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RESUMO
A ocorrência de plantas daninhas em lavouras de soja tem sido um dos principais problemas
para os produtores desta oleaginosa. Isso devido ao fato de que, além de competirem
pelos mesmos recursos que as plantas de soja (luz, água, nutrientes e espaço), as plantas
daninhas apresentam substancial impacto financeiro e ambienta para seu monitoramento
e controle . Diante disso, esta tese propõe uma abordagem de visão computacional para
classificar plantas daninhas, por espécie, em imagens de lavoura de soja, capturadas por
veículo aéreo não tripulado (VANT), com o objetivo de auxiliar especialistas e produtores
no monitoramento e controle adequado das lavouras. Esta abordagem propôs a adoção
do método SLIC superpixels para segmentação e construção de dois bancos de imagens
de plantas daninhas. Para o processo de classificação dois conjuntos de algoritmos foram
testados. No primeiro experimento foram testados três algoritmos de aprendizado raso
combinados com uma coleção de extratores de atributos de forma, cor, gradiente e textura,
enquanto no segundo experimento foram testados oito algoritmos de aprendizado profundo.
O método SLIC demonstrou-se eficiente no processo de segmentação e construção dos
bancos de imagens. Para a abordagem com algoritmos de aprendizado raso, um conjunto
composto por 2.760 imagens, distribuídas em 134, 189, 82 e 2.355 segmentos para as
classes Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla), Capim-amargoso (Digitaria insularis),
Milho (Zea mays L.) e Fundo (Solo e soja), respectivamente, foi utilizado no treinamento
e teste dos algoritmos. Os melhores resultados desse experimento foram obtidos pelo
algoritmo de classificação SVM com acurácia de 91,34%. Porém, no desempenho por
classes o melhor resultado do SVM foi para a classe Fundo com 97,7% de acerto, seguida
pelas classes Capim-amargoso (71,95%), Amendoim-bravo (36,56%) e Milho (42,68%),
sendo considerado um desempenho muito baixo para as classes de plantas daninhas. Para
a abordagem com algoritmos de aprendizado profundo um conjunto composto por 3000
imagens, divididas entre as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso e Fundo (Milho,
soja e solo), foi utilizado para a realização dos experimentos. Os resultados mostraram que
os modelos de aprendizagem profunda obtiveram valores superiores a 86% de acurácia,
sendo considerados satisfatórios diante da tarefa de classificar, por espécie, as plantas
daninhas existentes em imagens reais de lavora de soja, tendo em vista que, em condições
reais, existe maior complexidade para distinguir tais espécies, dadas as características e
variáveis não controláveis que o ambiente apresenta. Diante dos desempenhos obtidos pelos
modelos de aprendizado raso e profundo, a abordagem proposta com o uso do método de
segmentação SLIC e os modelos de aprendizado profunda é considerada a mais promissora
para contribuir com especialistas e produtores rurais no monitoramento e controle de
plantas daninhas em lavouras de soja.

Palavras-chave: Visão computacional. Agricultura. Soja. Daninhas. VANT.



ABSTRACT
The occurrence of weeds in soybean crops has been a major problem for producers of
this oilseed. This is due to the fact that, in addition to competing for the same resources
as soybean plants (light, water, nutrients and space), weeds have a substantial financial
impact and provide an environment for their monitoring and control. This thesis proposes a
computer vision approach to classify weeds, by species, in soybean crop images, captured by
unmanned aerial vehicles (UAVs), with the objective of assisting specialists and producers
in the proper monitoring and control of crops. This approach proposed the adoption of the
SLIC method for weed segmentation in images and construction of two weed image banks.
For the classification process, two sets of algorithms were tested. In the first experiment,
three shallow learning algorithms combined were tested with a collection of extractors of
shape, color and texture attributes, while in the second experiment, eight deep learning
algorithms were tested. The SLIC method proved to be efficient in the segmentation and
construction of image banks. For the approach with shallow learning algorithms, a set
consisting of 2,760 images, distributed in 134, 189, 82 and 2, 355 segments for the classes
Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla), Capim-amargoso (Digitaria insularis), Corn
(Zea mays L.) and background(Soybeans and soil), respectively, was used in the training
and testing of the algorithms. The best results of this experiment were obtained by the
SVM classification algorithm with an accuracy of 91.34 %. However, in performance by
classes, the best result of the SVM was for the background class with 97.7 % of correctness,
followed by the classes Capim-amargoso (71.95%), Amendoim-bravo (36.56%) and Maize
(42.68%), which are considered a very low performance for the classes of weeds. For
approach with deep learning algorithms, a set composed of 3000 images, divided between
the classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso and background (Corn, soybeans and soil),
was used for the realization of the experiments. The results showed that the deep learning
models obtained values higher than 86% accuracy, which are considered satisfactory in
view of the task of classifying weeds by species in real soybean images, considering that,
in real conditions, there is greater complexity to distinguish such species, considering the
characteristics and uncontrollable variables that the environment presents. In view of
the performances obtained by shallow and deep learning models, the proposed approach
using the segmentation algorithm Slic and the deep learning models is considered the
most promising for contributing with specialists and farmers in monitoring and controlling
plants weeds in soybean crops.

Keywords: Computer vision. Agriculture. Soy. Weeds. UAV.
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1 INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro vem despontando entre os setores econômicos que mais
crescem e contribuem para a economia nacional. Dados da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil – CNA (CNA, 2020), mostram que o setor do Agronegócio cresceu
3,81% em 2019, sendo responsável por 21,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil,
evidenciando sua importância para a economia do país.

Neste setor, os grãos estão dentre os mais importantes para a produção agrícola,
sendo que a soja é o grão que mais cresceu na última safra de acordo com a CONAB
(CONAB, 2020), correspondendo a 36.820,8 milhões de ha da área plantada com grãos no
Brasil. Na safra de 2019/2020, a produção é estimada em 124.205,1 milhões de toneladas,
sendo que a região Centro-Oeste é a maior produtora nacional e o estado de Mato Grosso
do Sul , na safra 2018/2019, contribuía com uma produção de 8,8 milhões de toneladas de
soja (FAMASUL, 2019).

Segundo Silva, Lima e Batista (2011) a soja é considerada a principal oleaginosa
consumida no mundo, pois seu consumo atende os seres humanos e animais de interesse
comercial. Para o Brasil, a sua relevância inicia nos anos 1970 com um crescimento
da área cultivada e aumento da produtividade, obtido com o uso de novas tecnologias.
Porém, somente nos anos 1990, a modernização agrícola brasileira alcançou crescimento e
dinamismo significativo na cultura da soja.

No entanto, a cultura da soja está sujeita a perdas ocasionadas por diversos
fatores,Rizzardi e Fleck (2004) trazem como possíveis prejuízos para a lavoura a perda de
qualidade pela infestação de pragas, plantas daninhas, doenças e impurezas decorrentes
da colheita. Os autores complementam que a diminuição da produtividade nas lavouras
é decorrente da competitividade das plantas por luz, água, nutrientes e espaço, os quais
aumentando os custos de produção e diminuindo o valor da lavoura.

As plantas daninhas, também chamadas de ervas daninhas ou plantas invasoras, são
plantas indesejadas que crescem em ambientes agrícolas de forma espontânea, competindo
diretamente pelos mesmos recursos que as culturas econômicas cultivadas. Portanto,
dependendo do nível de infestação de plantas daninhas, a plantação pode sofrer prejuízos
como diminuição da qualidade e produtividade (VOLL et al., 2005).

Gazziero et al. (2006) realizaram um levantamento em lavouras de soja do Brasil e
identificaram quais plantas daninhas são mais frequentes nesta cultura, sendo:

• Família Amaranthaceae: Alternanthera tenella; Amaranthus deflexus, Amaranthus
hybridus, Amaranthus spinosus e Amaranthus viridis,



Capítulo 1. Introdução 11

• Família Asteraceae (Compositae): Acanthospermum hispidum, Acanthospermum
australe, Ageratum conyzoides, Emilia sonchifolia, Conyza spp., Bidens spp., Galin-
soga parviflora, Melampodium perfoliatum, Parthenium hysterophorus, Porophyllum
ruderale, Senecio brasiliensis, Siegesbeckia orientalis, Sonchus oleraceus e Tridax
procumbens;

• Família Brassicaceae: Coronopus didymus e Raphanus raphanistrum;

• Família Commelinaceae: Commelina benghalensis e Murdannia nudiflora;

• Família Convolvulaceae: Ipomoea grandifolia, Ipomoea nil e Ipomoea purpúrea;

• Família Euphorbiaceae: Chamaesyce hirta, Chamaesyce hyssopifolia, Croton glandu-
losus, Euphorbia heterophylla e Phyllanthus tenellu;

• Família Fabaceae: Desmodium tortuosum e Senna obtusifolia;

• Família Lamiaceae: Hyptys suaveolens, Leonotis nepetifolia e Leonurus sibiricus;

• Família Malvaceae: Sida rhombifolia;

• Família Poaceae: Avena fátua, Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, Bra-
chiaria plantaginea, Cenchrus echinatus, Chloris spp., Digitaria insularis, Digitaria
spp., Echinochloa colonum, Eleusine indica, Lolium multiflorum, Panicum maximum,
Pennisetum setosum, Rhynchelytrum repens, Setaria geniculata e Sorghum halepense;

• Família Portulacaceae: Portulaca oleracea e Talinum paniculatum;

• Família Rubiaceae: Richardia brasiliensis, Spermacoce latifólia e Spermacoce verttici-
lata;

• Família Sapindaceae: Cardiospermum halicacabum;

• Família Solanaceae: Nicandra physaloides e Solanum americanum.

No estado do Mato Grosso do Sul, local da pesquisa, de acordo com dados da
FAMASUL (FAMASUL, 2019), as plantas daninhas com maior porcentagem de incidência
na safra 2018/2019 foram a Buva (Conyza bonariensis), o Capim-amargoso (Digitaria
insularis), o Picão-preto (Bidens ssp.), a Trapoeraba (Commelina), a Vassourinha (Sida),
a Capim colchão (Digitaria sanguinalis), a Caruru (Amaranthus deflexus) e a Erva quente
(Spermacoce latifolia). Contudo, suas incidências no estado variaram de média e baixa.
Segundo a Fundação MS (MS; BEZERRA, 2019), as plantas daninhas de maior resistência
na safra 2018/2019 foram a Buva (Conyza bonariensis) e o Capim-amargoso (Digitaria
insularis).
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Figura 1 – Exemplos de plantas daninhas de maior incidência em lavouras de soja do
Brasil.

(a) Amendoim-bravo (Euphorbia hete-
rophylla)

(b) Buva (Conyza bonariensis)

(c) Picão-preto (Bidens ssp.) (d) Capim-amargoso (Digitaria insularis)

(e) Carrapicho-rasteiro (Acanthospermum
australe)

Fonte: (GAZZIERO et al., 2006)
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Diante disso e da importância econômica que a soja representa para o Brasil, o uso
de técnicas para melhorar a produtividade e a qualidade da soja vem despontando por meio
da agricultura de precisão. Pierce e Nowak (1999) definem a agricultura de precisão como
“a aplicação de princípios e tecnologias para manejar a variabilidade espacial e temporal,
associada com todos os aspectos da produção agrícola, com o objetivo de aumentar a
produtividade na agricultura e a qualidade ambiental”.

Para Zhang e Kovacs (2012) a agricultura de precisão pode ser definida como a
aplicação de técnicas e sensores geoespaciais (sistemas de informação geográfica ou GPS),
capazes de fornecer informações sobre as variações no ambiente agrícola, para que os
interessados possam definir suas estratégias de produção e manejo. Agricultura de precisão
pode ser definida como “aplicar o tratamento correto no lugar certo e na hora certa”
(GEBBERS; ADAMCHUK, 2010).

Bongiovanni e Lowenberg-DeBoer (2004) afirmam que a utilização da agricultura de
precisão busca tornar eficiente a produção e aumentar a qualidade dos produtos agrícolas,
além de minimizar os riscos e impactos ambientais das intervenções humanas e variações
causadas pela imprevisibilidade da natureza. Os autores destacam que tais benefícios da
agricultura de precisão para o ambiente são obtidos porque possibilitam a identificação
precisa dos alvos que necessitam de insumos.

A aplicação da agricultura de precisão está sendo possível pela evolução tecnológica
e gerencial que nos últimos anos tem alcançado grandes avanços como a miniaturização do
Sistema Global de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite System – GNSS)
do qual o GPS é o mais utilizado atualmente, além do acesso a informação e softwares
de gerenciamento rural pelos agricultores (BONGIOVANNI; LOWENBERG-DEBOER,
2004).

