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Abstract. Nowadays there are many problems in the soy culture caused by dise-
ases. There were reported damage in the productivity from 30% to 80% caused
by the Asian soybean rust. There are not only productivity problems caused by
the soybean rust, there are economic damage based on waste of phytosanitary
products caused by lack of information. The soybean rust evaluation is a ma-
nual and laborous task to have as a result, the percentage of foliar area affected
by a fungus called Phakopsora phachyhizi. This paperwork has as an objective,
research the most precise computational methods to correlate the asian soybean
rust with technical features of images taken from unmanned aerial vehicles.

Resumo. Atualmente existem muitos problemas econômicos na cultura da soja
causados por doenças. Já foram relatados danos na produtividade de 30% a
80% causados pela ferrugem asiática, um fungo o qual ataca a soja. Além do
estrago na produtividade, há o dano econômico em função do desperdício de
produtos fitossanitários, pois sem as informações corretas o produtor aplica o
fungicida de forma imprecisa e em uma frequência desnecessária. A avaliação
da severidade da ferrugem asiática é um trabalho manual e lento para ter como
resultado a porcentagem de área foliar afetada pelo fungo Phakopsora pha-
chyhizi. Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo encontrar mé-
todos computacionais precisos para a assimilação da severidade da ferrugem
asiática a partir de imagens capturadas por veículos aéreos não tripulados.

1. Introdução
Atualmente o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, contando com 30,61% da
participação mundial. Na safra 2015/2016 foram colhidos 95,631 milhões de toneladas
dos grãos[2].

Apesar do número impressionar, a produtividade da soja pode aumentar com uma
melhor aplicação de fungicidas nas plantações. Isso pode ser obtido com uma análise
rápida da lavoura e ter um resultado preciso para a aplicação de doses sob medida nos
focos de ferrugem.

No ramo de fitopatologia (estudo das doenças das plantas) é muito comum serem
realizadas análises de campo para ter como resultado a severidade da ferrugem asiática,
um fungo chamado Phakopsora phachyhizi, o qual ataca a soja.



O processo de análise consiste em recolher amostras de trifólios da soja em vários
pontos da plantação e estimar uma porcentagem da área afetada da folha. No fim é obtido
um valor por meio de cálculos estatísticos que varia entre 0 e 100. A análise também pode
ser realizada por meio de um radiômetro, o qual emite radiação ativa em dois comprimen-
tos de onda, vermelho (660 nm) e infravermelho (780 nm). O equipamento realiza alguns
cálculos e retorna o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) [3].

Tais métodos de análise são eficientes, pois é possível obter um resultado preciso
da severidade da ferrugem asiática. Porém ambos são processos demorados, cansativos e
muitas vezes caros, pois para acelerar o processo muitas vezes são contratadas equipes de
3 ou mais pessoas para realizar o serviço. Um outro ponto negativo também é o preço de
um radiômetro, muitas vezes podendo custar até R$ 40.000,00.

Diante disso, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudar e
apresentar os melhores algoritmos para assimilar os dados da severidade da soja obtidos
no campo por meio da escala diagramática e radiômetro com características das imagens
RGB capturadas por veículos aéreos não tripulados.

Este trabalho está organizado na seguinte maneira: A seção 2 apresenta os mé-
todos agronômicos utilizados para a coleta de dados, algoritmos a serem estudados e
métodos para extração de informações da imagem. A Seção 3 apresenta os objetivos
almejados. A seção 4 expõe como os objetivos serão atingidos. A seção 5 contém o
planejamento de execução das atividades. E por fim a seção 6 apresenta os quais são os
resultados esperados deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção está dividida em seções para o melhor entendimento da fundamentação teórico-
metodológica e estado da arte.

2.1. Escala diagramática

A escala diagramática [6] é uma forma de avaliar a severidade do fungo Phakopsora
phachyhizi. O processo é realizado manualmente, no qual o agrônomo recolhe um trifólio
da soja e visualmente verifica a porcentagem de área afetada pelo fungo nas folhas.

2.2. Radiômetro

O radiômetro é um aparelho que também avalia a severidade do Phakopsora phachyhizi.
O mesmo emite uma radiação ativa em dois comprimentos de onda, vermelho (660 nm)
e infravermelho (780 nm) e coleta a refletância das folhas independente das condições de
luminosidade, gerando o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) [7].

NDV I = (Infravermelho−V ermelho)
(Infravermelho+V ermelho)

2.3. Pré-Processamento de imagem

Antes de coletar os dados da imagem, será realizado um pré-processamento da mesma
para remover ruídos, redefinir brilho, realçar o constraste e selecionar as parcelas do
campo as quais serão utilizadas para análise.



