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Resumo 

Em 2018 foi divulgado que a linguagem de programação 
mais usada em diferentes campos de aplicação, inclusive 
no científico, é a Python. Diante desse cenário, este 
projeto propôs avaliar a linguagem Python com relação 
ao Java, em processamento de imagens, mais 
especificamente, para análise de sementes. Nas duas 
métricas avaliadas, tempo de segmentação e tempo de 
execução, o sistema em linguagem Python foi pelo 
menos 1,75 vezes mais rápido em comparação àquele 
em Java. 

Introdução  

O processamento digital de imagens (PDI) é a 
manipulação de uma imagem por computador de modo 
que a entrada e a saída do processo são 
imagens (GONZALEZ e WOODS, 2000). Com base 
nesse conceito, o desenvolvimento este projeto tem 
como objetivo demonstrar, empiricamente, o 
desempenho da linguagem Python em relação à 
linguagem Java (NAME, 2014), na aplicação de técnicas 
de PDI. 

Material e Métodos 

O trabalho foi sendo desenvolvido utilizando a linguagem 
de programação Python na versão 3.7. Como auxílio, foi 
utilizado o OpenCV, em sua versão 3.4.9, para o 
carregamento, criação de imagens e aplicação de filtros 
e funções necessárias. A figura 1 apresenta o 
fluxograma de execução do projeto. Para comparação e 
análise dos algoritmos foi escolhida a métrica de tempo 
de execução na mesma máquina. 
Figura  1. Fluxograma de execução do projeto 

 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 são mostradas as médias dos resultados 

obtidos, em segundos, do tempo da execução dos 

algoritmos nas diferentes linguagens de programação; 

também são apresentados os tempos de execução da 

função de segmentação de PDI, em cada algoritmo. 
Tabela 1. Tabela de comparação algoritmos Java - Python  

Linguagem 
Tempo de 
segmentação (s) 

Tempo total de 
execução (s)  

Python 2,141 1,526 

Java 4,581 2,676 

Conclusão  

A linguagem Python atualmente é a mais usada para 
desenvolvimento, tanto na área de PDI quando na de 
aprendizado de máquinas (Machine Learning), por ser de 
fácil manipulação e aprendizado. Os resultados 
adquiridos na execução do código nas diferentes 
linguagens demonstram um desempenho de execução 
maior da linguagem Python, em relação à linguagem 
Java. No entanto, isso não é um resultado comprovado 
para todas as áreas que compreendem o processamento 
digital de imagens. Seriam necessários mais testes 
abrangendo algoritmos de complexidade igual ou maior 
para validar essa afirmativa. Um dos quesitos que 
influenciou no desempenho da linguagem Python é que a 
maioria das funções que utilizaram a biblioteca OpenCV 
puderam ser feitas de forma simplificada, dada que a 
biblioteca usada para desenvolvimento do algoritmo em 
Python já possuía muitas das funções necessárias 
atualizadas na versão em uso neste projeto, em 
comparação com o plugin JavaCV, utilizado no 
desenvolvimento do algoritmo em Java. 
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