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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[5].
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 afe-
tada 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 he-
misfério 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 su-
jeita a subjetividade do técnico responsável[6], podendo assim existirem duas conclusões
distintas se analisado por dois técnicos diferentes. A tecnologia atualmente existente no
quesito de processamento e análise de imagens [7] 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. Fundamentação Teórica
Os sintoma iniciais da ferrugem asiática consiste 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 pon-
tos (também chamados de pústulas), adquirem uma coloração castanho-clara a castanho-
escura abrindo-se em poros e liberando os uredosporos, que se acumulam ao redor dos po-
ros criando uma coloração bege, e eventualmente 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
crestamento 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 fases
importantes do crescimento da planta acarretando aborto das flores e queda total das va-
gens [4]. As caracterı́sticas da ferrugem asiática podem ser extraı́dos da imagem de uma
folha através de descritores, como textura, cor e forma[3], que são considerado descritores
de domı́nio geral, ou contagem e saturação de pixels entre outros métodos matemáticos
que são considerados de domı́nio especı́fico. Por sua vez, esses descritores são passados a
um classificador, que classifica cada imagem através de seus descritores. Na identificação
da doença em questão, alguns dos descritores que têm sido empregados são SIFT, SURF
e SIFT denso que são utilizados juntamente com o BOVW (Bag-Of-Visual-Words) [2].

3. Objetivos
Este projeto tem como objetivo a detecção de ferrugem asiática em folhas de soja por
meios digitais através de descritores e softwares capazes de classificar o grau de seve-
ridade da doença nas folhas, visando assim a análise precisa e não subjetiva da doença
gerando um resultado capaz de auxiliar o produtor agrı́cola no combate.

4. Procedimentos metodologico
O desenvolvimento do TCC seguirá o conceito da metodologia Scrum, com reuniões se-
manais, sendo que as reuniões terão como guia as seguintes perguntas: O que foi feito? O
que está sendo feito? e o que será feito? Para atingir o objetivo serão feitos os seguintes
procedimentos:

1. Levantamento de descritores utilizados na literatura para reconhecimento de fer-
rugem asiática;

2. Criação de novos descritores de classificação e diagnóstico de ferrugem asiática;
3. Utilizando um banco de imagens, fornecido pelo Prof. Dr. Marcelo Giovanetti

Canteri, do departamento de agronomia da UEL, realizar a segmentação da ferru-
gem asiática nas folhas de soja;

4. Obtenção dos descritores a partir da imagem segmentada;
5. Verificação da eficácia dos descritores criados juntamente com os já existentes no

diagnóstico da doença;
6. Comparação do desempenho dos classificadores utilizando métricas como: Curva

ROC, Coeficiente KAPPA, FSCORE entre outros;

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Criação de descritores;



3. Segmentação da ferrugem asiática;
4. Obtenção dos descritores;
5. Verificação da eficácia;
6. Comparação do desempenho;
7. Escrita do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
Mês/item abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov.

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

É esperado o entendimento de como se dá a detecção da ferrugem asiática em folhas de
soja por meios digitais assim como o processo de criação e utilização de descritores para
as tecnologias atualmente existentes.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 05 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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