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RESUMO 
 

Com a crescente procura por novas tecnologias e procedimentos que visam aprimorar e 
aperfeiçoar a produção agrícola, novos estudos e pesquisas vêm se desenvolvendo, de 
modo a auxiliar o produtor rural na busca por maior produtividade e redução de gastos. 
O estudo aborda a utilização de uma nova tecnologia que auxiliará, na identificação e 
quantificação do percevejo marrom em lavouras de soja, visando inovar no manejo de 
pragas. Manejo que limita-se ao trabalho manual, exercido através do pano-de-batida, 
que embora parcialmente eficiente, trabalha apenas com amostras. De modo inovador, 
o estudo propõe a criação de uma metodologia que alia a agricultura com a tecnologia, 
com intuito de obter resultados precisos da localização do percevejo marrom na cultura 
de soja. Auxiliando assim o produtor na análise da quantidade de defensivos agrícolas 
a serem aplicados, como também no período de sua aplicação, evitando desperdícios, 
prejuízos, e contaminação desnecessária do meio ambiente. A metodologia 
apresentada é realizada através da captura de imagens da lavoura de soja, com uma 
câmera digital. A partir da obtenção desta imagem, a mesma passa a ser processada 
através da visão computacional e aprendizagem de máquina, com objetivo de obter 
com exatidão, a identificação do percevejo marrom. Para tanto, realizou-se inicialmente 
um levantamento teórico, a fim de conhecer as tecnologias existentes e identificar a que 
melhor se adequasse ao objetivo proposto. Diversos testes foram realizados, com 
diferentes algoritmos, tal qual LDA (Linear Discriminant Analysis), LR (Logistic Regression) 
e NB (Naive Bayes), além dos classificadores bootstrap, fold cross validation, com a 
finalidade de determinar o procedimento mais adequado ao cumprimento do objetivo do 
estudo. Após os testes e validações dos algoritmos e classificadores encontrados, 
obteve-se sucesso com a combinação do algoritmo LDA e o classificador bootstrap, 
obtendo o resultado positivo de 92% de acerto na identificação do percevejo marrom, 
comprovando a eficácia da metodologia proposta, e possibilitando ao agricultor o 
aumento significativo do manejo, a contenção de gastos com a aplicação de defensivos, 
além de reduzir o impacto ambiental. 

Palavras-chave: Agricultura de Precisão; Visão Computacional; Aprendizagem de 
Máquina, Percevejo Marrom. 
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ABSTRACT 
 

With the growing demand for new technologies and procedures which aim to hone and 
improve agricultural production. New studies and researches have been developed in 
order to assist the rural producer in the search for greater productivity and reduction of 
expenses. The study addresses the use of a new technology that will assist in the 
identification and quantification of the brown stink bug in soybean crops, aiming to 
innovate in pest management. The Management that is limited to the manual work, 
exerted through the cloth of the beat, which, although partially efficient, works only with 
samples. In an innovative way, the study proposes the creation of a methodology that 
combines agriculture with technology, with the purpose of obtaining accurate results on 
the location of the brown stink bug in the soybean crop. This helps the producer to 
analyze the amount of pesticides to be applied, as well as in the period of its application, 
avoiding wastes, damages, and unnecessary contamination of the environment. The 
methodology presented is carried out by capturing images of the soybean crop, with a 
digital camera. From the acquisition of this image, it is processed through computer 
vision and machine learning, with the objective of obtaining with accuracy, the 
identification of the brown stink bug. For that, a theoretical survey was initially used in 
order to know the existing technologies and identify the one that best suited the 
proposed objective. Several tests were performed with different algorithms, such as LDA 
(Linear Discriminant Analysis), LR (Logistic Regression) and NB (Naive Bayes), in 
addition to the bootstrap classifiers, fold cross validation, in order to determine the most 
appropriate procedure to fulfill the study objective. After the tests and validations of the 
algorithms and classifiers found, success was obtained with the combination of the LDA 
algorithm and the bootstrap classifier, obtaining the positive result of 92% of correctness 
in the identification of the brown stink bug, proving the effectiveness of the proposed 
methodology, and enabling the farmer to increase significantly the management and the 
containment of expenses with the application of pesticides, besides reducing the 
environmental impact. 

Keywords: precision agriculture; computer vision; machine learning; brown stink bug. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o constante aumento populacional, lideranças mundiais passam a se 

preocupar com o crescimento desproporcional da população em relação a capacidade 

de sustentação, pois trata-se de um fator primordial para a sobrevivência humana.  

(ABRAMOVAY, 2010) 

Em 2011, cerca de sete bilhões de pessoas habitavam o planeta, sendo que, 

842 milhões – aproximadamente uma em cada oito pessoas, sofreram fome crônica, 

segundo relatório da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), do 

ano de 2013. Referido órgão ainda afirma que no ano de 2050 o planeta terá nove 

bilhões de habitantes. Logo, será um imenso desafio alimentar com qualidade esta 

crescente população mundial. 

Perante este cenário, a produção agrícola se torna uma preocupação latente, 

podendo causar insegurança alimentar e principalmente insegurança social, colocando 

em risco, por consequência, a paz mundial, tendo em vista que trata-se a alimentação 

como um assunto de primeira necessidade. 

Por esta razão, a agricultura de precisão vem sendo apontada como uma das 

respostas ao problema, pois tende a buscar o aumento da produtividade, através da 

aplicação de tecnologias na lavoura. A aplicação da agricultura de precisão, conforme 

ensina Molin, Amaral e Colaço (2015), equivale a uma nova maneira de gerenciar a 

produção com o auxílio de tecnologias e procedimentos que visam otimizar a produção 

nas lavouras.  

A utilização da agricultura de precisão representa um alto investimento para o 

agricultor. Porém, o resultado é sempre gerado de maneira positiva e fundamental para 

o aumento da produtividade. 
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A incidência de pragas na produção de soja representa um grave problema ao 

agricultor, tendo em vista que acarreta severos danos a plantação. Ante a este cenário, 

vislumbrasse a necessidade do controle de referidas pragas por meio de técnicas 

empregadas na agricultura de precisão. 

O estudo motiva-se pela necessidade de aprimorar o controle de pragas nas 

plantações de soja, pois melhorando o processo de identificação e quantificação de 

insetos que causam danos as plantas, a produtividade poderá aumentar, tendo em vista 

que estará livre da interferência de predadores que causam danos a lavoura, assim 

como do uso indiscriminado de defensivos químicos. 

Para alcançar este objetivo, propõe-se uma metodologia, baseada em visão 

computacional e aprendizagem de máquinas, que possibilitará, mediante a combinação 

de algoritmos e classificadores, identificar a localização exata dos percevejos marrom 

na lavoura de soja, auxiliando o agricultor na aplicação correta de defensivos agrícolas, 

que por consequência levará ao melhor manejo de sua lavoura. 

