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Abstract. Asiatic rust has been a major threat that must be tackled in soybeans
in Brazil. A well trained professional can detect and diagnose the cases of this
disease, but the subjectivity of a response given by a human being can be a pro-
blem. With the current technologies in the field of image processing it is possible
to create software capable of detecting and diagnosing Asian rust without the
subjectivity factor, thus helping the agricultural producer in its combat.

Resumo. A ferrugem asiática tem sido uma grande ameaça que deve ser com-
batida nas lavoura de soja no Brasil. Um profissional bem treinado consegue
detectar e diagnosticar os nı́veis desta doença, porém a subjetividade de uma
resposta dada por um ser humano pode vir a gerar problemas. Com as tecno-
logias atuais no campo de processamento de imagens pode-se criar softwares
capazes de detectar e diagnosticar a ferrugem asiática sem o fator subjetivi-
dade, ajudando assim o produtor agrı́cola em seu combate.



1. Introdução
A soja é atualmente um dos produtos mais importantes na agricultura Brasileira, sendo
que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, perdendo apenas para o EUA[8].
Um dos grandes obstáculos para o aumento da produção é a doença causada pelo fungo
Phakopsora pachyrhizi conhecida como ferrugem asiática. No ano de 2001 a área afetada
no Brasil e no Paraguai foi estimada em cerca de 10.000 hectares, 4 anos mais tarde (2005)
a doença já havia sido registrada em todas as regiões produtoras de soja do hemisfério
sul, causando um um prejuı́zo estimado (perdas de grãos + custo de controle + perda de
arrecadação) de 5,143 bilhões de dólares segundo Embrapa. Constatar a doença ainda
em seu estado inicial em uma lavoura demanda o suporte e o controle manual de um
especialista humano, logo a classificação do grau de severidade da doença estará sujeita a
subjetividade do técnico responsável[10], podendo assim existir duas conclusões distintas
se analisado por dois técnicos diferentes. A tecnologia atualmente existente no quesito
de processamento e análise de imagens [11], e no quesito aprendizado de maquina nos
permite criar softwares capazes de analisar, classificar e quantificar de modo preciso e
constante o nı́vel e o tipo de infecção de determinada doença nas lavouras[2].



2. Fundamentação Teórica

2.1. Ferrugem asiática

A Ferrugem asiática é o nome dado aos sintomas provocados pela contaminação de folhas
de soja pelo fungo P. panchyhizi. Os sintoma iniciais consistem em minúsculos pontos
de no máximo 1mm de diâmetro que são mais escuros do que o tecido sadio da folha,
variando de esverdeado a cinza-esverdeado, nota-se também uma minúscula bolha na
região do ponto, sendo esta a estrutura de frutificação do fungo.

Após algum tempo, estes pontos (também chamados de pústulas), adquirem
uma coloração castanho-clara a castanho-escura abrindo-se em poros e liberando os
uredósporos, que se acumulam ao redor dos poros criando uma coloração bege, e eventu-
almente sendo carregados pelo vento. Conforme a esporulação ocorre, o tecido ao redor
adquire coloração castanho-clara (lesão do tipo “TAN”) a castanho-avermelhada (lesão
do tipo RB “reddish-brown”) que são facilmente visı́veis[1].

Os efeitos de infecção por P. panchyhizi consiste em rápido bronzeamento ou cres-
tamento e queda prematura da folha, o que acaba por impedir a formação perfeita dos
grãos tornando-os imaturos ou verdes. Em casos severos pode causar desfolha em fa-
ses importantes do crescimento da planta acarretando aborto das flores e queda total das
vagens [7].

2.2. Métodos de determinação do grau de severidade

Para a determinação do grau de severidade com relativa precisão, várias estratégias
têm sido propostas e entre elas, destacam-se as escalas diagramáticas, sendo estas,
representações ilustradas de uma série de plantas, folhas ou partes de plantas com sin-
tomas em diferentes nı́veis de severidade [9].