Contudo, fatores como tempo, condições climáticas e custo tem limitado o uso das
imagens por satélite para fins agrícolas, mas os avanços tecnológicos das últimas décadas
vêm possibilitando a utilização de equipamentos de menor custo e maior alcance que
satélites para este tipo de monitoramento, podendo destacar os VANTs (BARRAGÁN
et al., 2012), e os sistemas de visão computacional, que além de permitirem inúmeras
aplicações, destacam-se por melhorias significativas na obtenção e avaliação de imagens.
Segundo Zhang e Kovacs (2012), as imagens obtidas por VANTs fornecem resolução tão
boas quanto os capturadas por satélite, e ainda apresenta baixo custo e alta flexibilidade
na captura se comparado com os satélites, aviões e outros.

Barragán et al. (2012) descreveram que a principal vantagem de se utilizar VANTs,
ao invés das tecnologias tradicionais, é a obtenção de imagens com resolução suficiente
para que seja possível diferenciar o solo, as faixas de cultura e as plantas daninhas, sendo
crucial para a identificação de tais plantas nos primeiros estágios da cultura.
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Os Veículos Aéreos Não Tripulados, mais conhecidos como drones, são aeronaves
capazes de serem operadas por controle remoto ou autonomamente. Também são conhecidos
como Unmanned Aerial Vehicles, Uninhabited Aerial Vehicles (UAVs), Unnamed Aircraft
Systems (UASs) e Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). O surgimento de aeronaves
não tripuladas para aplicações diversas ocorreu, inicialmente, em virtude de necessidades
militares (CHAVES; CUGNASCA; JOSE, 2014).

Os primeiros testes com aeronaves não tripuladas datam de 1916, porém, somente
em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial, o primeiro VANT foi desenvolvido. Contudo,
a era moderna dos VANTs só teve início em 1970, e só passou a ser procurada pelo setor
civil após as operações do VANT com Pioneer em 1991, em mais de 300 missões da
operação tempestade no deserto (CHAVES; CUGNASCA; JOSE, 2014).

Segundo Longhitano (2010), o uso dos VANTs por cientistas e civis só foi possível
por causa dos avanços tecnológicos nos setores de processamento de dados e miniaturização
de componentes eletrônicos ocorridos nas últimas duas décadas. Com isso, possibilitaram
aos VANTs oferecerem vantagens técnicas e econômicas nas mais diversas áreas, através
da execução dos mais variados tipos de missão sem colocar em risco a vida do piloto ou
operador de câmera além da redução de custos para obtenção de imagens com maior
flexibilidade e resolução.

Acompanhando a adoção de novas tecnologias para a agricultura, Prince (2012)
comenta que a Visão Computacional vem obtendo grandes avanços na ultima década,
devido ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas à área para o consumidor. Um
exemplo são as câmeras digitais com algoritmos embutidos para reconhecimento de face.
Outro fato importante é que a Visão Computacional é considerada uma técnica de inspeção
rápida, econômica e consistente, sendo estes alguns dos motivos de sua expansão para as
mais diversas indústrias (BROSNAN; SUN, 2002).

De acordo com Shapiro e Stockman (2001), o objetivo da Visão Computacional
é tornar possível a tomada de decisão com informações de objetos físicos e cenas reais
obtidas em imagens. Para isso, quase sempre necessitamos de alguma descrição ou modelo
a partir das imagens. Portanto, muitos estudiosos podem dizer que o objetivo da visão
computacional é a construção de modelo descritos a partir de imagens.

Prince (2012) define o objetivo da Visão Computacional como a extração de
informação útil das imagens. De acordo com o autor, essa tarefa tem se demonstrado
surpreendentemente desafiante, tendo ocupado centenas de mentes criativas nas últimas
quatro décadas.

A Visão Computacional busca assim como os seres humanos e os animais, ver o
mundo a partir de imagens e reconstruir suas propriedades como forma, iluminação e
distribuição de cor, para realizarem suas tarefas do dia a dia com facilidade (SZELISKI,
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2010). A Visão Computacional ou Visão de Máquina está relacionada a inúmeras outras
áreas que buscam desenvolver técnicas para obter informações utilizando imagens. Diante
disso, a Visão Computacional surge como uma alternativa para auxiliar os agricultores
no gerenciamento de suas plantações, pois esta área pode automatizar tarefas, onde
sensores óticos realizam um papel importante, como detecção de pragas e doenças nas
lavouras, análise de comportamento animal, orientação de máquinas, silvicultura e outros
(BROSNAN; SUN, 2002).

Nesse contexto, essa tese propõe criar uma nova abordagem de visão computacional
que contribua com o setor agrícola e o desenvolvimento local, uma vez que vai de encontro
com as políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Pretende-se com este trabalho,
fornecer conhecimento científico para impulsionar o setor econômico da tecnologia aplicada,
o desenvolvimento social, e a diminuição do impacto ambiental causado pelo manejo com
uso de defensivos agrícolas.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Esta tese tem como objetivo desenvolver e avaliar uma solução de visão computaci-
onal, para auxiliar no monitoramento de plantas daninhas, por espécie, em lavouras de
soja, a partir de imagens capturadas por VANT.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos:

a) Definir, aplicar e avaliar um abordagem de visão computacional para captura de
imagens, segmentação, classificação e validação em uma cultura agrícola de produção
em pequena escala;

b) Aplicar e avaliar o desempenho da abordagem proposta na tarefa de classificação de
plantas daninhas, por espécie, na lavoura de soja;

c) Definir, aplicar e avaliar a abordagem com modelos de aprendizado profunda, para a
tarefa de classificação de plantas daninhas, por espécie, na lavoura de soja.
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1.2 Organização da tese

Este trabalho está organizado em seções com capítulos em formato de artigos.
Na seção 1 apresenta-se a Introdução deste trabalho, sendo composta pela apresentação
do tema, motivação e justificativa, problema, objeto de estudo, conceitos, definições e
objetivos. Tendo em vista que os artigos utilizaram abordagens diferentes para tratar do
mesmo problema (exceto Capítulo 2), os trabalhos correlatos e a seção materiais e métodos
encontram-se descritas em cada artigo presentes nos Capítulos de 2 a 4.

O capítulo 2 apresenta um artigo com a abordagem proposta, baseada no uso
do algoritmo de segmentação SLIC e algoritmos de aprendizado rasos, para a tarefa de
classificar folhas de plantas, utilizando imagens capturadas por VANT. Tendo em vista que
a cultura da soja é sazonal, a primeira abordagem desenvolvida foi aplicada em imagens
de uma plantação de araruta (Maranta Arundinacea L.), com a finalidade de verificar o
potencial desta na tarefa de classificar folhas verdes. Os experimentos resultaram que a
abordagem proposta consegue classificar satisfatoriamente o percentual de folhas verdes,
com características diversas em ambiente real e complexo.

O capítulo 3 apresenta um artigo com a aplicação e análise da abordagem proposta
no capítulo 2, para tarefa de classificar plantas daninhas, por espécie, em lavoura de soja,
utilizando imagens capturadas por um VANT, a três metros de altura e sem sobreposição.
Os experimentos obtiveram resultados indicando que a abordagem proposta consegue
classificar espécies de plantas daninhas com características diversa, em ambiente real e
complexo. Mas, desempenho alcançado pelos algoritmos testados mostraram baixa taxa de
classificação correta para as classes alvo. Uma versão anterior deste artigo foi publicada e
apresentada no XV Workshop de Visão Computacional (WVC 2019), realizado em 09 de
Setembro de 2019, no Centro Universitário FEI - Campus SBC, na cidade de São Bernardo
do Campo - SP - Brasil.

O capítulo 4 apresenta um artigo com uma nova abordagem que propõem o uso do
algoritmo de segmentação SLIC e algoritmos de aprendizado profundo para a classificação
de plantas daninhas em lavouras de soja, utilizando imagens de VANT. Diante disso, um
novo banco de imagens foi gerado e os experimentos sustentaram a hipótese de que essa
abordagem consegue resultados satisfatórios na classificação das plantas daninhas em
ambiente real e complexo.

No Capítulo 5 são descritas as considerações finais e os trabalhos futuros, articulando
os resultados mostrados em cada um dos artigos, a partir dos aportes teóricos e dos
experimentos realizados, os resultados de desempenho das técnicas rasas e profundas são
apresentados para os problemas abordados.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi validar uma técnica automatizada, baseada em visão
computacional, para estabelecer o ponto de colheita de plantação de araruta (M.
arundinacea L.) em larga escala. Para isso, o procedimento foi comparado com a
escala fenológica estandardizada BBCH (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt
und Chemische Industrie) da espécie. A metodologia consistiu na captura de imagens
realizadas por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e analisadas por método
de segmentação Simple Linear Iterative Clustering (SLIC), empregando, como
unidades amostrais, dez imagens escolhidas aleatoriamente (em banco contendo
60 imagens), as quais foram submetidas aos processos de segmentação, extração
de características de coloração, gradiente, forma e textura, utilizando software
Pynovisão. Os dados extraídos das imagens foram utilizados para treinamento e
teste da técnica, empregando o método de validação cruzada com dez dobras e
os algoritmos de aprendizagem supervisionada AdaBoost, J48, K-NN e SVM. As
métricas de avaliação de desempenho consideradas foram: Acurácia, Área sob a curva
ROC, Medida-F. Os melhores resultados de reconhecimento de padrões foram obtidos
pelo algoritmo de classificação SVM com 90,15%. Tais resultados e a corroboração
com a escala estandardizada indicam que essa técnica automatizada baseada em
visão computacional e imagens capturadas por VANT pode apoiar na definição do
melhor período de colheita da lavoura, facilitando, assim, o manejo e as técnicas
agronômicas.

Palavras-chaves: Agricultura de precisão. Araruta. Colheita. Imagem. VANT.
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COMPUTER VISION FOR MONITORING THE
ARARUTA PLANTATION HARVESTING POINT

(Maranta Arundinacea L.)

20 de abril de 2020

Abstract

The objective of this work was validated in an automated technical way, based on
computer vision, to establish the harvest point of arrowroot plantation (M. Arun-
dinacea L.) on a large scale. The procedure was compared with the standardized
BBCH phenological scale (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemis-
che Industrie) of the species. The methodology consisted of capturing images taken
by Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and analyzed by segmentation method Simple
Linear Iterative Clustering (SLIC), using, as sample units, ten images chosen at
random (in a bank containing 60 images), which were subjected to segmentation
processes, extraction of color characteristics, gradient, shape and texture, using
Pynovisão software. The data extracted from the images were used for training and
testing the technique, using the 10-fold cross-validation method and the supervised
learning AdaBoost, J48, K-NN and SVM algorithms. The performance evaluation
metrics considered were: Accuracy, Area under the ROC curve and Measure-F. The
best pattern recognition rwereobtained by the SVM classification algorithm with
90.15%. Such results and the corroboration with the standardized scale indicate that
this automated technique based on computer vision and images captured by UAV
can support the definition of the best harvesting period for the crop, this facilitating
management and agronomic techniques.

Key-words: Precision agriculture. Araruta. Crop. Image. UAV.
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INTRODUÇÃO
A introdução de novas tecnologias na agropecuária e a expansão da capacidade

produtiva são atualmente as principais estratégias do agronegócio. Neste contexto, há
necessidade de melhorias do setor produtivo, e uma alternativa é a otimização ou o
desenvolvimento de novas técnicas, com enfoque tecnológico sustentável (BRITO et al.,
2019).

O desenvolvimento tecnológico rural é sustentado pela inovação e criatividade, e
tal elemento é associado à competitividade mercadológica, estando estreitamente relacio-
nado aos sistemas de produção em suas diversas dimensões, especialmente em práticas
culturais (PERICO; RIBERO, 2005). Diante do exposto, a agricultura de precisão vem
fornecendo contribuições cada vez mais valiosas em diversos segmentos do agronegócio,
como valorização da mão-de-obra, aumento de rendimento e minimização de impactos
ambientais (FAR; REZAEI-MOGHADDAM, 2017).

Neste sentido, algumas alternativas surgiram para auxiliar no melhor desempenho
das culturas agrícolas. Contudo, não procuram substituir a visitação a campo, mas
auxiliar técnicos e produtores a alcançar resultados satisfatórios. Entre as técnicas, a
visão computacional vem sendo empregada como importante ferramenta no setor, sendo
responsável pela extração de informações significativas e precisas de imagens, que permite
sua análise e interpretação (MILANO; HONORATO, 2010). Tal técnica vem contribuindo
com o desenvolvimento tecnológico no campo, independentemente da escala de produção.

A técnica de visão computacional é capaz de criar programas de computador capazes
de extrair, de forma automática ou semiautomática, informações relevantes, contidas em
imagens digitais. Essa ferramenta requer alto grau de flexibilidade, pois abrange aplicações
variadas, com diferentes tarefas a serem realizadas e diversas necessidades de desempenho
(MOLZ, 2001).