A escolha da soja como foco no estudo, justifica-se pelo fato desta representar 

atualmente o principal ramo produtivo do agronegócio brasileiro. Segundo relatório da 

CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), de janeiro a outubro de 2016, 

a soja foi o produto do agronegócio com maior participação nas exportações, 

alcançando 12% do valor total, o equivalente a US$ 18 bilhões.  

Segundo Schlesinger (2010), o ciclo de soja se expandiu a partir dos anos 60, 

quando a produção passou de 206 mil toneladas em 1960 para 1,056 milhão em 1969 e 

51,4 milhões de toneladas em 2003, correspondentes a 26% da produção mundial de 

soja e a 41% da produção brasileira de grãos, ocupando o segundo lugar de produção 

mundial. 

De acordo com o levantamento realizado em dezembro de 2016 pela Conab 

(Companhia Nacional de Abastecimento), o resumo executivo das safras 2016/2017 da 

cultura de soja atingiu 102,4 milhões de toneladas.  
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Todavia, a soja, por tratar-se de monocultivo, requer aplicação intensiva de 

agroquímicos, em decorrência de sua baixa resistência natural a doenças e pragas, 

chegando os investimentos a 20% do custo total da produção.  (EMBRAPA, 2015) 

No intuito de reduzir custos, iniciou-se a implementação da agricultura de 

precisão, que conforme nos ensina Molin, Amaral e Colaço (2015), trata-se de uma 

nova forma de gerenciar a produção de soja com o auxílio de tecnologias e 

procedimentos que visam otimizar a lavoura. 

Corroborando com este conceito, Balastreire (2000) nos traz que a agricultura 

de precisão está embasada em métodos que possibilitam um tratamento detalhado, 

considerando as diferenças de cada espaço de terra, não apenas em pequenas 

propriedades, mas também em grandes lavouras, podendo assim identificar as regiões 

de alta e baixa produtividade, aplicando a elas as tecnologias adaptadas para o meio 

agrícola. 

Neste sentido, muito bem sintetiza a EMBRAPA (2015), que assim conceitua a 

agricultura de precisão: “Trata-se de um sistema de manejo integrado de informações e 

tecnologias, fundamentado nos conceitos de que as variabilidades de espaço e tempo 

influenciam nos rendimentos dos cultivos”. Sendo assim, torna-se possível extrair que a 

agricultura de precisão busca um detalhado acompanhamento da produção agrícola, 

visando maior rentabilidade e redução de custos ao produtor. 

O objetivo principal dessa pesquisa foi desenvolver uma metodologia capaz de 

identificar e localizar o percevejo marrom na cultura de soja, com a utilização de 

tecnologias como a visão computacional e aprendizagem de máquina, visando 

descobrir a quantidade e a localização exata do inseto que se instala na lavoura. 

Como discorrido anteriormente, 20% do custo da produção de soja corresponde 

a aplicação de agroquímico, sendo a principal ameaça desta lavoura o percevejo 

marrom, com alto potencial destrutivo da planta, representando constante preocupação 

ao agricultor. Para auxiliar no controle da referida praga e na redução de gastos, a 

agricultura de precisão destaca-se como uma das técnicas mais utilizadas. 
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Com a constante evolução da tecnologia, estão surgindo métodos e meios de 

se fazer diferentes aplicações. As máquinas realizam cálculos rapidamente, coisa que o 

ser humano demora certo tempo para obter o mesmo resultado.  

Este conceito faz com que as tarefas sejam transferidas para recursos 

computacionais, e por sua vez possam resolver um problema com maior assertividade e 

velocidade. Para este processo se tornar valido, necessitam de programação, onde o 

desenvolvedor escreve algoritmos que façam certos tipos de atividades programadas. 

Quanto a análise de imagens, existe certa diferença entre o homem e a 

máquina. A visão humana tem muita facilidade de identificar objetos, independente do 

objeto e de sua posição. De forma contraria as máquinas não conseguem realizar o 

mesmo reconhecimento autônomo, devido a não possuir um método de 

reconhecimento, sem a definição de algoritmos. 

Este algoritmo de reconhecimento de imagens torna a máquina capaz de 

identificar certos tipos de objetos que são programados, por sua vez, são extremamente 

complexos para serem escritos, devido ao tamanho, forma e posição do objeto 

analisado. 

Neste sentido vem à definição de aprendizado de máquina, que a partir de um 

algoritmo programado, a mesma se torna capaz de aprender com as próprias 

experiências, sempre em busca de aprimorar sua base de conhecimento, tornando sua 

resposta cada vez mais satisfatória. 

Unindo os avanços da agricultura de precisão com a tecnologia, pode-se obter 

resultados ainda mais satisfatórios, fator este que ressalta a importância da 

metodologia proposta, que é baseada em visão computacional e aprendizagem de 

máquina, visando auxiliar o produtor rural em sua tomada de decisão, possibilitando 

comparação com recursos de localização in loco, de acordo com o que vem sendo 

utilizado até o momento.  
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A metodologia proposta, ao aliar os conceitos de agricultura de precisão com as 

tecnologias da visão computacional e aprendizagem de máquinas, oferece uma 

resposta objetiva e efetiva a respeito da localização dos percevejos, bem como serve 

de parâmetro de análise para o produtor rural, que embasado nos resultados que lhe 

são oferecidos, poderá tomar a decisão mais acertadas no que tange a necessidade, 

local e quantidade de aplicação de defensivos agrícolas, evitando assim, investimentos 

inadequados, e ampliando o lucro esperado na colheita. 

 

1.1. Relevância do Tema 

O tema proposto inova no ramo da agricultura, através da aplicação de 

procedimentos tecnológicos que visam facilitar e poupar a utilização da mão de obra 

humana, que por muitas vezes alcançam resultados incertos em razão da dificuldade 

de acesso e/ou logística, ante a extensa área da propriedade a ser analisada.  

Ao aliar a agricultura de precisão com a tecnologia, obtêm-se informações mais 

precisas e com menos esforço e investimento, gerando resultados mais satisfatórios ao 

produtor agrícola, além de minimizar os impactos ambientais do uso indiscriminado de 

defensivos agrícolas. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do estudo consiste em desenvolver uma metodologia que seja capaz 

de identificar e quantificar por meio de visão computacional e aprendizagem de 

máquina, o percevejo marrom na lavoura de soja, utilizando apenas recursos 

tecnológicos. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para tanto, aponta-se como objetivos específicos os seguintes itens: 

 Levantar o estado da arte acerca do problema; 

 Aplicar técnicas para transformar imagem em lógica de programação; 

 Obter maneiras de tratar estas imagens com recursos computacionais; 

 Definir a altura limite para a captura das imagens, sem que ela perca a 

qualidade e o objetivo proposto; 

 Capturar imagem de diversos pontos da lavoura de soja, contendo e não 

contendo o percevejo marrom;  

 Confeccionar algoritmos que façam a leitura e o dimensionamento destas 

imagens por área pré-definida; 

 Criar um banco de dados com as imagens capturadas e tratadas para 

efeito de treinamento computacional; 

 Validar e testar a metodologia desenvolvida. 