Atualmente, as escalas diagramáticas tem se tornado a principal ferramenta de
avaliação de severidade para muitas doenças agrı́colas. Estas escalas, por sua vez, devem
ser fáceis de utilizar, possuir um intervalo suficiente para representar todos os estágios
de desenvolvimentos da doença e permitir a avaliação imediata [4]. Assim, na sua
elaboração, devem-se considerar aspectos como, a representação dos sintomas, à quan-
tidade máxima e mı́nima da doença encontrada no campo; e os nı́veis intermediários da
severidade da doença, considerando as limitações da visão humana, definidas pela “Lei
do estı́mulo de Weber-Fechner”;

2.3. Extração de caracterı́sticas e métodos de classificação

As caracterı́sticas da ferrugem asiática podem ser extraı́dos da imagem de uma folha
através de descritores, como textura, cor e forma[5], que são considerado descritores de
domı́nio geral, ou contagem e saturação de pixeis entre outros métodos matemáticos que
são considerados de domı́nio especı́fico. Por sua vez, esses descritores são passados a um
classificador, que classifica cada instância (conjunto de descritores) com uma classe.

Neste artigo, utilizamos como classificador o algoritmo Random Forest, imple-
mentado na biblioteca sklearn (python), sendo este um algoritmo de aprendizado de ma-
quina supervisionado, onde um grande numero de amostras rotuladas (classificadas) são
fornecidas. Após isso, o algoritmo cria um modelo que tentará prever o rotulo de uma
nova amostra baseado em seus descritores.



Na identificação da doença em questão, alguns dos descritores que têm sido em-
pregados são: nı́veis de cor em diversos modelos como RGB (ou BGR), Lab ou HSV, des-
critores do tipo SIFT, SURF e SIFT denso que são utilizados juntamente com o BOVW
(Bag-Of-Visual-Words) [3], entre outros.

2.4. Escolha do algoritmo

A escolha do algoritmo se deu através da ferramenta Weka (Waikato Environment for
Knowledge Analysis),um pacote de software desenvolvido em Java pela Universidade
de Waikato (Nova Zelândia) visando agregar algoritmos na área da inteligência artificial
dedicada ao estudo de aprendizagem de máquina [6], cuja funcionalidade experimenter
possibilitou testar diversos algoritmos e compará-los. Dentre os algoritmo testados se en-
contram: J48, Random Tree e Random Forest, sendo o ultimo o com o melhor resultado
para a base de teste utilizada.

Dentre os valores analisados estão:

1. Coeficiente Kappa,ou simplesmente Kappa, mede a concordância entre duas
variáveis. Podendo variar de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1 for seu valor,
mais correlacionadas estão as variáveis e quanto mais próximo de zero, maior é o
indicativo de que a correlação é puramente aleatória [12]. Em casos especiais o
coeficiente Kappa pode ser negativo.

2. Acurácia, sendo esta a proporção de acertos, ou seja, o total de verdadeiramente
positivos e verdadeiramente negativos, em relação a amostra estudada.

Acuracia = (V erdadeiroPositivo+ V erdadeiroNegativo)/TotalAmostra
(1)

3. Objetivos
Este projeto tem como objetivo a criação de um modelo de quantificação automática da
severidade de ferrugem asiática em folhas de soja, através de processamento digital de
imagem, obtendo um resultado compatı́vel com o das escalas diagramáticas utilizadas
por especialistas, visando assim uma analise mais precisa e menos subjetiva, auxiliando o
agricultor no combate a esta doença de grande impacto nas lavouras.



4. Procedimentos metodológico

1. Fontes e acesso aos dados
• Para a realização desta pesquisa foi fornecido pelo Prof. Dr. Marcelo

Giovanetti Canteri, do departamento de agronomia da UEL um banco de
imagens de folhas se soja contaminas pelo fungo Phakopsora pachyrhizi
separadas pelo grau de severidade, sendo estes: de 0% até 2%, 2.1% à 5%,
5.1% à 10%, 10.1% à 25%, 25.1% à 50%, 50.1% à 75% e 75.1% à 100%.

• Além das folhas com a doença já previamente diagnosticada, também nos
foram fornecidas as mesmas folhas com uma segmentação manual da área
foliar infectada, sendo este o nosso objeto de “padrão ouro”.