No setor agropecuário, o procedimento supracitado pode auxiliar na solução de
problemas e na tomada de decisões, como, por exemplo, medições e distribuições de áreas,
classificação e contagens de objetos, entre outras. O intuito de auxiliar no desenvolvimento
rural sustentável, diversos projetos vêm sendo propostos a nível governamental, especial-
mente na agricultura familiar, como sistemas de tecnificação da produção e o emprego de
culturas valorizadas comercialmente (VILPOUX; BRITO; CEREDA, 2019).

Neste rol de cultivos valorados, destaca-se a cultura tuberosa tropical “araruta”
(Maranta arundinacea L.), que possui como diferencial a qualidade do seu amido. Esse
produto apresenta propriedades técnico-funcionais de reologia de géis, estrutura de pastas,
alta maciez e digestibilidade, que podem ser empregadas em diversos segmentos agroindus-
triais, como aplicações alimentares e indústrias químicas (PERONI; ROCHA; FRANCO,
2006; JYOTHI; SHERIFF; SAJEEV, 2009; MADINENI et al., 2012; GORDILLO et al.,
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2014; CHARLES et al., 2016; VILPOUX; BRITO; CEREDA, 2019).

No Brasil, a cultura ainda se manteve predominantemente por agricultores familiares.
Devido ao desuso, a espécie foi gradualmente substituída por outras espécies amiláceas,
especialmente o milho e a mandioca, devido ao maior grau de pesquisas e tecnificação
desenvolvidos para esses cultivos (VILPOUX; BRITO; CEREDA, 2019). Devido aos
fatores citados, o cultivo da araruta ainda é realizado de forma empírica, passando de
geração a geração.Neves, Coelho e Almeida (2005) e outros pesquisadores desenvolveram
trabalhos com o intuito de resgatar esse cultivo, tanto para a agricultura campesina, quanto
para a aplicação em larga escala. Em âmbito mundial, a cultura foi bastante difundida,
especialmente na Ásia, tendo como principais produtores a China, Tailândia, Indonésia e
Índia (VILPOUX; BRITO; CEREDA, 2019; BRITO et al., 2019).

Recentemente, Brito et al. (2019), com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento
agronômico da araruta, estabeleceram toda a escala fenológica estandardizada da espécie,
seguindo o protocolo BBCH (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische
Industrie). Estas descrições detalhadas oferecem um guia preciso para o manejo da cultura,
pois os coeficientes de produção estão relacionados ao ciclo fenológico e potencialmente
podem ser aplicadas como base para diversos tipos de avaliações fitofisiológicas.

Em uma perspectiva de cultivos em larga escala, existe a dificuldade do estabe-
lecimento do ponto de colheita, principalmente em espécies em que não são empregados
dessecantes agroquímicos para acelerar o processo de uniformidade para a colheita. Um
exemplo de cultivos onde já foram desenvolvidos e estabelecidos produtos para adequação
do manejo é a cultura da soja (RAHMAN; HAMPTON; HILL, 2004). Para a araruta
a etapa de senescência inicia-se junto com o processo de tuberização, ocorrendo a seca
natural da parte aérea e alteração da coloração verde para parda (BBCH 95 a 97) e em
sequência para BBCH 48/99, onde as plantas estão aptas a colheita (BRITO et al., 2019).

Diversos fatores estão envolvidos para o estabelecimento do ponto de colheita de
espécies agricultáveis, tendo como principais fatores os genéticos e ambientais. Estes fatores
ambientais, ou fatores edafoclimáticos, influenciam de diversas formas na fenologia da
araruta, resultando em alterações da nutrição, no acúmulo térmico (graus-dias), disponibi-
lidade de água, em desuniformidade na produção e especialmente nos cultivos em larga
escala (BRITO et al., 2019). Portanto, o uso de novas tecnologias computacionais, podem
ser ferramentas eficazes para a tomada de decisão de colheita de produtos agrícolas.

Destarte, no sentido de alavancar o cultivo da araruta e o uso de novas técnicas
para a melhoria da produção vegetal, objetivou-se, no presente estudo, validar uma técnica
automatizada baseada em visão computacional e imagens capturadas por VANTs, como
ferramenta para auxiliar na definição do ponto de colheita de plantação de araruta. Além
disso, a técnica poderá ter potencial para ser utilizada por outros cultivos vegetais.
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1 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho, a coleta de imagens foi realizada em um expe-

rimento em parcelas dispostas em blocos ao acaso empregando a araruta como planta
modelo. O cultivo foi no ano agrícola de 2016, na Base de Pesquisa em Agropecuária da
Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, localizado no município de Campo Grande,
Mato Grosso do Sul - Brasil (20o 23’ 14”S e 54o 36’ 29” W, 532 metros). O solo de cultivo
é classificado como Neossolo quartizarênicos (SANTOS H. G. DOS; JACOMINE, 2018),
apresentando saturação de bases de 53 V% e 30 kg ha−1dematériaorgânica.

A classificação climática da região é Tropical com Estação Seca - Aw (Köppen-
Geiger), com precipitação média anual de 1500mm. Os dados climáticos de longo prazo
para este experimento mostram temperaturas médias de 22,7oC. A média da temperatura
diurna durante o verão (janeiro-março) foi de 23,5oC e fotoperíodo de 13,4 horas, com
temperatura máxima de 32oC em janeiro. Enquanto no outono-inverno (abril-agosto) a
temperatura média foi de 20oC e 11,8 horas de fotoperíodo, e a temperatura mínima 8oC
em junho. Os valores foram obtidos a partir de uma plataforma meteorológica automática,
que é composta por uma unidade central de memória (Hanna R© HL 141).

Para fins comparativos e validação do uso de visão computacional e VANTs, foi
empregado o sistema de escala fenológica Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und
Chemische Industrie da cultura, sobretudo no que se refere aos aspectos de senescência
(BBCH 9), conforme estabelecido por Brito et al. (2019). O sistema estabelece um banco
de imagens com alterações morfológicas e a indicação da mudança no padrão de coloração
das folhas, sendo verde quando as plantas ainda permanecem com a parte aérea viva
(BBCH 44), e pardas quando ocorre a morte tecidual (BBCH 99), e consequentemente o
ponto de colheita dos rizomas (BBCH 48).

A captura das imagens aéreas foi realizada em parcelas identificadas com números de
1 a 60, formando um banco de imagens (n=60), com sobrevoos de VANT (tipo multirotor)
a aproximadamente quatro metros de altura, e sem sobreposição (Figura 1a). Essa altura
foi definida, pelo especialista da área, como sendo a ideal para a identificação correta das
folhas verdades e pardas nas imagens. No processo de captura de imagens, cada imagem
tinha uma dimensão de 4.000 x 3.000 pixels, totalizando 12.000.000 pixels. Tais imagens
foram obtidas com o VANT DJI Phanton 3 Professional, equipado com um sensor Sony
EXMOR de 1/2,3 polegadas e 12,3 megapixels de resolução.

A partir disso, dez imagens selecionadas aleatoriamente foram submetidas à etapa
de segmentação usando o método Simple Linear Iterative Clustering (SLIC), proposto
por Achanta et al. (2012). O SLIC foi escolhido porque é mais rápido com complexidade
linear, mais eficiente em termos de memória que outros métodos baseados em superpixels e
produz adesão do estado da arte aos limites da imagem, o que supera os métodos existentes
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quando usados para a segmentação de imagens. Este método emprega o algoritmo k-means
para a geração de regiões, chamadas superpixels.

Figura 1 – Proposta do sistema de visão computacional para monitorar plantação de
araruta.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 1b é exemplificada a segmentação realizada pelo software PYNOVISÃO
(2019), a partir do qual é possível perceber como os superpixels foram formados e a que
nível de detalhes (características), com ajuste do parâmetro k em 250 segmentos (k = 250).
Para a definição desse valor, vários testes foram realizados buscando uma combinação que
permitisse obter um segmento com características predominantes das classes folha verde,
folha parda e o fundo (solo e espécies invasoras). Após a segmentação, as imagens foram
anotadas a partir dos superpixels resultantes, formando um grupo para o treinamento e
teste do sistema proposto (Figura 1c).

Após a etapa de criação do banco de imagens, as imagens foram descritas com
a extração de características, utilizando-se dos extratores: estatística de cores (SWAIN;
BALLARD, 1991); matriz de coocorrência de níveis de cinza (HARALICK, 1979); padrões
binários locais para textura (OJALA; PIETIKäINEN; MäENPää, 2002); histograma de
gradientes orientados para forma e orientação (DALAL; TRIGGS, 2005); momento de Hu
e momentos centrais para momento invariante de escala e rotação (HU, 1962). Esse grupo
de extratores foi composto por 218 atributos, e o resultado dessa etapa foi um arquivo
contendo vetores de atributos extraídos das imagens de superpixels, com vários atributos
visuais que descrevem as propriedades físicas das imagens, como: cor, gradiente, textura e
forma (Figura 1d).

Para treinamento e classificação das imagens, empregou-se modelos de aprendizagem
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supervisionados, sendo utilizados quatro classificadores conhecidos da literatura, a saber:
Adaboost (FREUND; SCHAPIRE, 1995), árvores de decisão J48 (QUINLAN, 1986), k-
vizinhos mais próximos - k-NN (ALTMAN, 1992), para a configuração k= 1 e k=5, e
máquina de vetores de suporte - SVM (PLATT, 1998). Os experimentos foram realizados
com a configuração padrão dos algoritmos, utilizando-se a técnica de amostragem de
validação cruzada com dez dobras (KOHAVI, 1995). Ademais, foi usado o software de
aprendizagem de máquina WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), versão
3.6.10.

Para avaliar esse sistema de visão computacional e escolha do melhor algoritmo de
classificação, foram definidas as seguintes técnicas, métricas e testes: Acurácia; Medida
F; Área sob a curva ROC (AUC); estatística descritiva pelo diagrama de caixa e bigode
boxplot; teste de hipótese T pareado e ANOVA, com nível de confiança de 0,95. Para a
realização das estatísticas e testes de hipóteses, empregou-se o software RStudio ( versão
1.0.136).

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As imagens capturadas pelo VANT são compatíveis ao estágio principal de se-

nescência da planta de araruta, corroborando especialmente com a transição do estágio
fenológico BBCH 96 para 97 (que possui duração de dez dias). Neste processo já ocorre a
seca natural das folhas e hastes, alterando a coloração verde para parda. Em mais cinco
dias ocorre a mudança para o estágio BBCH 99, onde as folhas estão totalmente pardas e
os rizomas estão aptos a colheita (BBCH 48) (BRITO et al., 2019).

Como resultado da etapa de segmentação e anotação do banco de imagens para
treinamento e teste, foram gerados três grupos com 263, 265 e 1437 superpixels, divididos
entre as classes Folha parda, Folha verde e Fundo, respectivamente. Os resultados dos
experimentos de classificação são apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Resultado (%) das métricas de desempenho utilizadas para avaliar os algoritmos.

Algoritmo Acurácia Medida F AUC
SVM 90,15 89,7 87
J48 87,08 88,8 86
1-NN 81,95 80,5 72,9
5-NN 81,99 79,4 86,8
AdaBoost 84,34 79,9 85

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que os resultados obtidos pelos algoritmos J48, 1-NN, 5-NN e AdaBoost
(Tabela 1) foram satisfatórios, na maioria das métricas, em comparação ao SVM, que,
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neste experimento, obteve o maior taxa de classificação correta, com acurácia de 90,15%
±2, 53%.

Tabela 2 – Resultado das métricas de desempenho utilizadas para avaliar a abordagem
proposta.

Classe Algoritmo Medida-F (%) AUC (%)
Folha parda SVM 57,3 76,2
Folha verde SVM 84,3 95,8

Fundo SVM 94,8 87,3
Folha parda J48 52,8 77
Folha verde J48 90 93,8

Fundo J48 93,5 81,6
Folha parda 1-NN 39 67,3
Folha verde 1-NN 41 63,6

Fundo 1-NN 91,6 75
Folha parda 5-NN 37,8 80,8
Folha verde 5-NN 35,6 83,4

Fundo 5-NN 91,1 88,1
Folha parda AdaBoost 0 70,7
Folha verde AdaBoost 79,5 97,1

Fundo AdaBoost 90,7 85,2

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando os resultados da Tabela 2, observa-se que, inicialmente, o desempenho
individual por classe e algoritmo – considerando os resultados das métricas AUC e Medida-
F – são diferentes, mas muito próximos. Contudo, o algoritmo SVM continua apresentando
o maior desempenho geral nas duas métricas, sendo escolhido para apresentação da matriz
de confusão, conforme se pode observar na Figura 6.

Além disso, nas Figuras 2 à 5, pode-se visualizar os resultados dos experimentos
com os gráficos de (boxplot), construídos a partir de uma análise estatística descritiva dos
resultados, onde o menor valor (Xmenor) está no primeiro quartil; a mediana no terceiro
quartil; e o maior valor (Xmaior), no quarto quartil, para cada conjunto de dados.