 

1.3. Justificativa 

Este projeto se faz útil ante sua mobilidade, de realizar a verificação de 

localização do percevejo marrom de acordo com a necessidade do produtor rural, e 

substituir o método utilizado atualmente, pano de batida. 

O método conhecido como pano de batida vem sendo utilizado desde sua 

criação em 1963 por Boyer e Dumas, nos Estados Unidos, para a detecção de 
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artrópodes nas lavouras de soja, considerado por muitos autores, tais como Kogan e 

Pitre (1980), como um excelente método para a captura e avaliação de lagartas, 

besouros e percevejos, além de outras pragas que danificam a lavoura de soja. 

Este método se espalhou por todo o mundo, pois sua eficácia é de fato muito 

importante para a localização e contagem das pragas presentes nas plantações. 

Porém, o mesmo possui suas limitações, tendo em vista que representa uma 

ferramenta de uso manual, em que o agrônomo e/ou técnico agrícola, deve fazer uma 

análise por amostragem, ante a impossibilidade logística de aplicá-lo a toda 

propriedade rural. 

Dessa maneira, esta técnica empregada não possibilita resultados exatos de 

quantificação, sendo baseada apenas em estimativas por amostragem. De acordo com 

os pontos analisados na propriedade faz-se cálculos para determinar a quantidade de 

pragas presentes na lavoura e a partir desse resultado, utiliza-se os defensivos 

agrícolas. 

Este método também possui a limitação da não possibilidade de detectar os 

ovos dos percevejos, sendo assim, em poucos dias a técnica de amostragem por pano 

de batida deve ser feita novamente, levando o agrônomo e/ou técnico agrícola ao 

campo mais de uma vez. Sendo este fato indiferente da realização da aplicação de 

defensivos agrícolas ou não, pois estes defensivos não afetam os ovos dos percevejos. 

Forçando a novas análises assim que ocorra a eclosão. 

Este projeto procura inovar a respeito da técnica pano de batida empregada nas 

propriedades rurais, possibilitando ao produtor rural uma técnica de análise, 

quantificação e localização do percevejo marrom que possa se estender de fato a toda 

propriedade rural, obtendo resultados mais precisos para a aplicação de defensivos 

agrícolas (agroquímicos).  

Ademais, o objetivo da aplicação da metodologia é reduzir o custo do processo 

de localização e quantificação do percevejo marrom, tendo em vista a dispensa de mão 
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de obra especializada para detecção por meio da análise in loco, como feita no pano de 

batida.  

Este processo pode-se realizar diariamente, inclusive mais de uma vez ao dia, 

de acordo com a necessidade do produtor rural, que realiza esta tarefa para determinar 

se deve ou não aplicar e a quantidade do defensivo agrícola, assim como a localização 

de onde se deve aplicar. 

 

1.4. Organização do Trabalho 

O estudo foi desenvolvido com base em pesquisas de ordem quantitativas 

exploratórias, sendo estruturado de acordo com os seguintes passos: o primeiro 

capítulo é destinado a introdução do tema, sendo que no capítulo dois, tem-se toda a 

fundamentação teórica, objetivando justificar a metodologia apresentada no estudo. Já 

no capítulo três, realiza-se o estado da arte, uma revisão da literatura já existente sobre 

o tema abordado. O capítulo quatro é destinado a apresentação dos materiais e 

métodos utilizados para o desenvolvimento do estudo, que apresenta seus resultados 

no capítulo cinco, destinando o capítulo seis para conclusão do trabalho e apresentação 

de pesquisas futuras, sendo as referências relacionadas no capítulo sete.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Cultura de Soja 

O plantio de soja (Glycine max) comercial teve início nos primeiros anos do 

século XX, nos Estados Unidos. Em meados desse mesmo século, insurgiu-se no Brasil 

como uma das culturas de crescimento mais expressivo no seguimento agroindustrial, 

com ascensão posterior a década de 70 (BARBOSA; ASSUMPÇÃO, 2001). 

A soja representa atualmente um dos principais produtos do agronegócio no 

Brasil de acordo com o levantamento realizado em dezembro de 2016 pela Conab. A 

produção brasileira, além de alimentar o mercado interno, também possui significante 

aceitação na exportação, principalmente no que se refere a ração animal. 

Segundo Schlesinger (2010), a produção de soja limitou-se por algumas 

décadas a região Sul do país, todavia, após 1980, expandiu-se para o restante da 

nação, sendo que o Mato Grosso ocupa destaque entre todos os estados que realizam 

o cultivo.  

Outro importante dado que o Schlesinger (2010) nos traz, é o fato de que um 

terço da produção de soja no país advém de pequenos produtores, que possuem na 

plantação sua única fonte de renda, elevando a necessidade da qualidade do produto e 

baixo custo de produção. Todavia, a maciça quantidade de produtores ainda compõe-

se de monocultivo em larga escala. 

Ante todo este cenário, verifica-se que a soja tende a permanecer em destaque 

no agronegócio brasileiro, expandindo-se ainda mais em razão do crescente consumo 

mundial do produto, e a rápida produção, sendo que comercialmente, a média é de 120 

dias. 
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2.2. Percevejos  

Com as mudanças no comportamento das pragas da soja, insetos sugadores 

como o percevejo, tem se tornado uma grande preocupação para os agricultores, tendo 

em vista tratar-se de praga com grande potencial de dano, estando ainda presente em 

todas as regiões produtoras do país.  

Para o controle das pragas é essencial o reconhecimento destas espécies de 

sugadores e também seu ciclo de vida, para detectar em qual momento eles serão mais 

preocupantes, tendo em vista que o percevejo marrom suga a parte mais importante da 

planta, o grão da soja, causando grandes perdas e prejuízos para o produtor rural 

(CORRÊA-FERREIRA et al., 2013). 

Atualmente, o controle químico é a principal estratégia para reduzir os danos 

causados por esses insetos. Posto isso, a identificação e quantificação populacional 

dos percevejos é extremamente importante para definir a época e a prática mais 

adequada para o controle. 

Os percevejos participam de um dos grupos mais temidos de pragas na cultura 

da soja, causando danos não apenas nos grãos, mas também nas hastes e ramos em 

formação, além de injetarem toxinas e inocular fungos. Tais danos provocam retenção 

foliar, dificultando a colheita, além de influenciarem negativamente no desenvolvimento 

do grão, causando alteração no peso e qualidade do produto final. (CASMÚZ et al., 

2010). 