• As imagens estão salvas com a extensão ‘JPEG’.
• Possuem 400 pixeis de largura por 620 pixeis de altura.
• O fundo foi previamente removido.

Figura 1. Exemplo de imagens do banco de imagens

2. Coleta dos dados
• Os dados foram coletados através da biblioteca OpenCV da seguinte ma-

neira:
(a) Uma imagem de folha patogênica é carregada em memória.
(b) São criadas três copias desta imagem, uma para cada sistema de

cor utilizado, sendo estes o RGB (ou BGR), o LAB e o HSV.
(c) Após a obtenção das imagens, uma iteração pixel a pixel é reali-

zada nas três imagens ao mesmo tempo, coletando os diferentes
nı́veis de intensidade de cada sistema de cor (R, G, B, L, A, B, H,
S e V)

(d) Depois de ter coletado todos os descritores, um rótulo é atribuı́do
a esta instancia, sendo isto feito da seguinte maneira:



i. A imagem que recebe o titulo de “padrão ouro” é carregada
em memória (a mesma da folha que esta sendo coletado os
dados, porém já classificada por um profissional).

ii. Ao passar por um pixel da imagem sem classificação, ve-
rificamos o mesmo pixel na imagem ouro e atribuı́mos sua
classificação a ele.

(e) Os dados coletados pelo ultimo passo são escritos em um docu-
mento do tipo ”arff”(Attribute-Relation File Format) para ser pos-
teriormente utilizado pelo algoritmo de aprendizado de maquina.

(f) Para evitar a criação de uma base desbalanceada, foi realizada a
contagem de pixeis classificados como patogênicos e então igua-
lada a quantidade de pixeis considerados normais segundo o padrão
ouro, sendo que os pixeis classificados como normais eram esco-
lhidos de forma aleatória para prover maior informação da área
foliar.

3. Análise dos dados
• A análise dos dados foi feita da seguinte maneira:

(a) O arquivo ”arff”criado pela etapa de coleta de dados é passado
como parâmetro para o algoritmo Random Forest.

(b) Um modelo é então gerado pelo algoritmo e entregue como res-
posta.

(c) Uma nova imagem do banco de imagens é carregada em memória,
e pixel à pixel seus descritores são coletados e passados como
instância para o modelo gerado.

(d) O modelo retorna então a classificação, e em caso de patogenia o
pixel correspondente é pintado de vermelho.



5. Resultados parciais

Do total de 248000 pixeis da imagem, em média 168000 correspondem a área da
folha (10 imagens aleatórias foram usadas para este cálculo e o resultado foi arredondado
para baixo), sendo o restante fundo branco, e como já foi descrito anteriormente, durante
a etapa de classificação, cada pixel passa por um processo de recolhimento de descritores
e então é enviado como instância para o algoritmo de classificação utilizado.

Para determinação do grau de severidade, adotamos a escala utilizada pelo Prof.
Dr. Marcelo Giovanetti Canteri, onde as representações dos nı́veis de severidade variam
de acordo com o explicado na seção 4 no item 1. A determinação da severidade foi
realizada através da contagem dos pixeis considerados como patogênicos com relação ao
total de pixeis da imagem:

Severidade = (Patogenico ∗ 100)/Total (2)

Conforme análises eram feitas, problemas eram identificados, sendo assim, foram
necessárias 3 grandes fases de análises:



1. Primeira análise
• Foi natado que poucos pixeis estavam sendo identificados pelo modelo

gerado, então decidimos abortar a classificação logo em seu inicio.

Figura 2. Resultado da primeira análise (abortado)
(a) Azul: Classificado como Natural

(b) Vermelho: Classificado como Patogênico
(c) Coloração natural: Não classificado

• O problema foi encontrado no padrão ouro recebido do banco de imagens,
uma vez que haviam muitos pixeis não patogênicos que estavam classifi-
cados (manualmente) como patogênicos, o que acabou por comprometer
o modelo gerado pelo algoritmo.