Analisando esses dados a partir de uma linha estatística descritiva, observa-se, na
Figura 2, pelos diagramas de boxplot da métrica UAC, que os valores das medianas dos
algoritmos, com exceção do 1-NN, são próximos e a dispersão dos dados diferentes, porém
apresentam valores similares. Porém, tal comportamento não ocorre com o desempenho
entre as classes, ao observar o diagrama de boxplot na Figura 3, pois os valores das medianas
e as dispersões dos dados foram, majoritariamente, diferentes, tendo como maior destaque
a classe Folha verde com mediana próxima de 95%. Ressalta-se que a dispersão dos dados
é assimétrica, com poucos valores similares.
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Figura 2 – Diagrama de boxplot comparando o desempenho entre os classificadores para a
métrica AUC.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 3 – Diagrama de boxplot comparando o desempenho entre as classes para a métrica
AUC.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 4 – Diagrama de boxplot comparando o desempenho entre os classificadores para a
métrica Medida-F.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5 – Diagrama de boxplot comparando o desempenho entre as classes para a métrica
Medida-F.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na Figura 4, pode-se observar que o desempenho dos classificadores, na métrica
medida-F, foram de medianas diferentes, sendo que o algoritmo k-NN, para k=1 e k=5,
apresenta valor próximo de 40%, enquanto os algoritmos AdaBoost, J48 e SVM apresentam
mediana próxima de 80%. No que diz respeito à dispersão dos dados, verifica-se valores
muito parecidos, mesmo que as maiores concentrações sejam diferentes entre K-NN, J48 e
SVM.

Verifica-se que o desempenho entre classes para a métrica Medida-F (Figura 5),
também apresenta valores diferentes nas medianas, sendo que a classe Fundo obteve a
mediana próxima de 92%. Quanto à dispersão dos dados, percebe-se que são assimétricas,
com sobreposição de valores entre as classes Folha parda e Folha verde.

Tabela 3 – Resultado das métricas de desempenho utilizadas para avaliar a abordagem
proposta.

Comparação AUC Medida-F
Valor F Pr(>F) Valor F Pr(>F)

Dados/Classificadores 3,786 0,0690 1,288 0,35156
Dados/Classes 4,885 0,0542 10,596 0,00564*

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 6 – Matriz de confusão do classificador SVM.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 3 pode-se observar que os desempenhos alcançados pelos algoritmos, com-
parados entre si pelas métricas AUC e Medida-F, não apresentaram diferença estatística
significativa a 5%, obtendo, respectivamente, valor-P de 5,17% e 35,15%. Porém, na com-
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paração entre as classes houve diferença estatística significativa, obtendo, respectivamente,
valor-P de 4,11% e 0,564%.

A Figura 6 mostra a matriz de confusão referente ao desempenho do algoritmo de
aprendizagem automática com o maior valor para as métricas AUC e Medida-F. Observa-
se que a classe Fundo obteve o maior número de instâncias classificadas corretamente
(95,44%), seguida pelas classes Folha verde (81,71%) e Folha parda (56,25%).

Analisando o conjunto de imagens utilizado no treinamento e teste dos algoritmos,
verificou-se que as diferenças de desempenho alcançadas se explicam porque o número de
exemplos das classes Folha parda (62) e verde (45) foi pequeno, em comparação com a
classe Fundo (565), mostrando-se insuficiente para o aprendizado dos algorítimos. Além
disso, foram utilizadas imagens de alta complexidade para discriminação, pois são imagens
de condições reais do campo onde a classe Fundo apresentou solo e plantas invasoras que
podem ter fornecido informações (características) similares das folhas pardas e verdes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem de visão computacional com imagens

reais de campo, capturadas por VANT, com resultados promissores para auxiliar no
monitoramento do ponto de colheita de plantação de Araruta. Um conjunto de imagens
de folhas de Araruta foi construído com o método SLIC Superpixel, composto por 2001
imagens, divididas em 3 (três) grupos com 263, 265 e 1437 superpixels, para as classes Folha
parda, Folha verde e Fundo, respectivamente. O método SLIC demonstrou-se eficiente
no processo de construção deste conjunto de imagens de superpixels, dado seu bom
desempenho na segmentação e construção do banco de imagens.

Os resultados alcançados pelos cinco algoritmos testados foram, na média, satisfa-
tório diante da tarefa de classificar folhas pardas e verdes, nas imagens reais de uma área
de plantação de araruta, tendo em vista que em condições reais, existe maior complexi-
dade para distinguir tais folhas, dada as características e variáveis não controláveis que
o ambiente apresenta. No entanto, os valores alcançados pelo algoritmo SVM, em todas
as métricas, corroboram com a abordagem proposta, indicando que seu uso combinado
com um aumento do número de exemplos das classes Folha parda e verde, pode vir a
garantir resultados mais promissores para que especialistas e produtores rurais utilizem
esta abordagem na tarefa de monitoramento do ponto de colheita da plantação de araruta.

Como trabalhos futuros, considera-se importante aumentar o conjunto de dados de
imagens de verdes, tendo em vista que essa taxa será a responsável por determinar o ponte
de colheita. Além disso, realizar novos experimentos testando os algoritmos presentes neste
trabalho e também novos algoritmos promissores para este tipo de tarefa.
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RESUMO

A soja tem sido a principal commodity agrícola brasileira, contribuindo substan-
cialmente para a balança comercial do país. Contudo, seus custos de produção e
produtividade são afetados por plantas daninhas, doenças e pragas. Este artigo
propõe um sistema de visão computacional para monitorar plantas daninhas em
lavouras de soja, utilizando imagens capturadas por um Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANT). O sistema proposto adota o método SLIC para segmentar as plantas nas
imagens e uma coleção de extratores de atributos visuais para descrever as carac-
terísticas das plantas, como: cor, gradiente, textura e forma. Três algoritmos de
aprendizado raso foram utilizados como classificadores (K vizinhos mais próximos
(K-NN)), Florestas Aleatórias (Randon Forest) e Máquinas de Vetores de Suporte
(SVM). As imagens capturadas foram segmentadas e anotadas, formando um banco
de imagens de superpixels composto por 2.760 imagens, distribuídas em 134, 189,
82 e 2.355 segmentos para as classes Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla),
Capim-amargoso (Digitaria insularis), Milho (Zea mays L.) e Fundo (Soja e solo),
respectivamente. Os melhores resultados do processe de classificação foram obti-
dos pelo algoritmo SVM com acurácia de 91,34%, sendo que o desempenho por
classe de planta daninha foi de 36,56% para o Amendoim-bravo, 71,95% para o
Capim-amargoso e 42,68% para o Milho. Esses resultados indicam que a abordagem
proposta pode não ser promissora para classificar, por espécie, as plantas daninhas
existes em imagens reais de lavouras de soja.

Palavras-chaves: Classificação. Daninha. Soja. VANT. Imagem.
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CLASSIFICATION OF WEED IN SOYBEAN
CROPS USING UNMANNED AERIAL VEHICLE

IMAGES

20 de abril de 2020

ABSTRACT

Soy has been the main Brazilian agricultural commodity, contributing substantially
to the country’s trade balance. However, their production and productivity costs
are affected by weeds, diseases and pests. This article proposes a computer vision
system to monitor weeds in soybean crops, using images captured by an Unmanned
Aerial Vehicle (UAV). The proposed system adopts the SLIC method to segment
the plants in the images and a collection of extractors with visual attributes to
describe the characteristics of the plants, such as: color, gradient, texture and shape.
Three learning algorithms were used as classifiers (K closest neighbors (K-NN),
Random Forests and Support Vector Machines (SVM). The captured images were
segmented and annotated, forming a database of superpixels composed of 2,760
images, distributed in 134, 189, 82 and 2,355 segments for the classes Amendoim-
bravo (Euphorbia heterophylla), Capim-amargoso (Digitaria insularis), Corn (Zea
mays L.) and background (Soy and soil), respectively. The best results of the
classification process were obtained by the SVM algorithm with an accuracy of
91.34%, and its performance by weed class was 36.56% for Amendoim-bravo, 71.95%
for Capim-amargoso and 42.68% for corn. These results indicate that the proposed
approach may not be promising to classify, by species, weeds that exist in real images
of soybean crops.

Key-words: Classification. Weeds. Soybean crop. UAV. Images.
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INTRODUÇÃO
As plantas daninhas, também chamadas de “ervas daninhas” ou “plantas invasoras”,

são conceituadas como plantas indesejadas que crescem em ambientes agrícolas de forma
espontânea, competindo diretamente pelos mesmos recursos que as culturas necessitam para
seu desenvolvimento. Portanto, dependendo do nível de infestação das plantas daninhas, a
lavoura pode sofrer prejuízos como diminuição da qualidade e produtividade (VOLL et
al., 2005). Rizzardi e Fleck (2004) complementam que a diminuição da produtividade nas
lavouras de soja é decorrente da competitividade das plantas por luz, água, nutrientes e
espaço, aumentando os custos de produção e diminuindo o valor da lavoura.

Diante disso, a visão computacional surge como uma alternativa para auxiliar os
agricultores no gerenciamento de suas plantações, pois essa área pode automatizar tarefas,
uma vez que sensores realizam um papel importante, como detecção de pragas e doenças
nas lavouras, análise de comportamento animal, orientação de máquinas, silvicultura e
outros (BROSNAN; SUN, 2002). Além disso, aplicações de sensoriamento remoto com
imagens de VANTs aumentaram as oportunidades de proteção mais precisa das culturas,
incluindo benefícios econômicos (redução de custos) e ambientais – redução do risco de
poluição (FINCH; SAMUEL; LANE, 2014).

Estudos sobre proteção de culturas, usando imagens obtidas por VANTs e algoritmos
de detecção remota baseados em aprendizado de máquina, foram propostos por Garcia-Ruiz
et al. (2013), na identificação de doenças em cítricos; por Torres-Sánchez et al. (2014), no
mapeamento de plantas daninhas em lavouras de trigo; e, por Peña et al. (2013); Pérez-
Ortiz et al. (2015); López-Granados et al. (2016) e Castaldi et al. (2017), na apresentação
de propostas para o monitoramento de plantas daninhas em lavouras de girassol e milho.

Portanto, tendo a visão computacional e os métodos de aprendizado de máquinas
desempenhado um papel importante para a classificação de imagens remotas, este trabalho
propõe um sistema de visão computacional para identificar automaticamente plantas
daninhas, por espécie, em lavouras de soja, a partir de imagens aéreas capturadas por
VANT.

1 ABORDAGEM PROPOSTA
Nesta seção, introduz-se a abordagem de visão computacional proposta para

classificar, por espécie, plantas daninhas em lavouras de soja, utilizando imagens capturadas
por VANT (Figura 1). Esta abordagem possui cinco etapas: (a) aquisição de imagens; (b)
segmentação; (c) criação do banco de imagens; (d) extração de atributos; e, (e) classificação.

A primeira etapa consiste na captura das imagens de plantações de soja, utilizando
um veículo aéreo não tripulado. A segunda etapa se refere à anotação e segmentação das
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Figura 1 – Proposta do sistema de visão computacional para classificar, por espécie, plantas
daninhas em lavouras de soja, utilizando imagens capturadas por VANT.

Fonte: Dados da pesquisa.

plantas daninhas presentes nas imagens, realizadas com os softwares LabelMe (WADA,
2016) e Pynovisão (PYNOVISÃO, 2019). A terceira etapa resulta na criação de um banco
de imagens de superpixel rotuladas com as classes identificadas.

A quarta etapa constitui a extração de vetores de atributos dos segmentos do banco
de imagens de superpixels, utilizando uma coleção de algoritmos extratores de cor, forma,
gradiente e textura. Na última etapa, são realizados o treinamento e o teste dos algoritmos
de aprendizagem supervisionadas selecionados, a partir dos dados extraídos na forma de
vetor de atributos na etapa anterior. Em seguida, uma imagem é submetida aos processos
de segmentação e classificação, retornando à presença ou não de plantas daninhas por
espécie.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Captura das imagens
Para realização deste trabalho, a coleta de imagens foi em uma área experimental

com cultivares de soja convencional no estádio V3, com ausência de aplicação de herbicidas
(Figura 2). Esta área está situada na fazenda experimental da Universidade Federal
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da Grande Dourados (UFGD), localizada no município de Dourados-MS, Brasil, com
coordenadas geográficas 22o 13’ 57.52” latitude Sul, e 54o59’17.93” longitude Oeste.