Com o passar dos anos, a população de insetos na lavoura vem se 

multiplicando, principalmente em decorrência de monitoramentos inadequados, 

dificuldades de atingir a praga alvo e uso indiscriminado de inseticidas, causando 

aumento significativo de insetos resistentes. (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 



25 

 

A presença de percevejos na cultura da soja vem estendendo seu ciclo devido 

as diferenças de datas de plantios e ciclos dentre as propriedades, causando a 

migração de percevejos de um lote para outro. (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999). 

Dentre as principais espécies que causam prejuízo as lavouras, destacam-se os 

percevejos Nezara Viridula L, conhecido popularmente como percevejo verde, que 

quando adulto é verde escuro com face ventral um pouco mais clara com antenas 

marrons e manchas vermelhas nos últimos segmentos.  

Segundo Soares, et al. (2007), o percevejo verde: 

É um inseto de grande capacidade adaptativa, pode ser encontrado em plantas 
silvestres e cultivadas (leguminosas, crucíferas, solenáceas, hortícolas, etc.) e 
causa danos econômicos em plantações de soja. Este inseto eventualmente 
pode se alimentar por meio do pedúnculo foliar, porém há preferência por frutos 
e sementes, em função da planta direcionar a maior parte de seus nutrientes 
para sua formação. 

 

Outra espécie de percevejo que se destaca como praga da soja trata-se do 

Piezodorus Guildinü, que conforme ensina Saran (2016), na fase adulta são verdes, 

com uma listra de cor marrom ou avermelhada na altura do pronoto. Seu tamanho é de 

aproximadamente 10 mm de comprimento, e as vezes adquirem coloração amarelada 

próximo ao término de sua vida, abrigando-se nas plantações hospedeiras, segundo 

Corrêa-Ferreira (1999), por mais de uma safra. 

Os Dichelops Furcatus F. E Dichelops Melacanthus D. podem igualmente atingir a 

lavoura, sendo que seu tamanho tende a alcançar, de acordo com Corrêa-Ferreira e 

Panizzi (1999), até 11 mm de comprimento, com coloração variável do castanho ao 

acinzentado na região dorsal e abdômen verde. Segundo Corrêa-Ferreira e Panizzi 

(1999), dentre os danos que podem causar as plantas, destaca-se o amarelecimento e 

lesões punctiformes nas folhas. 

Por fim, destaca-se o percevejo Euchistus Heros F., também conhecido como 

percevejo marrom, que consiste em uma das principais pragas da soja, sendo 
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delimitado como objeto de estudo do presente trabalho, e sobre o qual se passa a 

abordar com mais detalhes no decorrer do trabalho. 

  

2.2.1. PERCEVEJO MARROM (Euchistus Heros F.)  

No que se refere ao percevejo marrom, objeto de estudo do trabalho, Saran 

(2016) traz como características principais, que o mesmo quando adulto tem cerca de 

13mm de comprimento, com expansões laterais do pronoto em forma de espinhos 

pontiagudos. Como demonstrado na figura 1, esta espécie de percevejo possui 

coloração marrom-escura, com uma mancha branca em forma de meia lua na 

extremidade do escutelo. 
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Figura 1: Percevejo Marrom na fase adulta. 

 

Fonte: Site Agrolink1 

 

Os ovos são alocados em forma de coluna amarela, na quantidade de seis a 

quinze ovos, que possuem inicialmente coloração bege e conforme se desenvolve 

atinge a coloração rósea, como se demonstra na figura 2:  

                                                

 

 

 

1 Imagem disponível em: http://www.agrolink.com.br/culturas/soja/percevejo-marrom_1953.html 
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Figura 2: Postura do Percevejo Marrom. 

 

Fonte: SARAN, 2016. 

 

As ninfas, nas fases iniciais são de cor amarelada ou marrom-claro, passando 

posteriormente a coloração esverdeada ou acinzentada, como ilustrado na figura 3, até 

atingirem na fase adulta a coloração marrom escura. 

 

Figura 3: Ninfa quarto instar do percevejo marrom 

 

Fonte: SARAN, 2016. 
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Com relação ao seu ciclo de vida, este perdura por cinco instares até atingir a 

fase adulta, sendo de extrema importância a verificação do desenvolvimento da cultura 

juntamente com a identificação do estágio dos percevejos, visando que para efetuar o 

controle destas, é preciso avaliar em qual ciclo que esta praga está disposta, apenas as 

ninfas do terceiro ao quinto instar e a fase adulta são consideradas no momento em 

que o produtor rural está realizando a análise para tomada de decisão. (CORRÊA-

FERREIRA; PANIZZI, 1999). 

O percevejo marrom é a espécie com maior média de longevidade, alcançando, 

de acordo com Hoffmann-Campo (2000) até 116 dias, razão pela qual fora escolhido 

para o estudo, tendo em vista que se trata de um dos mais prejudiciais predadores da 

plantação de soja, além de ser a mais abundante praga encontrada na lavoura. 

 

 

2.3. Método de Amostragem de Plantas por Pano de Batida  

O método de amostragem de plantas por pano de batida foi desenvolvido por 

Boyer e Dumas, nos Estados Unidos, em 1963, para quantificar os níveis populacionais 

de lagartas, percevejos e besouros, sendo reconhecido mundialmente como um dos 

métodos mais eficazes na estimativa de população praga até nos dias de hoje 

(CORRÊA-FERREIRA, 2012).  

O referido método consiste em utilizar um pano de coloração clara de um metro 

quadrado, com uma bainha, onde são inseridos dois cabos de madeira. O pano é então 

introduzido, ainda enrolado, nas fileiras adjacentes de soja, sem perturbar as mesmas, 

onde, rapidamente são inclinadas as plantas de uma fileira da plantação, sobre o pano 

de batida, momento que as plantas são sacudidas vigorosamente para que se caia os 

insetos sobre o pano. Em seguida é feito a identificação e a quantificação dos insetos 

presentes (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999). 
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Na figura 4, ilustração da aplicação de referido método, visando maior 

compreensão da técnica. 

 

Figura 4: Aplicação da técnica do pano de batida: 

 

Fonte: CORRÊA-FERREIRA, B. S., et al, (2013). 

 

Este procedimento de amostragem é repetido em diferentes áreas do lote em 

que a cultura está instalada, devendo ser coletado no mínimo cinco amostras por 

hectare (10.000 m²), para um resultado confiável. 

Assim, na utilização do método pano de batida, será obtido uma amostra a cada 

2.000 m² que será distribuído conforme a necessidade imposta pelo 

agricultor/agrônomo, com a finalidade de obter amostragem que melhor define o estado 

de infestação de sua propriedade. 
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2.4. Visão Computacional 

A visão humana trata-se de um dos sistemas mais cobiçados como objeto de 

pesquisa tecnológica. Segundo Molz (2001), desde a mais remota origem da 

computação, procura-se compreender e reproduzir tão notável sistema de percepção, 

capaz de processar e interpretar considerável quantia de dados e imagens. 

