema de Parseval para a transformada 

de Fourier. 

Quase ortogonalidade 

Uma vez que as diversas wavelets possuem escalas 

diferentes e estão defasadas no tempo, elas não constituem uma 

base ortogonal. No entanto, como pode-se sempre reconstruir o 

sinal original a partir da transformada, diz-se que elas 

constituem uma base quase-ortogonal; essa base contém 

informação redundante, mas não se perde informação na 

transformação. 

Localidade 

Apesar de qualquer função quer atenda às equações (1a), 

(1b) e (4c) poder ser empregada como wavelet mãe, em 

aplicações práticas em geral se exige a condição adicional. 
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Quanto maior o valor de p, mais localizada é a wavelet 

no tempo, e por conseguinte também W(a,b), que decai no 

mínimo tão rápido quanto ap+½ o que é bastante vantajoso. Isso 

implica em a wavelet ser localizada no domínio da frequência 

também, não apenas no domínio do tempo. Essa propriedade é 

também conhecida como regularidade da wavelet. 

Transformada de Fourier da wavelet mãe 

De acordo com as propriedades da transformada de 

Fourier, a condição (1a) implica 

  
e a condição (5b) implica 

 
Isso significa que, quanto mais localizada no tempo for a 

wavelet mãe, mais achatado é o seu espectro em ω = 0. 

Linearidade 

 
Deslocamento no tempo 

 
Escalamento no tempo 

 
Transformada de uma constante 

 
Transformada de uma função linear 

 
onde i é a unidade imaginária e * indica o conjugado 

complexo. Em geral, devido a (5b), W(a,b) = 0 neste caso. 

Análise wavelet 
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A análise de wavelet é feita pela aplicação sucessiva da 

transformada de wavelet com diversos valores para a e b, 

representando a decomposição do sinal original em diversos 

componentes localizados no tempo e na frequência, de acordo 

com estes parâmetros. Cada wavelet possui melhor ou pior 

localização nos domínios da frequência e do tempo, por isso a 

análise pode ser feita com wavelets diferentes de acordo com o 

resultado desejado. 

A análise wavelet traz consigo uma análise em 

resoluções múltiplas, onde o nível de resolução é dado pelo 

índice a. Nesta análise em resoluções múltiplas, geramos uma 

sequência de subespaços encaixantes, onde as funções de base 

numa escala a_0 não "enxergam" detalhes de tamanho menor 

que 2^{-a_0}. 
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