Figura 2 – Imagem da área de um setor da lavoura de soja, capturada a 15 metros de
altura.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na etapa de captura de imagens, foram obtidas quinze imagens da lavoura de soja,
sem sobreposição, a três metros de altura, no período diurno, durante a safra 2017/2018.
Essa altura foi definida, pelo especialista da área, como sendo a ideal para a identificação
correta das espécie presentes nas imagens. Cada imagem tem uma dimensão de 4.000×3.000
pixels, totalizando 12 megapixels. Estas imagens foram capturadas com o veículo aéreo
DJI Phanton 3 Professional, equipado com um sensor Sony EXMOR de 1/2, 3 polegadas
e 12 megapixels de resolução. A Figura 3 apresenta um exemplo das imagens obtidas
na aquisição. Para a realização das etapas subsequentes, foram utilizados o software
(PYNOVISÃO, 2019), e um notebook com processador Core i7 e memória RAM de 8GB.

2.2 Identificação, segmentação e banco de imagens
Na etapa de identificação das plantas daninhas presentes nas imagens, 3 imagens

selecionadas aleatoriamente foram submetidas à análise de um especialista da área que
identificou as plantas daninhas presentes nas imagens. A partir dessa identificação e
utilizando-se do software LabelMe (WADA, 2016), geraram-se imagens rotuladas com as
classes presentes (Figura 4).
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Figura 3 – Imagem da lavoura de soja capturada pelo VANT a três metros de altura.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4 – Imagem de uma amostra rotulada após a identificação das espécies presentes.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na etapa de segmentação, optou-se pela adoção do método Simple Linear Iterative
Clustering(SLIC), proposto por Achanta et al. (2012). O SLIC foi escolhido porque é
mais rápido com complexidade linear, mais eficiente em termos de memória que outros
métodos baseados em superpixels, o que supera os métodos existentes quando usados para
a segmentação de imagens. Este método emprega o algoritmo k-means para a geração de
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regiões, chamadas superpixels.

O algoritmo SLIC agrupa pixels de acordo com a cor dos pixels usando os com-
ponentes CIELAB, l, a, b, bem como as coordenadas x e y dos pixels. Uma imagem de
entrada é segmentada em regiões retangulares, definindo o número k de superpixels com
aproximadamente N

k
pixels, onde N é o número de pixels da imagem. Cada região compõe

um superpixel inicial de dimensões S × S, onde S =
√

N
k
. Os centros dos agrupamentos de

superpixel Ck = [lk, ak, bk, xk, yk] com k = [1, k] são escolhidos, espaçados em uma matriz
regular para formar os agrupamentos de tamanho aproximado S2. Os centros são movidos
para o valor de menor gradiente sobre uma vizinhança de 3 × 3 pixels, evitando a alocação
de centroides nas regiões de borda que tenham pixels ruidosos. Em vez de usar uma norma
euclidiana simples no espaço 5D, uma medida de distância Ds é definida da seguinte forma:

dlab =
√

(lk − li)2 + (ak − ai)2 + (bk − bi)2 (1)

dxy =
√

(xk − xi)2 + (yk − yi)2 (2)

Ds = dlab + m

s
∗ dxy (3)

Onde Ds é a soma da distância dlab (Equação 1) e a distância dxy (Equação 2),
normalizada pelo intervalo S. O parâmetro m corresponde ao controle de compactação
de superpixel; quanto maior o seu valor, mais compacto é o agrupamento em termos de
proximidade espacial. Cada pixel da imagem é associado ao centroide mais próximo e,
depois de todos os pixels estarem associados a um centroide, um novo centro é calculado
com o vector labxy de todos os superpixels pertencentes ao grupo. No final do processo,
alguns pixels podem estar conectados a um grupo incorretamente, então o algoritmo
reforça a conectividade na última etapa, atribuindo os pixels sozinhos aos maiores grupos
vizinhos (ACHANTA et al., 2012).

Para este experimento, ajustou-se o parâmetro k para melhor segmentar as plantas
daninhas. Definimos um valor k = 1000, compacidade = 35 e sigma = 5. Para a definição
desses valores, vários testes foram realizados buscando uma combinação que permitisse
obter um segmento com características predominantes a uma das classes de plantas
daninhas.

A Figura 5 exemplifica a segmentação realizada pelo software Pynovisão (PYNO-
VISÃO, 2019), a partir da qual é possível perceber como os superpixels foram formados e
a que nível de detalhes (características) se encontram.

Após a etapa da segmentação, cada superpixel foi anotado automaticamente, a
partir da imagem rotulada com o software LabelMe (WADA, 2016), entre as classes
Amendoim-bravo, Capim-amargoso, Milho e Fundo, formando o banco de imagens de
superpixels para treinamento e teste do sistema proposto (Figura 6).
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Figura 5 – Imagem segmentada com o algoritmo SLIC, demonstrando que os segmentos
predominam as características de uma classe.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 6 – Da esquerda para a direita temos a imagem anotada com o software LabelMe, os
segmentos de superpixels anotados automaticamente e exemplos de superpixels
do banco de imagens.

Fonte: Dados da pesquisa.

2.3 Extração de atributos
Após a etapa de criação do banco de imagens, realizou-se a etapa de extração

de atributos de cada segmento de superpixel, utilizando-se dos extratores: estatística de
cores para cor (SWAIN; BALLARD, 1991); matriz de coocorrência de níveis de cinza
(HARALICK, 1979); padrões binários locais para textura (OJALA; PIETIKAINEN;
MAENPAA, 2002); histograma de gradientes orientados para forma e orientação (DALAL;
TRIGGS, 2005); momento de Hu e momentos centrais para momento invariante de escala
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e rotação (HU, 1962). Esse grupo de extratores foi composto por 218 atributos, e o
resultado dessa etapa foi um arquivo contendo vetores de atributos extraídos das imagens
de superpixels, com vários atributos visuais que descrevem as propriedades físicas das
imagens, como: cor, gradiente, textura e forma.

2.4 Classificação
Para o treinamento e classificação das imagens, foram empregados modelos de

aprendizagem supervisionada, sendo utilizados três algoritmos de classificação conhecidos
da literatura, a saber: Floresta Aleatória (Random Forest) (HO, 1995), k-vizinhos mais
próximos (k-NN) (ALTMAN, 1992), e máquina de vetores de suporte – SVM (PLATT et
al., 1999). Os experimentos foram realizados com a configuração padrão dos algoritmos,
utilizando-se a técnica de amostragem de validação cruzada com 10 repetições (KOHAVI
et al., 1995).

Os resultados dos classificadores foram avaliados nas métricas precisão, revocação,
medida-F e acurácia. Diagramas de caixa e bigode (boxplot) foram construídos para uma
análise estatística descritiva. Aplicou-se o teste de hipótese ANOVA, a fim de verificar se
o desempenho dos algoritmos apresentava diferença estatística significativa (P≤ 0, 05), no
software RStudio (versão 1.0.136).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultado da etapa de segmentação e anotação do banco de imagens para

treinamento e teste, foram obtidos quatro (4) grupos com 134, 189, 82 e 2.355 imagens
para as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso , Milho e Fundo, respectivamente. Os
resultados dos experimentos de classificação são apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Observa-se, inicialmente, que o desempenho individual por classe e algoritmo (k-
NN, Random Forest e SVM), são diferentes (Tabela 1), mas muito próximos em algumas
métricas. Contudo, o algoritmo SVM, neste experimento, obteve o maior porcentual
de acurácia (classificação correta) com 91,34%, e dentre as classes de plantas daninhas,
Capim-amargoso obteve o maior percentual para precisão (85,5%), revocação (72%) e
medida-F (78,2%).

Analisando esses resultados, a partir da estatística descritiva, observa-se no diagrama
de boxplot que compara o desempenho entre os algoritmos classificadores (Figura 7), que os
valores das medianas são diferentes, tendo o algoritmo SVM obtido o maior valor. Quanto
à dispersão dos resultados, percebe-se uma variação muito grande, sendo que os valores
obtidos pelo algoritmo SVM estão na maior faixa.
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Tabela 1 – Desempenho (%) nas métricas utilizadas para avaliar a abordagem proposta
para a classificação de plantas daninhas por espécie.

Classe Algoritmo Precisão Revocação Medida-F Acurácia
Amendoim-bravo

K-NN

36,8 20,9 26,7

86,77Capim-amargoso 64,2 50,3 56,4
Milho 55,6 6,1 11
Fundo 89,7 96,3 92,9
Amendoim-bravo

Randon Forest

1 10,4 18,9

89,64Capim-amargoso 87,5 63,0 73,2
Milho 1 3,7 7,1
Fundo 89,7 99,3 94,2
Amendoim-bravo

SVM

63,6 36,6 46,4

91,34Capim-amargoso 85,5 72 78,2
Milho 81,4 42,7 56
Fundo 92,7 97,7 95,2

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 7 – Diagrama boxplot comparando o desempenho entre os algoritmos classificadores
para a métrica Medida-F.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 8 – Diagrama boxplot comparando o desempenho entre as classes para a métrica
Medida-F.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ademais, na Figura 8, pode-se observar que os valores das medianas foram diferentes,
tendo como maior destaque a classe Fundo com mediana próxima de 92%. Quanto à
dispersão dos dados, percebe-se que são assimétricas, com exceção da classe Amendoim-
bravo.

A Tabela 2, apresenta o resultado do teste ANOVA que comparou o desempenho
alcançado pelos algoritmos, constatando-se que os valores de desempenho obtidos entre os
algoritmos não apresentaram diferença estatística significativa (valor P≥ 0, 05). Contudo,
no desempenho entre classes, para as métricas revocação e medida-F, existem diferenças
estatísticas significativas (valo P≤ 0, 05).

Tabela 2 – Resultados do teste Anova para o desempenho entre algorítimos e classes.
Comparação Precisão Revocação Medida-F

Dados/Classificadores 0,1603 0,0683 0,0782
Dados/Classes 0,0636 0,0002 0,0013

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 9 – Matriz de confusão do algoritmo SVM.

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 9 apresenta a matriz de confusão do algoritmo de aprendizagem SVM,
escolhido por ter obtido o maior valor para a métrica acurácia (91,34%). Observa-se que a
classe Fundo obteve o maior número de instâncias classificadas corretamente (97,71%),
seguida pelas classes Amendoim-bravo (36,57%), Capim-amargoso (71,96%), e Milho
(42,68%). Com esses resultados, pode-se entender que a proposta não é promissora para
classificar plantas daninhas em lavouras de soja. Contudo, o número de imagens das classes
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alvo, utilizadas para o treinamento e teste dos algorítimos, foram muito pequenos se
comparados a classe Fundo, que neste experimento contou com 1437 superpixels, podem
ser este um dos motivos para que o aprendizado dos algoritmos fosse ruim nas classes alvo.

Figura 10 – Classificação de plantas daninhas, por espécie, em uma nova imagem da
lavoura de soja.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 10, pode-se observar o resultado do processo de classificação de uma
nova imagem, utilizando o algoritmo SVM. Visualmente, percebe-se que algumas espécies
de plantas daninhas foram classificadas como Fundo, demonstrando que o baixo número
de exemplos das classes de plantas daninhas pode ter provocado este erro de classificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método SLIC demonstrou-se eficiente no processo de construção deste conjunto

de imagens capturadas por VANT, dado seu bom desempenho na segmentação e construção
do banco de imagens de superpixels. Além disso, esta pesquisa obteve um novo conjunto de
imagens de plantas daninhas, composto por 2760 imagens, divididas em quatro (4) grupos
com 134, 189, 82 e 2.355 imagens para as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso,
Milho e Fundo, respectivamente.

Os resultados alcançados pelos algoritmos rasos utilizados na abordagem proposta
foram razoáveis diante da tarefa de classificar, por espécie, as plantas daninhas existentes
em imagens reais de lavouras de soja. Contudo, os resultados não foram satisfatórios para
indicar que a abordagem é viável para o monitoramento das plantas daninhas, tendo em
vista que a taxa de classificação correta das classes alvo ficou abaixo 72%. Esses valores
podem ter sido obtidos porque em condições reais de campo, existe maior complexidade
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para distinguir tais espécies, dada às características e variáveis não controláveis que o
ambiente apresenta.