Em que pese o incessante estudo acerca do tema, a visão computacional é 

uma ciência recente, sendo que, conforme nos ensina Szeliski (2010), nos primeiros 

anos da década de 1970, a visão computacional não passava de um componente de 

percepção visual que buscava reproduzir a inteligência humana. 

Avançando os estudos até o início da década de 1980, os estudos passaram a 

se concentrar no desenvolvimento de técnicas matemáticas, capazes de analisar 

imagens, tendo em especial um estudo destacado, no qual se abordava acerca do uso 

de interposições esmiuçadas de intensidade e coloração, vindo com base na física a 

instituir o campo da visão. 

Já em 1990, o estudo acerca da visão computacional sofreu um per saltum 

iniciando-se uma relação com a computação gráfica, o que se seguiu nos anos 2000, 

até os dias atuais. 

Milano e Honorato (2010) bem definem a visão computacional, como o modo 

que o computador enxerga o mundo a sua volta com base nas imagens capturadas, no 

intuito de reproduzir a capacidade de reconhecimento de imagens por meio de técnicas 

computacionais que permitem que se parta de imagens e chegando-se a modelos 

matemáticos, que possibilitem a recuperação tridimensional do ambiente através da 

sobreposição de imagens. 

Corroborando, Foryth e Ponce (2003), descreveram a visão computacional 

como uma ciência, que por meio de bases matemáticas e algoritmos, possibilitam a 

análise e processamento de uma imagem. 
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Shapiro e Stockamn (2001) nos trazem como objetivo deste ramo da ciência a 

automatização e tomada de decisões úteis acerca de objetos ou cenas detectadas em 

imagens, ou seja, procura-se reproduzir ao menos parcialmente aquilo que a visão 

humana é capaz de captar. 

Em que pese as inúmeras dificuldades encontradas, qual seja, a interferência 

de fatores externos como luminosidade, ângulo de imagens, dentre outros (RUSS 

1995). 

Milano e Honorato (2010) trazem como principais etapas de um sistema de 

visão computacional a aquisição de imagens, pré-processamento, detecção e 

segmentação, extração de atributos e por fim reconhecimento de padrões. Referida 

estrutura sequencial se subdivide em três fases, quais sejam, visão de baixo nível, que 

consiste na aquisição e pré-processamento da imagem; visão de nível intermediário, 

que abrange a segmentação e extração de atributos; e a visão em alto nível, onde há a 

classificação e reconhecimento da imagem. 

Todas as fases explicitadas visam através da interpretação representar a 

imagem capturada com seu correspondente no banco de dados, podendo esta 

representação ser definida conforme a área de aplicação, que segundo Lulio (2011), 

podem ser imagens generalizadas (icônicas e atendem pelas propriedades físicas da 

cena); imagens segmentadas (classificadas pelos segmentos ou regiões de interesse 

na imagem); imagens geométricas (atendem pela disposição geométrica da cena para 

simulação de efeitos entre os componentes envolvidos no formato bidimensional ou 

tridimensional); ou ainda imagens relacionadas (estruturadas em interpolação de 

componentes dentro da cena cujo interesse do problema a ser solucionado baseia-se 

na inter-relação. 

A aplicação da visão computacional tem se expandido para diversas áreas da 

ciência, dentre elas a agricultura, na qual tem se tornado uma ferramenta de destaque 

tanto na coleta e análise dos dados da lavoura como na inspeção e controle de pragas 

como objetiva demonstrar o estudo. 
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2.4.1. Captura de Imagens 

A aquisição ou captura de imagens é a primeira etapa de um sistema de visão 

computacional, e corresponde a obtenção, armazenamento e transmissão das imagens.  

A captura pode ocorrer mediante o auxílio de diferentes equipamentos, sendo 

citado como exemplos por Borth, et al. (2014) as câmeras digitais, celulares, 

smartphones, tablets, infravermelho, câmeras de segurança normais ou térmicas, 

scanners, placas digitalizadoras, webcams, câmeras para 3D, satélites, ressonância 

magnética, tomografia computadorizada, Polymerase Chain Reaction (PCR), raio-x, 

ultrassonografia, microscópio, telescópio, visão 360º como o Google Car, dentre 

inúmeros outros. 

Sustenta ainda o referido autor, que no processo de formação da imagem, 

obtém-se a relação desta com o dispositivo de captura, no qual varia o tipo de sensor, a 

lente utilizada, a iluminação, a velocidade de aquisição, a resolução e o número de 

níveis de cinza da imagem digitalizada, dentre outros.  

Dependendo dos equipamentos utilizados, a imagem captada pode se 

apresentar em diversos formatos (jpg, png, raw, entre outros) e que, segundo Milano e 

Honorato (2010), cada pixel (Picture e Element) indicará a coordenada de luz e 

propriedades físicas, podendo as imagens serem bidimensional, tridimensional ou 

sequencial. 

Lulio (2011) aponta que existem duas formas de captura de imagens, sendo 

elas, a forma passiva, onde os objetos a serem registrados permanecem imóveis, sem 

qualquer interferência do observador que registra como o ambiente está, sem utilização 

de ferramentas de aproximação ou luminosidade, ou ativa, quando há esta iteração, 

dando dinâmica a cena, podendo o observador optar pelo uso de zoom, iluminação 

artificial, dentre outros meios. 



34 

 

A captura de imagens trata-se, portanto, do passo inicial de um sistema de 

visão computacional, justificando a importância de sua compreensão. 

 

2.4.2. Processamento de Imagens  

O processamento de imagens, conforme bem disciplina Faccon (2002), consiste 

em uma ciência, pelo meio da qual se torna possível a manipulação, análise e alteração 

das imagens digitais, procurando assim desenvolver formas de compreensão e 

aproximação da capacidade humana visual. 

Costa (1998) complementa esta teoria com o método de manipulação e análise 

que se realiza com o auxílio de máquina, evidenciando basicamente duas finalidades, 

extração de informação ou transformação, que irá contribuir para melhora na análise da 

imagem. 

Sendo assim, pode-se extrair que esta ciência faz uso da matemática para 

modificar os valores dos pixels de determinada imagem, com intuito de aprimorar sua 

qualidade. 

Dentre os possíveis exemplos de processamento de imagens, pode-se citar: (I) 

o aumento do contraste, que visa distinguir com clareza os tons claros dos escuros; (II) 

a adequação da luminosidade da imagem, (III) a minimização de ruídos, que consiste 

na redução das imperfeições da imagem.  

 

2.4.3. Algoritmo de Aprendizagem de Máquina  

Denomina-se aprendizado de máquina, uma área de IA (Inteligência Artificial) 

que desenvolve um programa computacional capaz de obter conhecimentos 

automaticamente, obrigando-se a tomar decisões baseado em experiências 
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acumuladas com o tempo e soluções adequadas anteriormente apontadas, (MONARD; 

BARANAUSKAS, 2003). 