2. Segunda análise
• Para tentar resolver o problema encontrado, foi realizada uma segmentação

manual de alguns exemplares de folhas infectadas visando apenas selecio-
nar os pontos mais escuros (pústulas).

Figura 3. Imagem ’ouro’ e resultado da segunda análise
(a) Vermelho:Patogênico

(b) Coloração natural: Normal
(c) Preto: Classificado manualmente como pústula

• Após a geração do novo modelo e da nova classificação dos pixeis, no-
tamos que todo o caule da planta foi segmentado, o que indica que, esta
região estava sendo classificada erroneamente como patogênica.

• O problema foi encontrado na criação do documento ”arff”, uma vez que
a área do caule, comparada ao resto da folha, possuı́a pouca representati-
vidade.



3. Terceira análise
• Para resolver o problema citado acima, foram segmentadas regiões do

caule da planta e definidas como normais, dessa forma os descritores do
caule se tornaram mais representativos com relação ao todo da folha.

Figura 4. Imagem ’ouro’ e resultado da terceira análise
(a) Preto: Classificado manualmente como pústulas
(b) Azul: Região do caule classificada como normal

(c) Vermelho: Classificado como patogênico
(d) Coloração natural: Normal

• O arquivo ’arff’ utilizado para a criação deste modelo foi testado na ferra-
menta weka e obteve uma acurácia de 88% para classificar instancias como
normal ou patogênico.

Figura 5. Resultado do experimento do algoritmo Random Forest com a base
de dados referente a terceira análise, realizado pela ferramenta weka utilizando
o método de validação ’Cross-Validation’

• A imagem utilizada na terceira análise possui um total de pixeis de área
foliar de 163512, sendo que 10769 foram considerados patogênicos pelo



Figura 6. Matriz de confusão obtida pelo Weka com base de dados referente a
terceira análise.

algoritmo. Seguindo a formula citada no inicio desta seção, temos o se-
guinte resultado Severidade = (10769 ∗ 100)/163512, ou seja, um grau
de severidade de 6.5860%.

• Como já foi descrito na seção Fonte e acesso aos dados as imagens foram
separadas por nı́vel de severidade, sendo a imagem desta análise retirada
do grau entre 5% à 10%, o que condiz com o resultado obtido pelo algo-
ritmo.



6. Conclusão
O objetivo de criar um modelo de quantificação automático da severidade de ferrugem
asiática em folhas de soja foi alcançado, porém, após conversa com o Prof. Dr. Marcelo
Giovanetti Canteri, do departamento de agronomia da UEL, chegamos a conclusão de que,
o tempo e custo computacional (relacionados ao algoritmo de aprendizado de maquina e
recolhimento de descritores de imagem) inviabiliza a utilização deste método no campo.

7. Trabalhos Futuros
Um dos quesitos para a aplicação real deste trabalho no campo é a segmentação da fo-
lha com relação ao fundo. Considerando que as imagens serão folhas retiradas de uma
plantação de soja e que estas plantações estão ao ar livre, a ideia inicial para a segmentação
de fundo é que uma foto seja tirada com a folha contrastando com o céu. Esta técnica visa
obter um grande contraste, uma vez que o céu estará azul, nublado (esbranquiçado) ou
alaranjado, facilitando assim o trabalho de separar o objeto de interesse do restante.

Outro ponto importante é diminuir o tempo de processamento, uma vez que para
determinar o grau de severidade de uma única folha foi preciso mais de uma hora utili-
zando a técnica atual, o que acaba por inviabilizar a utilização deste método no campo.
Sendo assim, o próximo passo é simplificar o algoritmo, de forma à conseguir realizar
todo o processamento de segmentação e contagem em poucos minutos.

É sabido que para atingir este resultado devemos sacrificar parte da acurácia in-
dividual das imagens, porém, levando em consideração a taxa de erro aceitável para este
problema (visto em 4) e a quantidade de imagens que poderão ser analisadas em um in-
tervalo de tempo menor, temos que o resultado final será mais aceitável para a plicação
real em campos de cultivo de soja.

8. Espaço para assinaturas

Londrina, 05 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
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