Para trabalhos futuros, pretende-se aumentar e balancear o número de exemplos
do banco de imagens de treinamento, a fim de garantir que os algoritmos tenham a mesma
possibilidade de aprendizado em cada classe. Além disso, criar, aplicar e avaliar uma
abordagem com algoritmos de aprendizado profunda, atual estado da arte, pode ser mais
promissor.
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CLASSIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM
LAVOURAS DE SOJA UTILIZANDO REDES

NEURAIS CONVOLUCIONAIS E IMAGENS DE
VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO

20 de abril de 2020

Resumo

A ocorrência de plantas daninhas em lavouras de soja tem sido um dos principais
problemas para os produtores desta oleaginosa. Isso devido ao fato de que, além
de competirem pelos mesmos recursos que a cultura da soja, as plantas daninhas
apresentam impactos financeiros e ambientais muito substanciais para seu moni-
toramento e controle. Diante disso, este artigo propõe uma abordagem de visão
computacional para classificar plantas daninhas, por espécie, em lavouras de soja,
utilizando redes neurais convolucionais (RNCs) e imagens capturadas por veículo
aéreo não tripulado (VANT), com o objetivo de auxiliar especialistas e produto-
res no monitoramento e controle adequado das lavouras. Essa abordagem propôs
a adoção do método SLIC para segmentação das plantas daninhas nas imagens,
e oito arquiteturas de redes neurais convolucionais (DenseNet-201, Inception-V3,
Inception-ResNet-V2, NASNet-Mobile, Resnet-50, VGG-16, VGG-19 e Xception),
para o processo de classificação. Os valores alcançados pelas RNCs foram superiores
a 86% de acerto, sendo considerados satisfatórios diante da tarefa de classificar, por
espécie, as plantas daninhas existentes em imagens reais de lavouras de soja, tendo
em vista que, em condições reais, existe maior complexidade para distinguir tais
espécies, dadas as características e variáveis não controláveis que o ambiente agrícola
apresenta. Portanto, a abordagem proposta é considerada promissora para contribuir
com especialistas e produtores rurais na tarefa de monitoramento e controle de
plantas daninhas em lavouras de soja.

Palavras-chaves: Plantas daninhas. Soja. SLIC. RNC. VANT.
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CLASSIFICATION OF WEED IN SOYBEAN
CROPS USING CONVOLUTIONAL NEURAL

NETWORKS AND UNMANNED AERIAL
VEHICLE IMAGES

20 de abril de 2020

Abstract

The occurrence of weeds in soybean crops has been a major problem for producers
of this oilseed. This is due to the fact that, in addition to competing for the same
resources as soybean plants, weeds have very substantial financial and environmental
impacts for their monitoring and control. This article proposes a computer vision
approach to classify weeds, by species, in soybean crops, using convolutional neural
networks (CNNs) and images captured by unmanned aerial vehicles (UAVs), with the
objective of assisting specialists and producers in the adequate monitoring and control
of crops. This approach proposed the adoption of the SLIC method for segmentation of
weeds in images, and eight architectures of convolutional neural networks (DenseNet-
201, Inception-V3, Inception-ResNet-V2, NASNet-Mobile, Resnet-50, VGG-16, VGG-
19 and Xception), for the classification process. The values reached by the RNCs
were higher than 86% of correctly classified samples, being considered satisfactory in
view of the task of classifying weeds by species in the real images of soybean crops,
considering that, in real conditions, there is greater complexity to distinguish such
species, in consideration of the characteristics and uncontrollable variables that the
environment presents. Therefore, the proposed approach is considered promising
to contribute with specialists and rural producers in the task of monitoring and
controlling weeds in soybean crops.

Key-words: Weeds. Soybean crop. SLIC. CNN. UAV.
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INTRODUÇÃO
As plantas daninhas, também chamadas de “ervas daninhas” ou “plantas invasoras”,

são conceituadas como plantas indesejadas que crescem em ambientes agrícolas de forma
espontânea, competindo diretamente pelos mesmos recursos que as culturas comerciais ne-
cessitam para seu desenvolvimento. Portanto, dependendo do nível de infestação de plantas
daninhas, a lavoura pode sofrer prejuízos como diminuição da qualidade e produtividade
(VOLL et al., 2005).

Nesse sentido, Rizzardi e Fleck (2004) complementam que a diminuição da produ-
tividade nas lavouras de soja é decorrente da competitividade das plantas por luz, água,
nutrientes e espaço, aumentando os custos de produção e diminuindo o valor da lavoura.
Ainda segundo os autores, obter informação precisa sobre a área infestada e o tipo de
planta daninha é de extrema importância para definir medidas de controle.

Manter a qualidade da produção agrícola é uma tarefa que, na atualidade, utiliza-se
de diferentes formas, sendo que no controle de plantas daninhas a mais utilizada é a
aplicação de herbicida. Contudo, o uso inadequado de herbicidas pode trazer malefícios,
como a poluição ambiental e seus efeitos no ambiente, risco à saúde humana e também
a redução da produtividade (HUANG et al., 2018; LOTTES et al., 2017; TANG et al.,
2017).

Diante disso, a visão computacional surge como uma alternativa para auxiliar os
agricultores no gerenciamento de suas plantações, pois essa área pode automatizar tarefas,
uma vez que sensores óticos realizam um papel importante, como detecção de pragas e
doenças nas lavouras, análise de comportamento animal, orientação de máquinas e outros
(BROSNAN; SUN, 2002).

Nos últimos anos, várias pesquisas utilizando visão computacional e aprendizado
de máquina têm sido desenvolvidas, buscando soluções que garantam mais eficiência no
processo de controle de plantas daninhas na agricultura. Dentre as pesquisas desenvolvidas,
destacam-se (ISHAK; HUSSAIN; MUSTAFA, 2009; TELLAECHE et al., 2011; AHMED
et al., 2012; HUNG; XU; SUKKARIEH, 2014; HERRERA; DORADO; RIBEIRO, 2014;
SIDDIQI; LEE; KHAN, 2014; CHENG; MATSON, 2015; SAHA; HANSON; SHIN, 2016),
que propõem abordagens de algoritmos de aprendizado raso, e estes (FERREIRA et
al., 2017; DYRMANN; JØRGENSEN; MIDTIBY, 2017; SA et al., 2017; TANG et al.,
2017; YU et al., 2019; OLSEN et al., 2019), que propõem abordagens de algoritmos de
aprendizado profundos, conhecidos como arquiteturas de redes neurais convolucionais.
Na atualidade as redes neurais convolucionais são consideradas as mais promissoras nas
tarefas de classificação de plantas daninhas.

Além disso, aplicações de sensoriamento remoto com imagens de veículos aéreos não
tripulados aumentaram as oportunidades de proteção mais precisa das culturas, incluindo
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benefícios econômicos (redução de custos) e ambientais – redução do risco de poluição
(FINCH; SAMUEL; LANE, 2014).

Ma et al. (2019) realizaram uma revisão sobre o uso do aprendizado profundo em
aplicações de sensoriamento remoto e analisaram 200 estudos envolvendo este campo. Tal
revisão mostrou que as RNCs são as mais utilizadas, sendo empregadas principalmente
na tarefa de classificação com imagens espectrais. Destaca-se que a maioria dos artigos
levantados e analisados foram publicados após 2015, demonstrando o quão recente e
moderna é essa abordagem.

No campo da agricultura, Kamilaris e Prenafeta-Boldú (2018) realizaram uma
revisão sobre o uso de aprendizado profundo na agricultura, constando que, entre os
trabalhos analisados (40 artigos), a classificação de plantas daninhas aparece como mais
recorrente e importante (XINSHAO; CHENG, 2015; POTENA; NARDI; PRETTO, 2017;
DYRMANN; JØRGENSEN; MIDTIBY, 2017).

Além dos trabalhos já relatados, pode-se citar os trabalhos de (FERREIRA et
al., 2017; FERREIRA et al., 2019), que envolveram a detecção de plantas daninhas em
lavouras de soja, utilizando RNCs em imagens obtidas por VANTs. Nesses trabalhos, os
autores propõem classificar as plantas em duas categoriais gerais (gramíneas e folha larga),
utilizando RNCs para aprendizado profundo supervisionado e não supervisionado. Nas
duas pesquisas, as RNCs apresentaram resultados muito promissores.

Diante do exposto, este trabalho propõe uma abordagem de visão computacional
com redes neurais convolucionais para realizar a classificação automática de plantas
daninhas, por espécie, em lavouras de soja, a partir de imagens aéreas capturadas por
VANT. Este trabalho difere-se dos demais porque a abordagem trata da classificação de
plantas daninhas por espécie e da avaliação de desempenho de oito redes neurais.

1 ABORDAGEM PROPOSTA
Nesta seção, apresenta-se uma abordagem de visão computacional para classificar,

por espécie, plantas daninhas em lavouras de soja, utilizando imagens capturadas por
VANT em condições reais de campo. Esta abordagem é apresentada em um diagrama
esquemático na Figura 1. Tal abordagem é composta de 6 etapas: (a) captura de imagens;
(b) identificação das plantas daninhas; (c) segmentação; (d) criação do banco de imagens;
(e) treinamento; e, (f) classificação.

A primeira etapa consistiu na captura das imagens da plantação de soja, utilizando
um veículo aéreo não tripulado – ver passo (a) na Figura 1. As imagens foram analisadas
por um especialista que identificou as espécies de plantas daninhas presentes, sendo estas
rotuladas com o uso do software LabelMe (WADA, 2016) – Figura 1 (b). As imagens
originais foram então segmentadas usando o método SLIC (ACHANTA et al., 2012) – Figura
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1 (c). Em seguida, utilizando-se das imagens rotuladas pelo especialista, cada segmento
de superpixel foi comparado e anotado como pertencente a uma das classes definidas,
formando o banco de imagens para o treinamento das arquiteturas de redes neurais – Figura
1 (d). Após a criação do banco de imagens, as redes neurais convolucionais selecionadas
foram treinadas para aprender as características visuais das imagens de superpixels – ver
passo (e) da Figura 1 – e, em seguida, classificar as espécies de plantas daninhas presentes
na lavoura de soja – ver passo (f) da Figura 1.

Figura 1 – Proposta do sistema de visão computacional para classificar, por espécie,
plantas daninhas em lavouras de soja, utilizando RNCs e imagens capturadas
por VANT.

Fonte: Dados da pesquisa.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Captura das imagens
Para realização deste trabalho, a coleta de imagens foi realizada em uma área

experimental com cultivares de soja convencional no estádio V3, com ausência de aplicação
de herbicidas (Figura 2). A área está situada na fazenda experimental da Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD), localizada no município de Dourados-MS, Brasil,
com coordenadas geográficas 22o13’57.52” latitude Sul, e 54o59’17.93” longitude Oeste.

Na etapa de captura de imagens, foram obtidas quinze imagens da plantação
de soja, sem sobreposição, a três metros de altura, no período diurno, durante a safra
2017/2018. Essa altura foi definida, pelo especialista da área, como sendo a ideal para a
identificação correta das espécie presentes nas imagens. As imagem tem uma dimensão
de 4.000 × 3.000 pixels, totalizando 12 megapixels. Essas imagens foram capturadas com
o veículo aéreo DJI Phanton 3 Professional, equipado com um sensor Sony EXMOR de
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1/2, 3 polegadas e 12 megapixels de resolução. A Figura 3 apresenta um exemplo das
imagens geradas na captura. Para realização das próximas etapas, utilizou-se o software
Pynovisão (PYNOVISÃO, 2019), e um computador com as configurações de hardware
descritas na Tabela 1.

Figura 2 – Imagem de um setor da lavoura de soja, capturada pelo VANT a 15 metros de
altura.

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 1 – Especificações técnicas do computador.
Hardware Especificações Técnicas
Processador Intel Core i7-6800K 3.40GHz 15MB (6N, 12T)
Placa Gráfica Geforce GTX1070 8GB 1920 Cuda cores
Memória RAM 16GB Kingston DDR4 2400MHz
Disco rígido SSD 120GB 2.5”SATA III Kingston UV400

Fonte: Dados da pesquisa.

2.2 Identificação, segmentação e banco de imagens
Na etapa de identificação das plantas daninhas presentes nas imagens, 10 imagens

selecionadas aleatoriamente foram submetidas à análise de um especialista da área que
identificou as plantas daninhas presentes. A partir dessa identificação e utilizando-se do
software LabelMe (WADA, 2016), geraram-se imagens rotuladas com as classes, conforme
Figura 4).
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Figura 3 – Imagem da plantação de soja, capturada pelo VANT a 3 metros de altura.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4 – Imagem de uma amostra rotulada após a identificação das espécies presentes.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na etapa de segmentação, optou-se pela adoção do método Simple Linear Iterative
Clustering(SLIC), proposto por Achanta et al. (2012). O método SLIC foi escolhido porque
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é mais rápido com complexidade linear, mais eficiente em termos de memória que outros
métodos baseados em superpixels, o que supera os existentes quando usados para a
segmentação de imagens. Este método emprega o algoritmo k-means para a geração de
regiões, chamadas superpixels.

Para este experimento, ajustou-se o parâmetro k para melhor segmentar as plantas
daninhas. Definimos um valor k = 1000, compacidade = 35 e sigma = 5. Para a definição
desses valores, vários testes foram realizados buscando uma combinação que permitisse
obter um segmento com características predominantes as classes de plantas daninhas.

Após a etapa da segmentação, cada superpixel foi anotado automaticamente, a
partir da imagem rotulada com o software LabelMe (WADA, 2016), entre as classes
Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla), Capim-amargoso (Digitaria insularis) e Fundo
(solo, soja e milho), formando o banco de imagens de superpixels para treinamento e teste
da abordagem proposta.