Uma das formas de aprendizado da máquina é a indução, onde se permite 

alcançar conclusões genéricas sobre determinado ponto, podendo este tipo de 

aprendizado dividir-se de dois modos, qual seja, supervisionado e não supervisionado.  

No aprendizado supervisionado, o algoritmo é munido com um conjunto de 

exemplos rotulados a classe determinadas, sendo seu objetivo construir um 

classificador que tenha capacidade de determinar a qual classe pertence os novos 

dados não rotulados, (PRATI, 2006).  

Quanto ao aprendizado não supervisionado, Pellucci, et al. (2011), traz que 

neste caso não existem exemplos pré rotulados, cabendo a própria máquina identificar 

as características comuns entre os dados e agrupá-los a seu modo, sendo necessário 

que encerrado o agrupamento, o usuário realize uma análise dos dados visando 

verificar qual característica a máquina adotou para a divisão.  

2.4.4. Mineração de Dados 

A mineração de dados pode ser conceituada como uma forma de extrair de 

uma base de dados um padrão de identificação, gerando a máquina conhecimento, que 

lhe permitirá identificar e classificar, posteriormente, novos dados. 

Importante ponto que Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) apontam sobre 

a mineração, concentra-se na fase de extração de conhecimentos através dos dados, 

tendo como requisito a compreensibilidade e eficiência. 

Esta técnica data dos últimos anos da década de 1980, e segundo Zhou (2003), 

em decorrência de sua característica de interdisciplinaridade, comunica-se com 
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diferentes áreas, dentre elas a construção de um banco de dados para melhor 

gerenciar os mesmos e o aprendizado de máquinas, que auxilia na fase de análise. 

Segundo Rezende (2004), consiste na transformação de dados em 

conhecimento, sendo que para realizar-se este procedimento, o conhecimento pode ser 

extraído do próprio dado com ou sem a utilização de técnicas especiais. 

 

2.4.5. Classificação de Dados 

A classificação de dados consiste em uma tarefa definida por Rezende (2004), 

como uma função dentro do aprendizado de máquinas, que visa mapear os dados de 

entrada em um número pré-determinado de categorias/classes. 

O mesmo autor, ainda traz como objetivo da classificação de dados, a missão 

de correlacionar os atributos de determinado dado com uma classe que ele possa 

pertencer. Existem duas formas de dividir os classificadores, qual seja, por pixel, onde 

as informações são buscadas individualmente pixel a pixel, possibilitando encontrar 

padrões; ou por região, onde se utiliza não apenas o pixel, mas também a informação 

do pixel vizinho. 

Como resultado, tem-se um mapa de pixels já classificados, que são 

identificados por coloração ou simbologia gráfica, transformando uma significativa 

quantidade de níveis de cinza banda espectral em uma restrita quantidade de classes 

por imagem. 

Apontam-se como técnicas de classificação as unidimensionais (aplicadas 

apenas a um canal espectral), ou multiespectral (vários canais espectrais), sendo que 

neste último, inclui-se o treinamento, que pode ser supervisionado ou não 

supervisionado. 
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2.4.6. Naive Bayes (NB) 

O Naive Bayes (NB) trata-se de um algoritmo de classificação, tendo como 

base o Teorema de Bayes, onde, segundo Manning e Schutze (2008 apud LIMA, 2014), 

“é calculada a probabilidade de um determinado objeto ser de uma determinada 

classe”. Através desta probabilidade cria-se uma escala, onde o Naive Bayes classifica 

o objeto de análise para a classe que se encontra no início da escala. 

No mesmo sentido aponta Barros, et al. (2012), ao mencionar que “[...] analisa 

as relações entre cada característica e as categorias de aplicações para cada instância, 

derivando a probabilidade condicional para cada relação entre os valores das 

características e das categorias”. 

Vale ainda mencionar que, segundo LIMA (2014), “um classificador bayesieno 

também é chamado classificador estatístico, pois pode prever a probabilidade de uma 

dada amostra pertencer a uma classe”. 

Dentre as características desta espécie de algoritmo, pode-se mencionar o fato 

de obter resultados mais produtivos quando os valores dos atributos são discretos e 

não contínuos. 

Bem como o fato de depender de um prévio conjunto de treinamento, para 

resultar, por meio da probabilidade, a classe mais provável de uma nova amostra, em 

comparação com o conjunto já existente, razão pela qual, o algoritmo Naive Bayes é 

considerado um meio de mineração de dados supervisionado. 

 

2.4.7. Fisher Linear Discriminant Analysis (Fisher LDA)  

A Linear Discriminant Analysis, em português conhecida como Análise de 

Discriminantes Lineares, consiste em uma das classes de aprendizado de máquina, 

que segundo Webb (2002) apud Araújo, (2010), “utilizam combinações lineares das 
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amostras de treinamento para dividir os espaços de características através de 

hiperplanos”. 

Dentre os métodos LDA existentes, o mais utilizado é o Fisher LDA (Fisher 

Linear Discriminant Analysis) que, segundo Araújo (2010), fora proposto por um 

cientista denominado Ronald A. Fisher, no ano de 1936, com a finalidade de solucionar 

um problema de taxonomia. 

Referido método busca a combinação linear entre as características que melhor 

separam duas ou mais classes de imagens, levando em consideração o rótulo que 

classifica um elemento no momento da extração de suas características. 

Dentre as possíveis aplicações, pode-se utilizá-lo para a “redução de 

dimensionalidade ou como pós-processamento de classificadores mais complexos” 

(WEBB, 2002, apud ARAÚJO, 2010).  

Fernandes (2009), ainda prescreve que o objetivo da Fisher LDA consiste na 

diminuição de dimensionalidade enquanto simultaneamente conserva as informações 

discriminatórias das classes.  

 

2.4.8. Logistic Regression (LR)  

A Logistic Regression (LR), traduzido para o português como regressão 

logística é, segundo Hair Junior, et al. (2009), apud GOUVÊA, GONÇALVES e 

MANTOVANI, 2012), “uma técnica de análise multivariada utilizada para aferição da 

probabilidade de ocorrência de um evento e para identificação das características dos 

elementos pertencentes a cada categoria estabelecida pela dicotomia da variável 

dependente”. Ainda segundo o mesmo autor, esta técnica visa ampliar a 

verossimilhança de que determinado evento ocorra. 
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Corroborando com este entendimento, Montgomery e Runger (2011), apontam 

que a LR consiste na “coleção de ferramentas estatísticas que são usadas para 

modelar e explorar relações entre variáveis que estão relacionadas de maneira não 

determinística”. Referidos autores, entendem que esta técnica é demasiadamente 

eficaz quando se tem uma variável de resposta qualitativa, em que os parâmetros são 

geralmente estimados pelo método de máxima probabilidade.  

