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Abstract. The leaf area is well known for being a great indicator of productivity
and crop life success. This work aims to calculate the leaf area of soybean,
using a cell phone as a means of image acquisition. Descriptors and classifiers
will be used to determine the leaf area of soybeans.

Resumo. A área foliar da soja é muito conhecida por ser um grande indicativo
da produtividade e da saúde do cultivo. Este trabalho visa calcular a área foliar
da soja, utilizando um celular como meio de aquisição das imagens. Serão
utilizados descritores e classificadores para determinar a área foliar.

1. Introdução

A evolução da tecnologia no decorrer dos anos trouxe muitos benefı́cios à huma-
nidade, inclusive o avanço da mesma trouxe novas ferramentas que podem nos auxiliar
no dia a dia. A soja é uma das principais fontes de óleo vegetal, sendo o Brasil o segundo
maior produtor de Soja do mundo, onde na safra de 2016/2017 colheu-se 113,923 milhões
de toneladas[4]. Quando se avalia um plantio, deve-se conhecer algumas caracterı́sticas,
onde as mesmas possam se tornar informações valiosas que mostrem a qualidade da Soja.

Conhecer a área foliar permite-se avaliar um importante parâmetro[3][2]. O
mesmo auxilia no conhecimento de várias caracterı́sticas como o processo de fotossı́ntese,
a interceptação luminosa, o uso da água e nutrientes, e o potencial produtivo da
Soja[7][1][6]. Segundo a literatura existem vários métodos para medir a área foliar com
boa precisão, sendo os mesmos nomeados em destrutivos e não destrutivos, diretos e in-
diretos, sendo que há um maior interesse nos métodos que são mais simples, rápidos e os
que não causam nenhum dano a folha, mantendo assim a integridade da mesma[6].

No entanto, a área foliar é um parâmetro difı́cil de ser mensurado, pois muitas
vezes exige equipamentos caros como um radiômetro que custa mais de três mil reais1.
Também existem técnicas destrutivas para a avaliação da área foliar, que causam dano a
Soja, o que remete a importância de métodos mais baratos, e não-destrutivos para a leitura
da área foliar. Este trabalho visa desenvolver uma técnica automática para o cálculo da
área foliar utilizando celular como meio de aquisição de imagem.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção foi separada em tópicos para melhor compreensão dos conceitos apre-
sentados.

1https://www.instrutherm.net.br/radiometro-mod-radalert-100.html?gclid=Cj0KCQjw5qrXBRC3ARIsAJq3bwojlN4vGszr7t6fI1qwI6hN8JgulY 20UhZtwt5FKl2Y−
ssXnaRCaIaAqfEALwwcB



2.1. Processamento de Imagem
Processamento de imagem é qualquer forma de processamento de dados no qual

a entrada e saı́da são imagens[5], 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 OpenCV2 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
A pesquisa proposta tem como objetivo trazer um novo método, não destrutivo,

de segmentar a área foliar utilizando dispositivos móveis, onde não é necessário equipa-
mentos caros para a medida da mesma.

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:

1. Ajuste linear para solucionar o problema da perspectiva;
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;
2https://opencv.org/about.html

https://opencv.org/about.html


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 é esperado calcular a área foliar da Soja, utilizando processa-

mento de imagens, e descritores que possam auxiliar nesta tarefa. Também é esperado
automatizar o processo de obtenção da área foliar. Com o uso do celular espera-se tornar
todo processo mais rápido e barato que os existentes.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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