2.3 Aprendizagem dos atributos e classificação
Para o aprendizado e classificação das imagens, as arquiteturas de aprendizado

profunda utilizadas foram DenseNet-201 (HUANG et al., 2017), Inception-V3 (SZEGEDY
et al., 2016), Inception-ResNet-V2 (SZEGEDY et al., 2017), NASNet-Mobile (ZOPH et al.,
2018), Resnet-50 (HE et al., 2016), VGG-16 (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2014), VGG-19
(SIDDIQI; LEE; KHAN, 2014) e Xception (CHOLLET, 2017), e as imagens do banco de
superpixels de plantas daninhas.

As oito RNCs foram configuradas para usar a estratégia de ajuste fino com todas
as camadas inicializadas com os pesos da Imagenet (DENG et al., 2009) e otimizador
Adagrad (DUCHI; HAZAN; SINGER, 2011), com taxa de aprendizado em 0,001. Além
disso, variaram-se, em todas as RNCs, o tamanho do lote em 4, 8, 12 e 16. Todas as RNCs
foram treinadas com 50 épocas com o objeto de determinar qual é o tamanho de lote ideal
para o aprendizado. Usou-se tamanhos de lotes pequenos para consumir menos memória e
treinar as RNCs mais rapidamente, pois o tamanho de lote pequeno permite a atualização
dos pesos da rede com mais frequência (MASTERS; LUSCHI, 2018). Todas as RNCs
foram treinadas usando o pacote Keras (CHOLLET et al., 2015).

Adotou-se a validação cruzada de 5 dobras (KOHAVI et al., 1995), sendo que, em
cada dobra, o conjunto de dados foi dividido em 80% para treinamento, e 20% para teste,
permitindo que as arquiteturas de RNC fossem iterativamente treinados e testados em
conjuntos diferentes. Aplicou-se o pacote Scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011) para
construir esse modelo de validação cruzada de 5 dobras.

A fim de verificar a normalidade dos dados, aplicou-se o teste de Shapiro. Verificada
a normalidade, foi aplicado o teste de hipóteses ANOVA no software RStudio ( versão
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1.0.136), com cada bloco correspondendo a uma classe do problema, com vistas a verificar
se o desempenho das arquiteturas treinadas diferem estatisticamente (valor de p < 0, 05).
O diagrama boxplot também foi construído para mostrar a variação dos resultados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultado da etapa de segmentação e anotação dos superpixels, para treina-

mento e teste, foi obtido um banco de imagens com 3000 superpixels, divido em 3 (três)
grupos de 1000 superpixels cada, entre as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso e
Fundo.

Tabela 2 – Desempenho (%) das RNCs no processo de classificação das plantas daninhas.

Arquitetura Tamanho do lote Precisão Revocação Medida-F Acurácia

DenseNet-201

4 87,9 87,7 87,6 87,7
8 88,3 88 88 88
12 88,1 88 88 88
16 87,9 87,7 87,6 87

InceptionResNet-V2

4 86,6 86,5 86,5 86,5
8 86,8 86,6 86,5 86,6
12 86,2 86,1 86,1 86,1
16 83,7 83,6 83,5 83,6

Inception-V3

4 86,4 86,3 86,3 86,3
8 86,4 86,2 86,2 86,2
12 86,1 86,1 86,1 86,1
16 85,1 85 84,9 84,9

NASNet-Mobile

4 85,1 85 84,9 85
8 85,6 85,3 85,4 85,3
12 84,2 83,7 83,7 83,7
16 84,6 84,2 84,2 84,2

ResNet-50

4 87,8 87,6 87,6 87,6
8 88,3 88,3 88,2 88,3
12 87,9 87,7 87,7 87,7
16 86,7 86,6 86,6 86,6

VGG-16

4 88,2 88 88 88
8 87,9 87,6 87,6 87,6
12 87,7 87,5 87,5 87,5
16 88,2 88 88 88

VGG-19

4 87,3 87 87 87
8 87,3 86,9 86,8 86,9
12 87,1 86,9 86,9 86,9
16 87,3 87 86,9 87

Xception

4 84,5 84 84 84
8 84,3 84,1 84 84,1
12 82,7 82,4 82,4 82,4
16 80,7 80,3 80,3 80,3

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados da classificação por tamanho de lote mostram que a arquitetura
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ResNet-50 alcançou o mais alto desempenho, com 88,3% de acerto em todas as métricas
avaliadas, com tamanho de lote 8. As RNCs DenseNet-201, InceptionResNet-V2, NASNet-
Mobile, ResNet-50 e Xception obtiveram os melhores resultados com tamanho do lote 8,
exceto VGG19, que obteve empate nos lotes 4 e 16 (Tabela 2). Contudo, observou-se que
os valores são muito próximos e, ao aplicar o teste ANOVA, verificou-se que não existe
diferença significativa entre os desempenhos das arquiteturas para as diferentes estratégias
de tamanho de lotes de entrada.

Diante desses resultados, optou-se por escolher a estratégia de tamanho de lote de
entrada com maior valor de precisão para obter os resultados alcançados pelas arquiteturas
de redes na tarefa de classificação das plantas daninhas. Em tal experimento, a arquitetura
VGG-19 obteve o maior valor de desempenho na métrica acurácia com 89,9% de instâncias
classificadas corretamente, sendo seguida pelas arquiteturas DenseNet-201 (89,5%), ResNet-
50 (89,2%), VGG-16 (88,7%), InceptionResNet-V2, Inception-V3 e Xception com 87,5%,
e NASNet-Mobile (86,8%). Pode-se observar que os desempenhos das arquiteturas são
diferentes em todas as classes e métricas (Tabela 3), porém muito próximos em alguns
casos.

Tabela 3 – Desempenho (%) das arquiteturas de aprendizado profundo no processo de
classificação das plantas daninhas por espécies.

Arquitetura Classe Precisão Revocação Medida-F Acurácia

DenseNet-201
Amendoim-bravo 90,2 92 91,1

89,5Capim-amargoso 86,2 93,5 89,7
Fundo 92,7 83,0 87,6

InceptionResNet-V2
Amendoim-bravo 90,8 83,5 87

87,5Capim-amargoso 91,1 87 89
Fundo 81,1 92 86,6

Inception-V3
Amendoim-bravo 92,2 83 87,4

87,5Capim-amargoso 82,7 93 87,5
Fundo 88,7 86,5 87,6

NASNet-Mobile
Amendoim-bravo 87,5 84 85,7

86,8Capim-amargoso 85,9 88 86,9
Fundo 87,2 88,5 87,8

ResNet-50
Amendoim-bravo 91,8 89 90,4

89,2Capim-amargoso 85,8 94 89,7
Fundo 90,4 84,5 87,3

VGG16
Amendoim-bravo 91,6 81,5 86,2

88,7Capim-amargoso 84,1 97,5 90,3
Fundo 91,6 87 89,2

VGG19
Amendoim-bravo 88,4 87,5 87,9

89,9Capim-amargoso 88,9 92,5 90,7
Fundo 92,3 89,5 90,9

Xception
Amendoim-bravo 85,1 85,5 85,3

87,5Capim-amargoso 87,4 90,5 88,9
Fundo 90,1 86,5 88,3

Fonte: Dados da pesquisa.
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Diante disso, aplicou-se primeiro o teste de verificação de normalidade de Shapiro
que indicou normalidade nos desempenhos obtidos pelas arquiteturas de rede testadas
(valor – p = 0.5081), para, na sequência, averiguar se essas diferenças de desempenho
foram significativas ou não, com o teste ANOVA (Tabela 4). Na Tabela 4, verificou-se
que, comparando os desempenhos alcançados pelas arquiteturas, os valores obtidos não
apresentaram diferença estatística significativa.

Tabela 4 – Resultados do teste ANOVA para o desempenho das arquiteturas de rede na
tarefa de classificação das plantas daninhas por espécies.
Comparação Precisão Revocação Medida-F
Desempenho/Arquiteturas 0,927 0,957 0,189

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5 – Diagrama de boxplot comparando o desempenho entre os classificadores para a
métrica precisão.

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 5 mostra que os valores das medianas das arquiteturas de rede são muito
diferentes, bem como o grau de dispersão dos resultados. Porém, tais variações ocorrem
em uma faixa percentual muito pequena, como pode-se observar no eixo da precisão.
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Figura 6 – Matrizes de confusão das redes neurais convolucionais que obtiveram o melhor
desempenho.

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Figura 6, a classe Capim-amargoso obteve o maior número de
instâncias classificadas corretamente, em 7 das 8 arquiteturas testadas, seguida pelas
classes Amendoim-bravo e Fundo. O total de acerto em todas as classes foi superior a 80%,
com exceção da classe Amendoim bravo na arquitetura Xception com 78,9%. Além disso, a
taxa de verdadeiros positivos obtidas pelas arquiteturas foi muito próxima, demonstrando
que o número de exemplos para treinamento e teste em cada classe (1000 superpixels por
classe) foi satisfatório para o aprendizado das arquiteturas de rede.

Os valores obtidos pelas arquiteturas são considerados promissores, tendo em vista
que as imagens utilizadas apresentam alta complexidade para discriminação, pois são
imagens de condições reais do campo, com as classes das plantas daninhas apresentando
elementos da classe Fundo (soja e solo exposto).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem de visão computacional com redes

neurais convolucionais e imagens reais de campo com resultados promissores. Um conjunto
de imagens de plantas daninhas em lavouras de soja, composto por 3000 imagens, divididas
entre as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso e Fundo, foi construído com o método
SLIC, que demonstrou-se eficiente no processo de construção deste conjunto de imagens,
capturadas por VANT, dado seu bom desempenho na segmentação.

Os resultados alcançados pelas oito redes neurais convolucionais foram satisfatórios,
comparado-se com os algoritmos de aprendizado raso, diante da tarefa de classificar por
espécie as plantas daninhas existentes em imagens reais de lavoras de soja. Além disso,
imagens reais de campo apresentam maior complexidade para se distinguir tais espécies,
dadas às características e variáveis não controláveis que o ambiente agrícola apresenta. Os
valores alcançados pelas RNCs foram superiores a 86% de acurácia, demonstrando que a
abordagem proposta é promissora e pode contribuir com especialistas e produtores rurais
na tarefa de monitoramento e controle de plantas daninhas, por espécie, em lavouras de
soja.

Como trabalhos futuros, considera-se importante aumentar o conjunto de dados de
imagens com maior variedade de espécies, obtidas em diferentes locais. Além disso, realizar
experimentos testando outras estratégias ajustáveis das RNCs como transfer learning, fine
tuning e data augmentation.
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Esta pesquisa apresentou uma abordagem de visão computacional com imagens reais
de campo, capturadas por VANT, com resultados promissores para auxiliar especialistas e
agricultores no monitoramento de lavouras de Araruta e Soja. O método SLIC demonstrou-
se eficiente no processo de construção dos conjuntos de imagens utilizados nos três
experimentos descritos nos artigos, dado seu bom desempenho na segmentação e na
construção dos bancos, a partir de imagens reais de campo capturadas por um veículo
aéreo não tripulado.

Os resultados alcançados pelos cinco algoritmos de aprendizado raso testados no
primeiro artigo, com a finalidade de avaliar a abordagem proposta, foram satisfatórios
diante da tarefa de classificar as folhas pardas e verdes em imagens reais de uma plantação
de araruta, mesmo em condições de maior complexidade para distinguir tais folhas, dadas
às características e variáveis não controláveis que o ambiente apresenta. O desempenho
alcançado pelo algoritmo SVM, em todas as métricas, corroboram com a abordagem
proposta e indicando que seu uso combinado com um aumento do número de exemplos das
classes Folha parda e verde, pode vir a garantir resultados mais promissores para que espe-
cialistas e produtores rurais possam utilizar esta abordagem na tarefa de monitoramento
do ponto de colheita da plantação de araruta.

No segundo artigo, os resultados alcançados pelos algoritmos utilizados na abor-
dagem proposta foram razoáveis diante da tarefa de classificar, por espécie, as plantas
daninhas existentes em imagens reais de lavouras de soja. Tais resultados podem ter sido
obtidos porque em condições reais de campo, existe maior complexidade para distinguir
tais espécies, dadas às características e variáveis não controláveis que o ambiente apresenta.
Além disso, o pequeno número de exemplos das classes alvo também podem ter corroborado
com tais resultados. Diante disso, a abordagem proposta não pode ser indicada para o
problema de classificação de plantas daninhas, por espécie, em lavouras de soja.