No mesmo sentido aponta El Sanharawi e Naudet (2013 apud BISSACOT, 

2015), que ressaltam que a LR consiste de: 

 

Um método de análise multivariada potente que permite obter uma 
quantificação da associação existente entre uma saída estudada e cada um dos 
fatores de influência, tudo isso observando o efeito simultâneo dos outros 
fatores. Ela permite assim interpretar situações que seriam confusas sem o seu 
uso. O emprego da técnica é facilitado pela utilização de softwares estatísticos. 

 

Paula (2002) traz em sua obra, que a regressão logística foi inicialmente 

prevista em estudos do autor David Cox na década de 1970, tendo, se difundido 

apenas após 1970, ganhando significativa popularidade ao ponto de hoje tratar-se de 

uma das principais ferramentas na modelagem estatística de dados. 

Fensterstock (2005) aponta que um dos fatores determinantes que levam o 

indivíduo a utilizar a técnica da LR é sua flexibilidade e facilidade de utilização, 

permitindo ainda uma interpretação criteriosa. Além disso, outro ponto positivo da 

utilização da LR está no fato do modelo gerado identificar as relações não visíveis e 

eliminar as variáveis redundantes, além de considerar as variáveis simultâneas 

individualmente. Outro forte ponto mencionado pelo autor, é a possibilidade do usuário 

verificar as fontes de erro e otimizar o modelo.  

Ocorre que a referida técnica também possui seu lado negativo, notadamente, 

no fato da preparação das variáveis levarem demasiado tempo, além de levar o usuário 

a realizar uma pré-seleção das variáveis mais importantes, sem contar, que nem todos 

os modelos são de fácil implementação. 
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2.4.9. Validação Cruzada  

A validação cruzada, consiste em um método de avaliação de um modelo de 

regressão, que fora inicialmente utilizado com o intuito de avaliar a validade de predição 

de uma equação de regressão linear (BROWNE, 2000). 

Santos, et al. (2009), aponta que, na validação cruzada, encerrado as fases de 

pré processamento e formatação, os dados são divididos em duas bases diferentes, 

quais sejam, base de treinamento e base de testes.  

Sendo assim, inicialmente, um algoritmo de indução de conhecimento é 

aplicado a base de treinamento, visando obter-se um modelo “treinado”, que represente 

o conhecimento extraído. Logo na sequência, o modelo alcançado na primeira etapa é 

aplicado a base de testes, possibilitando medir a taxa de acerto do modelo, para ao 

final, calcular a média de acertos e obter-se uma média da qualidade do modelo de 

conhecimento gerado. 

Isto se tem um conjunto de dados partido em duas amostras, onde uma delas 

será utilizada para calibração (treinamento) e a outra para validação (teste), sendo que 

a proporção que esta divisão é apontada como uma difícil missão por Zucchini (2000), 

que menciona que aponta entre as formas existentes de divisão, os métodos holdout, k-

fold e leave-one-out, dando destaque para o fato do método holdout tratar-se do mais 

simples.  

Além da simplicidade, pode-se apontar como vantagens de aplicação da 

validação cruzada, sua rápida computação, economizando assim, significativamente o 

tempo de trabalho do usuário. 

Seguindo o raciocínio de Witten e Frank (2005) e Kohavi (1995), o metodologia 

de validação cruzada, ou seja, o banco de dados para realizar o eventual teste deve se 

possuir a quantidade de 10 partições, sendo este considerado o mínimo aceitável para 

o inicio dos testes da metodologia de aprendizagem de máquina.  
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Na metodologia proposta por Kohavi (1995) o processo se faz de maneira a 

dividir as 10 partições em 2 grupos, no primeiro grupo contem 1 arquivo que servira 

para o treinamento, enquanto as demais 9 partes serão utilizadas para a validação, este 

processo se faz em cada interação do sistema, com o método apresentado de 

aprendizagem de máquina. 

Quanto as desvantagens desta técnica, encontra-se a possibilidade da 

apresentação de diversas variações, conforme a divisão aplicada e o número de 

repetições, razão pela qual, Kohavi (1995), aponta ser mais confiável a validação 

cruzada cujo particionamento é realizado pelo método fold, posto que, neste, o teste é 

realizado com todos os dados. 

 

2.4.10. Validação Bootstrap 

O método Bootstrap, trata-se, segundo Kleijnen e Deflandre (2006 apud 

AGUIAR, 2013) de práticas de simulação, com o intuito de “avaliar as propriedades de 

repetidas amostragens de procedimentos estatísticos que não podem ser facilmente 

analisadas por métodos tradicionais”. 

Segundo Silva, (1995), a validação bootstrap, pode ser realizada de modo 

paramétrico ou não, posto que, passível de utilização em diversas ocasiões, diferindo 

unicamente o modo de obtenção da amostra de dados que, quando trata-se de modo 

paramétrico, será composta por amostragem advindas da distribuição, enquanto que no 

caso de não paramétrico, a amostra será composta retirando uma parte da amostra 

original. 

Historicamente, o método bootstrap tem como criador Efron, sendo 

desenvolvido aproximadamente no ano de 1979, com ampla aceitação do público, fator 

este que ainda vislumbra-se na atualidade, posto que ainda hoje é largamente aderido 

por diversas pessoas. 



42 

 

 Dentre os pontos positivos, que levam os usuários a utilizar o bootstrap 

encontra-se sua simplicidade, necessitando de uma pequena quantidade de dados para 

alcançar uma confiável representação. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo visa suprir o objetivo específico previamente definido como estado 

da arte, ou seja, trabalhos relacionados a pesquisa proposta. Neste sentido, foram 

analisados diversos projetos visando buscar embasamento teórico e técnico em 

processos já estudados, testados e avaliados. 

Com a evolução incessante da tecnologia, sua aplicação aos demais ramos 

profissionais, a exemplo da agricultura de precisão, passou a ser uma alternativa de 

grande valia, tendo em vista que esta possibilita o desenvolvimento acelerado de 

diversas áreas e torna seu crescimento mais efetivo e lucrativo. 

Por esta razão, cresce significativamente o número de trabalhos acadêmicos e 

científicos desenvolvidos na referida área, que abordam o uso da visão computacional, 

aprendizagem de máquinas e tratamento de dados, aliadas a captura e análise de 

imagens, seja elas aplicadas a agricultura ou a outros campos de trabalho, mas com 

metodologias semelhantes ao proposto no estudo, em que pese os objetivos distintos. 

A contagem de pragas junto a plantação agrícola não se trata de um desejo 

atual. Por essa razão, a algumas décadas o agricultor utiliza as técnicas manuais para 

realizar este trabalho, tal qual, o pano de batida, e a rede entomológica. 

