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Abstract. Soybeans is one of the most important grains of the Brazilian eco-
nomy, being the most planted grain in the whole country, average financial vo-
lume of R$ 100 billion every year, so the search for new technologies that aim to
improve the quality of production of this input increased in the last years. This
work aims to provide a way to measure the health of soybean planting using the
leaf area as the main parameter.

Resumo. A Soja é um dos grãos mais importantes da economia brasileira,
sendo o grão mais plantado em todo o paı́s, movimenta um volume financeiro
médio de R$ 100 bilhões todos os anos, logo a procura por novas tecnolo-
gias que visam melhorar a qualidade na produtividade deste insumo aumentou
nos últimos anos. Este trabalho tem como objetivo fornecer uma maneira de
mensurar a saúde do plantio da soja utilizando a área foliar como principal
parâmetro.

1. Introdução
No Brasil a agropecuária representa uma parcela significativa no PIB do paı́s,

sendo um dos principais pilares da economia brasileira. O grão mais plantado em todo
o paı́s é a soja [6, 11, 10]. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento,
apenas na safra 2017/2018, a produção de soja foi de 119,2 milhões de toneladas, utili-
zando uma área de 35,1 milhões de hectares, gerando uma receita bruta estimada em R$
137,1 bilhões de reais [5] Com isso o Brasil é classificado como o segundo maior produ-
tor de soja em todo o planeta, possuindo uma fatia de 34% da produção mundial de grãos
de Soja [4, 5]. Devido ao enorme volume financeiro movimentado por este mercado, a
procura por novas tecnologias que visam aumentar a qualidade e o nı́vel de produção do
insumo aumentou de maneira espantosamente nos últimos anos.

Avaliar a saúde de um plantio não é um tarefa simples e fácil, deve-se levar em
consideração um conjunto de caracterı́sticas bastante amplo, como o processo de fo-
tossı́ntese, a interceptação luminosa, o uso da água e nutrientes, e o potencial produtivo
da soja[9, 1, 8], conhecer a área foliar é uma ótima maneira para auxiliar na obtenção de
tais caracterı́sticas [3, 2].

Na literatura existem vários métodos para calcular a área foliar com uma precisão
aceitável, sendo os mesmos categorizados como destrutivos e não destrutivos, diretos e
indiretos. Buscando maximizar o processo produtivo e minimizar os danos causados ao
plantio durante o processo de análise da saúde do mesmo, os métodos mais atrativos na
obtenção da área foliar são os métodos mais simples, rápidos e que não causam nenhum
dano ao plantio [8].

No entanto, obter a área foliar sem utilizar equipamentos mais sofisticados como
um radiômetro ou não utilizar técnicas destrutivas para a avaliação da área foliar não é



uma tarefa fácil. Logo este trabalho almeja desenvolvedor uma técnica automática para
o cálculo da área foliar, sem causar nenhum dano ao plantio, apenas utilizando imagens
captadas por Smartphone.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção está dividida em subseções para o melhor entendimento da

fundamentação téorica-metodológica bem como o estado da arte.

2.1. Processamento de Imagem

Processamento de imagem é qualquer forma de processamento de dados no qual
a entrada e saı́da são imagens[7], sejam elas fotos ou até mesmo vı́deos. Possui di-
versas áreas de aplicação como a análise de recursos naturais e meteorologia por meio
de imagens de satélites; transmissão digital de sinais de televisão; análise de imagens
biomédicas; análise de imagens metalográficas e de fibras vegetais; obtenção de ima-
gens médicas por ultra-som, radiação nuclear ou técnicas de tomografia computadorizada;
aplicações em automação industrial envolvendo o uso de sensores visuais em robôs entre
outros.

2.2. OpenCV

O OpenCV1 é uma biblioteca multiplataforma de uso livre, tanto para uso
acadêmico quanto para uso comercial. Conta atualmente com uma biblioteca muito vasta
de algoritmos que podem ser usados para detectar e reconhecer rostos, identificar obje-
tos, classificar ações humanas em vı́deos, rastrear movimentos de câmera, entre outras
aplicações. A plataforma foi criada em cima da linguagem C++, porém hoje em dia há
suporte a diversas linguagens como: Python, C, Java e Matlab.

2.3. Descritores e classificadores

Descritores são um conjunto de caracterı́sticas que descrevem o conjunto de inte-
resse, e que as transformam em números para que o problema possa ser classificado de
acordo com os mesmos.

3. Objetivos
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo produzir um método de

obtenção da área foliar de maneira não destrutiva, extraindo caracterı́sticas apartir de ima-
gens capturadas por um smartphone, evitando a necessidade de adquirir equipamentos que
possuem preços exorbitantes ou a utilização de técnicas que prejudicam a plantação.

4. Procedimentos metodológicos
O banco de imagens foi obtido pelo Prof. Dr. Marcelo Giovanetti Canteri, do

departamento de agronomia da UEL. Onde foram obtidas 90 imagens, as quais foram
capturadas por meio de um celular. O aparelho estava na orientação paisagem (horizon-
tal), e todas as imagens possuı́am demarcações1. Utilizaremos a metodologia ágil, Scrum,
com Sprints semanais. Para a implementação será utilizado a biblioteca OpenCV. E para
atingir o objetivo separamos algumas atividades a serem realizadas ao longo do trabalho:

1https://opencv.org/about.html

https://opencv.org/about.html


1. Ajuste das imagens para solucionar o problema da perspectiva causado pelo posi-
cionamento da câmera;

2. Criação de descritores de classificação para a área foliar da soja;
3. Utilizando um banco de imagens, fornecido pelo Prof. Dr. Marcelo Giovanetti

Canteri, do departamento de agronomia da UEL, realizar a segmentação da área
foliar da Soja;

4. Obtenção dos descritores a partir da imagem segmentada;
5. Verificação da eficácia dos descritores criados em comparação a entrada de dados

feita pelo radiômetro;
6. Comparação do desempenho dos classificadores utilizando métricas como: Curva

ROC, Coeficiente KAPPA, FSCORE entre outros;

Figura 1. Imagem de demonstração

5. Cronograma de Execução

A seguir as atividades que serão realizadas nos próximos meses na Tabela 1.

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Criação de descritores
3. Segmentação da área foliar, solucionando o problema da perspectiva;
4. Obtenção dos descritores
5. Verificação da eficácia
6. Avaliação do desempenho
7. Escrita do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução das Atividades
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X X X



6. Contribuições e Resultados esperados
Com este trabalho espera-se conseguir automatizar a forma de cálcular a área fo-

liar da Soja, utilizando processamento de imagens e descritores que possam auxiliar nesta
tarefa. Também espera-se que este trabalho seja um ponto de referência para as pessoas
que despertem interesse de aquirir mais conhecimento sobre a área

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
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folhas e biomassa seca e fresca da. Ratio, 2:913–918, 2010.
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térmicos para alimentação de frangos de corte, 2006.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	Processamento de Imagem
	OpenCV
	Descritores e classificadores

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos
	Cronograma de Execução
	Contribuições e Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