O terceiro artigo trouxe uma abordagem de visão computacional com redes neuras
convolucionais e imagens reais de campo com resultados promissores. Foi construído um
novo conjunto de imagens de plantas daninhas, por espécie, em lavouras de soja, composto
por 3000 imagens, divididas entre as classes Amendoim-bravo, Capim-amargoso e Fundo
(Milho, soja e solo). Os resultados alcançados pelas oito redes neurais convolucionais
testadas foram satisfatórios diante da tarefa de classificar por espécie as plantas daninhas
existentes nas imagens, tendo em vista que as condições reais apresentam maior comple-
xidade para distinguir tais espécies, dadas às características e variáveis não controláveis
que do ambiente agrícola. Os valores alcançados pelas RNCs foram superiores a 86% de
acerto, corroborando com a afirmação de que a abordagem proposta é promissora e pode
contribuir com especialistas e produtores rurais na tarefa de monitoramento e controle de
plantas daninhas em lavouras de soja.

Como trabalhos futuros, considera-se aumentar o conjunto de imagens para um
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maior número de variedades de espécies, obtidas em diferentes locais, a fim de conseguir
maior representatividade do problema. Além disso, realizar novos experimentos explorando
outras estratégias das arquiteturas de redes neurais convolucionais que não foram testadas
neste trabalho mas que podem melhorar seu desempenho. Dentre as estratégias pode-se
citar as tecnicas de transfer learning, fine tuning e data augmentation.



69

Referências



Referências 70

BARRAGÁN, J. M. P. et al. Object-based approach for crop row characterization in uav
images for site-specific weed management. p. 426–430, 2012. Citado na página 13.

BONGIOVANNI, R.; LOWENBERG-DEBOER, J. Precision agriculture and sustainability.
Precision agriculture, Springer, v. 5, n. 4, p. 359–387, 2004. Citado na página 13.

BROSNAN, T.; SUN, D.-W. Inspection and grading of agricultural and food products by
computer vision systems—a review. Computers and electronics in agriculture, Elsevier,
v. 36, n. 2-3, p. 193–213, 2002. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

CHAVES, A. N.; CUGNASCA, P. S.; JOSE, J. Adaptive search control applied to search
and rescue operations using unmanned aerial vehicles (uavs). IEEE Latin America
Transactions, IEEE, v. 12, n. 7, p. 1278–1283, 2014. Citado na página 14.

CNA. PIB DO AGRONEGÓCIO. Brasília, DF: [s.n.], 2020. v. 1. 1-18 p. Disponível
em: <https://www.cnabrasil.org.br/boletins/pib-do-agronegocio-cresce-3-81-em-2019>.
Citado na página 10.

CONAB. Acompanhamento da safra brasileira grãos, v.7 - Safra 2019/20 - N.6 - Sexto
levantamento - Março. Brasília, DF: [s.n.], 2020. v. 7. 1-89 p. ISSN 2318-6852. Disponível
em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>.
Citado na página 10.

FAMASUL. BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR
302 - Produtividade da Soja - safra 2018/2019. Campo Grande, MS, Brasil: [s.n.],
2019. v. 302. 1-27 p. Disponível em: <https://portal.sistemafamasul.com.br/
boletim-casa-rural-agricultura>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.

GAZZIERO, D. L. P. et al. Manual de identificação de plantas daninhas da cultura da
soja. Embrapa soja., 2006. Disponível em: <http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/
bitstream/item/126196/1/manual-de-identificacao-de-plantas-daninhas.pdf>. Citado 2
vezes nas páginas 10 e 12.

GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. I. Precision agriculture and food security. Science,
American Association for the Advancement of Science, v. 327, n. 5967, p. 828–831, 2010.
Citado na página 13.

LONGHITANO, G. A. VANTS para sensoriamento remoto: aplicabilidade na
avaliação e monitoramento de impactos ambientais causados por acidentes com cargas
perigosas. Tese (Doutorado) — Universidade de são Paulo, 2010. Disponível em:
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-10012011-105505/en.php>. Citado
na página 14.

MS, F.; BEZERRA, A. R. G. Tecnologia e Produção Soja Safra 2018/2019:
Resultados da Rede de Avaliação de Cultivares de Soja - Safra 2018/2019.
Campo Grande, MS, Brasil: [s.n.], 2019. v. 1. 62-128 p. Disponível em: <http:
//www.fundacaoms.org.br/publicacoes/tecnologia-e-producao-safra>. Citado na página
11.

PIERCE, F. J.; NOWAK, P. Aspects of precision agriculture. In: Advances in agronomy.
[S.l.]: Elsevier, 1999. v. 67, p. 1–85. Citado na página 13.

https://www.cnabrasil.org.br/boletins/pib-do-agronegocio-cresce-3-81-em-2019
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
https://portal.sistemafamasul.com.br/boletim-casa-rural-agricultura
https://portal.sistemafamasul.com.br/boletim-casa-rural-agricultura
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126196/1/manual-de-identificacao-de-plantas-daninhas.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126196/1/manual-de-identificacao-de-plantas-daninhas.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-10012011-105505/en.php
http://www.fundacaoms.org.br/publicacoes/tecnologia-e-producao-safra
http://www.fundacaoms.org.br/publicacoes/tecnologia-e-producao-safra


Referências 71

PRINCE, S. J. Computer vision: models, learning, and inference. [S.l.]: Cambridge
University Press, 2012. Citado na página 14.

RIZZARDI, M. A.; FLECK, N. G. Métodos de quantificação da cobertura foliar da
infestação de plantas daninhas e da cultura da soja. Ciência rural. Santa Maria. Vol. 34,
n. 1 (jan./fev. 2004), p. 13-18, 2004. Citado na página 10.

SHAPIRO, L. G.; STOCKMAN, G. C. Computer vision. [S.l.]: Prentice Hall, 2001.
Citado na página 14.

SILVA, A. d.; LIMA, E. d.; BATISTA, H. R. A importância da soja para o agronegócio
brasileiro: uma análise sob o enfoque da produção, emprego e exportação. V Encontro de
Economia Catarinense, 2011. Citado na página 10.

SZELISKI, R. Computer vision: algorithms and applications. [S.l.]: Springer Science &
Business Media, 2010. Citado na página 15.

VOLL, E. et al. A dinâmica das plantas daninhas e práticas de manejo. [S.l.]: Embrapa
Soja Londrina, 2005. Citado na página 10.

ZHANG, C.; KOVACS, J. M. The application of small unmanned aerial systems for
precision agriculture: a review. Precision agriculture, Springer, v. 13, n. 6, p. 693–712,
2012. Citado na página 13.



Anexos



73

ANEXO A

Produção Técnica e Científica



ANEXO A. Produção Técnica e Científica 74

• ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS1, ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO2

OU QUE RECEBERAM PARECER PARA REVISÃO3:

− 1TETILA, E. C.; MACHADO B. B.; BELETE, N. A. S.; GUIMARÃES, D. A.;
PISTORI, H. Identification of soybean foliar diseases using unmanned aerial
vehicle images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, v. 14, n. 12, pp.
2190–2194, 2017. doi: <10.1109/LGRS.2017.2743715>

− 1TETILA, E. C.; MACHADO B. B.; MENEZES, G. K.; OLIVEIRA-JR, A. S.;
ALVAREZ A.; AMORIM, W. P.; BELETE, N. A. S.; SILVA, G. G.; PISTORI,
H. Automatic Recognition of Soybean Leaf Diseases Using UAV Images and
Deep Convolutional Neural Networks. IEEE Geoscience and Remote Sensing
Letters, 2019. doi: <10.1109/LGRS.2019.2932385>

− 1TETILA, E. C.; MACHADO, B. B.; MENEZES, G. V.; BELETE, N. A. S.;
ASTOLFI, G.; PISTORI, H. A deep learning approach for automatic counting
of insect pests in soybean. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019.
site: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8926371>

− 1WEBER, V. A. M.; WEBER, F. L.; OLIVEIRA JUNIOR, A. S.; BELETE,
N. A. S.; GOMES, R. C.; ABREU, U. G. P.; PISTORI, H. Prediction of
Girolando cattle weight by means of body measurements extracted from ima-
ges. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF
ANIMAL SCIENCE, v. 49, p. 1-15, 2020. doi: <10.37496/rbz4920190110>

− 2TETILA, E. C.; MACHADO, B. B.; RODRIGUES-JR, J. F.; ZANONI, D. A.;
BELETE, N. A. S.; ZARDO, T.; CONSTANTINO, M.; PISTORI, H. Associative
classification model for forecasting stock market trends. International Journal
of Business Intelligence and Data Mining, 2019.

− 3TETILA, E. C.; MACHADO, B. B.; ASTOLFI, G.; BELETE, N. A. S.;
AMORIM, W. P.; ROEL, A. R.; PISTORI, H. Detection and classification of
soybean insect pests using deep learning with UAV images. Computers and
Electronics in Agriculture, 2020.

− 3ASTOLFI, G.; PACHE, M. C. B.; MENEZES, G. V.; Oliveira-JR, A. S.;
MENEZES, G. K.; WEBER, V. A. M.; TETILA, E. C.; BELETE, N. A. S.;
PISTORI, H. Combining Syntactic Methods and LSTM to Classify Soybean
Aerial Images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2020.

• ARTIGOS PUBLICADOS EM CONFERÊNCIAS:

− BELETE, N. A. S.; TETILA, E. C.; ASTOLFI, G.; PISTORI, H. Classification
of weed in soybean crops using unmanned aerial vehicle images. São Bernardo-
SP, Brasil. In: XV Workshop de Visão Computacional: anais do 15o Workshop
de Visão Computacional. Centro Universitário FEI, 2019.

10.1109/LGRS.2017.2743715
10.1109/LGRS.2019.2932385
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8926371
10.37496/rbz4920190110


ANEXO A. Produção Técnica e Científica 75

− ASTOLFI, G.; WEBER, V. A. M.; Oliveira-JR, A. S.; MENEZES, G. V.;
BELETE, N. A. S.; TETILA, E. C.; PISTORI, H. Using syntactic methods and
LSTM to the recognition of objects visual patterns. São Bernardo-SP, Brasil.
In: XV Workshop de Visão Computacional: anais do 15o Workshop de Visão
Computacional. Centro Universitário FEI, 2019.

− SILVA, G. G.; GONCALVES, A. ; SOUZA, J.; SILVA, D. S.; BELETE, N. A.
S.; GUILHERME, D.; FOLHES, M.; PISTORI, H. Segmentação de imagens de
vants para detecção de ferrugem da soja. In: Congresso Brasileiro de Agroinfor-
mática (SBIAgro 2019), 2019, Indaiatuba-SP. IoT na Agricultura: anais, 2019.
v. 1. p. 1-2.

• ARTIGOS EM PREPARAÇÃO PARA SUBMISSÃO:

− BELETE, N. A. S.; BRITO, V. TETILA, E. C.; GUILHERME, D. O.; PAIVA,
A. S.; TAVARES, J. M. R. S.; PISTORI, H. Visão computacional para o moni-
toramento do ponto de colheita de plantação de araruta (Maranta arundinacea
L.), 2020.

− BELETE, N. A. S.; TETILA, E. C.; ASTOLFI, G.; TAVARES, J. M. R. S.;
PISTORI, H. Classificação de plantas daninhas em lavouras de soja utilizando
redes neurais convolucionais e imagens de veículo aéreo não tripulados, 2020.

− SILVA, G. G.; SANTOS. A. F.; GUILHERME, D. O.; GRIGOLLI, J. F. J.;
WEBER, V. A. M.; BELETE, N. A. S.; PISTORI, H. Recognition of soybean
diseases based on segmentation of UAV imagem, 2020.

• CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO:

− VALE, C. L.; BORBA, K. Q. M.; GALHENO, M. A. E.; BELETE, N. A. S.;
LAZARI, T. A. . ANÁLISE DAS BARREIRAS ENCONTRADAS POR UMA
EMPRESA DE PROJETOS DE AUTOMAÇÃO EM RONDÔNIA. In: Carlaile
Largura do Vale, André Jun Miki, Débora Zerbinato. (Org.). Automação da
Produção: Pesquisas e reflexão da Engenharia de Produção. 1ed.: Novas Edições
Acadêmicas, 2018, v. 1, p. 115-127.



76

ANEXO B

Apresentações em Conferência



ANEXO B. Apresentações em Conferência 77



78

ANEXO C

Divulgação da Tese: Rádio



ANEXO C. Divulgação da Tese: Rádio 79


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de abreviaturas e siglas
	Sumário
	Introdução
	Objetivos
	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos

	Organização da tese

	VISÃO COMPUTACIONAL PARA O MONITORAMENTO DO PONTO DE COLHEITA DE PLANTAÇÃO DE ARARUTA (Maranta Arundinacea L.)
	CLASSIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM LAVOURAS DE SOJA UTILIZANDO IMAGENS CAPTURADAS POR VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO
	CLASSIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM LAVOURAS DE SOJA UTILIZANDO REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS E IMAGENS DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO
	Considerações finais
	Referências
	Anexos
	Produção Técnica e Científica
	Apresentações em Conferência
	Divulgação da Tese: Rádio