2.4. Descritores da imagem
Com a imagem ideal para a coleta de dados, serão extraídos dela descritores dos canais
RGB e desvio padrão dos canais RGB. Os descritores da imagem são características de
cada pixel as quais podem classificá-lo.

Além de alguns descritores de imagem que serão estudados, neste trabalho será
utilizado a média e desvio padrão de imagens na escala de cinza [8].

2.5. SVM - Support Vector Machine
A Máquina de Vetores de Suporte (SVM - Support Vector Machine) [4] é uma técnica de
regressão na mineração de dados a qual utiliza machine learning. É um algoritmo de aná-
lise de dados para escavar grandes volumes de dados e encontrar padrões que poderiam,
por outros métodos, permanecer desconhecidos.

O SVM foi escolhido para este projeto, pois apresenta robustez e precisão mesmo
com poucos exemplos e em uma base de dados com alta dimensão (Quantidade elevada
de variáveis/atributos). Será utilizado neste software para mapear os diferentes dados
coletados.

Outros métodos de classificação
Outros métodos de classificação que possuem uma precisão interessante (que potencial-
mente podem possuir uma chance de erro menor que 5%) são métodos como árvores de
decisão e k-nearest neighbors [8].

2.6. Weka 3: Data Mining Software in Java
Weka [5] é um conjunto de algoritmos de machine learning para data mining. Os algorit-
mos podem ser aplicados diretamente em um conjunto de dados ou utilizados diretamente
no código Java. O Weka possui ferramentas para pré-processamento de dados, classifica-
ção, regressão, clustering, regras de associação e visualização.

No caso deste trabalho, utilizaremos este software para testar quais são os algorit-
mos mais eficazes para assimilar a severidade da ferrugem asiática com os descritores da
imagem.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é o estudo do melhor algoritmo para calcular a severidade da
soja a partir de imagens RGB obtidas por veículos aéreos não tripulados.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Neste projeto será utilizado a metodologia de desenvolvimento Scrum, no qual realizare-
mos reuniões semanais para recapitular o que foi desenvolvido e planejar para o futuro
[1].

Primeiramente será realizado um estudo bibliográfico detalhado sobre o estado da
arte quanto aos tipos de descritores da imagem e algoritmos mais usados nessa aborda-
gem.

Após a realização dos estudo, será realizada o tratamento das imagens de campo
coletadas, tais como pré-processamento para melhorar a imagem, selecionar as parcelas



de análise da imagem e obtenção dos descritores para análise da imagem (media dos
canais rgb, desvio padrao dos canais rgb e outros). Reunir os dados coletados em campo
e características das imagens que são relevantes ao estudo em um banco de dados.

Enfim realizar testes com os diversos algoritmos disponíveis no Weka e selecionar
os que tiveram melhor precisão ao correlacionar os descritores da imagem com os dados
do radiômetro e escala diagramática.

5. Cronograma de execução
1. Levantamento de técnicas e algoritmos relevantes para correlacionar os dados;
2. Realizar o tratamento das imagens de campo coletadas;

- Pré-processamento para melhorar a imagem;
- Selecionar as parcelas de análise da imagem;
- Obtenção dos descritores para análise da imagem (media dos canais rgb, desvio
padrao dos canais rgb e outros);

3. Montar um banco de dados com os dados de análise coletados por meio do radiô-
metro;

4. Montar um banco de dados com os dados de análise coletados por meio da escala
diagramática;

5. Testar os algoritmos encontrados na literatura;
6. Treinar os dados gerados pelo Weka levando em consideração a contribuição dos

descritores para a gerar o índice de severidade da ferrugem asiatica;
7. Validar a pesquisa com dados que não foram utilizados no processo de treina-

mento;
8. Redação do TCC;

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

Atividade 1 x x
Atividade 2 x
Atividade 3 x
Atividade 4 x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x x
Atividade 8 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que o estudo realizado transmita de forma clara e intuitiva para os interessados,
uma forma de unir os métodos computacionais e agrícolas com o fim de gerar uma maior
produtividade na safra da soja.

Muitos produtores são impedidos de realizar as análises necessárias para se obter
uma alta produtividade devido ao elevado custo e trabalho que seriam investidos. Com
um serviço mais barato e que realizaria todas essas tarefas, esta prática se tornaria mais
viável no mercado.



Esta prática é importante para reduzir os danos biológicos causados pela ferrugem
asiática e controlar o uso dos fungicidas de uma forma mais eficiente, garantindo uma
economia com produtos fitossanitários.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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