Sobre essa temática, pode-se apontar o trabalho de Antunez et al (2016), que 

propõe como objetivo de seu estudo “estimar o tamanho de amostra para medir a 

densidade populacional de espécies de percevejos, variando métodos de coleta, 

altitude e cultivares de soja”. Para tanto, o autor comparou o resultado obtido pela 

pesquisa de campo realizada em 100 (cem) lavouras com ambas as técnicas, 

comparado os resultados pelo teste t bootstrap, alcançando como resultado, a 

informação de que o tamanho de amostra ideal varia com o método de coleta e a 

densidade populacional. 
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Estudo equivalente fora realizado por Rosa (2015), que pretendia verificar a 

população de pragas da cultura do trigo e os métodos de controle adotados por 

produtores, encontrando o pano de batida como principal técnica utilizada. 

Acompanhando a mesma linha de estudos, pode-se apontar Santi (2014) e Câmara 

(2006). 

Ocorre que com a inovação tecnológica adentrando ao campo, passou-se 

também a estudar a captura e processamento de imagem como meio de identificação 

de pragas, plantas daninhas, doenças das plantas, entre outros, com  a intenção de 

possibilitar uma aplicação consciente de defensivos agrícolas. 

Dentre os trabalhos existentes, destaca-se o estudo de Santiago (2015), que 

visou o desenvolvimento de um sistema de processamento de imagem RGB (Red, 

Green e Blue), para identificação e reconhecimento de plantas daninhas na cultura de 

cana de açúcar, de modo a possibilitar identificação da área do solo coberta por elas. 

Barbosa et al (2016) abordou em seu texto que a análise de plantas, realizada 

por meio de imagens, trata-se de uma metodologia viável, em razão de não danificar a 

plantação no momento de sua aplicação, bem como por ter como característica o rápido 

processamento e fácil armazenamento de dados, possibilitando posteriores 

comparações entre as imagens e facilitando comparações futuras de resultados, o que 

amplia sua eficácia em comparação aos métodos manuais. 

Corroborando com o estudo apontado, cita-se o trabalho de Michels (2014), que 

abordou acerca do íncide de vegetação por diferença normalizada e de imagens digitais 

no estudo de doenças de plantas, analisando através das imagens obtidas, a existência 

de ferrugem asiática e o melhor meio de contenção desta. 

Silva (2011) utilizou-se também do processamento de imagens para 

identificação de ovitrampas no estado de Pernambuco, onde foram instalados 

dispositivos com software responsável pela aquisição de imagem e contagem assistida 

dos ovos do mosquito, sendo que essas informações eram enviadas via web para um 

servidor onde foram analisadas por técnicas de processamento de imagem. 
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Com tecnologia semelhante, Fernandes, (2011) trabalhou com o tema de 

análise de imagens para avaliação de parâmetros de qualidade e pureza do azeite de 

oliva, resultado este, obtido pela análise da coloração do produto, no sistema RGB 

captada pela imagem que fora posteriormente processada por software desenvolvido 

em linguagem Delphi. 

Barros (2010) abordou a detecção de defeitos de cenouras utilizando técnicas 

de processamento de imagens, através de valores RGB, de modo a identificar 

colorações distintas que pudessem representar rachaduras e defeitos no formato, 

superando assim, o ultrapassado processo de inspeção manual para descarte do 

produto.  

A utilização de imagens como meio de mapeamento de áreas agrícolas, foi a 

temática a qual se dedicou Pereira Neto (2007), que através de imagens, após 

submetidas ao classificador de rede neurais e processadas, possibilitou a identificação 

e quantificação das falhas de plantio na lavoura de cana de açúcar e existência de 

plantas daninhas. 

Como demonstrado, o estudo do processamento de imagem como facilitador da 

agricultura de precisão já se encontra amplamente difundido, assim como a aplicação 

da visão computacional na referida técnica, como no trabalho desenvolvido por Borth, et 

al (2014), que ressalta ser a visão computacional uma importante aliada ao manejo de 

cultura do agronegócio, trabalhando em conjunto com a análise e o processamento de 

dados. 

Em linha semelhante trabalha Siqueira (2014), que descreve o desenvolvimento 

de um framework para reconhecimento de maturação de frutos, contando para tanto 

com a captura e tratamento de imagens do cultivo de morango, criando e treinando uma 

Rede Neural Artificial através da rede Multilayer Perceptron e o JERprop como 

algoritmo de treinamento, obtendo resultados positivos, com mais de 80%  de acertos. 



46 

 

Igualmente positiva fora a automatização proposta por Mongelo (2012), que 

realizou pesquisa de aplicação da visão computacional para contagem de viabilidade de 

leveduras em indústrias alcooleiras, chegando a conclusão que a automação é mais 

viável que a utilização da visão humana. 

Lulio (2011), propôs em seu estudo uma implementação ainda mais ousada da 

tecnologia nos campos agrícolas, apontando técnicas de visão computacional a serem 

aplicadas para reconhecimento de cenas neurais e locomoção autônoma em robôs 

agrícolas móveis. Para tanto, o autor socorreuse da aquisição, processamento e análise 

de imagens, objetivando segmentar, classificar (classificador bayes) e reconhecer 

padrões de navegação das linhas de plantio para guiar o robô.  

Sendo assim, fica evidenciado a importante linha de estudo que vem se 

tornando a visão computacional, aplicada a mineração e classificação de dados, bem 

como o processamento de imagens e aprendizagem de máquinas na área agrícola. 

Neste sentido, o trabalho, utiliza-se das referidas tecnologias para propor uma 

metodologia capaz de identificar percevejos marrom na plantação de soja, 

demonstrando técnicas que possam processar imagens reais da lavoura, isolando a 

praga e ensinando a máquina a localizá-la de modo a possibilitar a contagem 

automática dos insetos, estudo até então não realizado. 

A proposta realizada caracteriza-se como uma inovação perante os demais 

trabalhos existentes, propondo novos meios de facilitar o controle de pragas, com baixo 

custo e sem a necessidade latente de mão de obra especializada, ante a facilidade de 

aplicação da metodologia, superando assim os demais estudos apontados neste 

capitulo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Visou-se propor uma metodologia a ser aplicada no ambiente agrícola para 

controle de pragas, sendo delimitado este trabalho ao percevejo marrom junto à 

plantação de soja. Sendo assim, iniciou-se com uma revisão de literatura de abordagem 

qualitativa, com intuito de analisar e conhecer as principais contribuições teóricas 

existentes. 

Ante as pesquisas documentais previamente realizadas, já tendo identificado as 

melhores técnicas de análise da plantação de soja, utilizou-se os resultados obtidos 

como base para testes das diferentes técnicas de análise encontradas, até que se 

determinasse a mais adequada aos objetivos propostos. 

Para o bom desenvolvimento desta etapa foram utilizados diversos materiais, 

quais sejam: notebook, câmera fotográfica digital, Software Matlab e Software Microsoft 

Power Point. A câmera fotográfica digital utilizada, foi a da marca Sony, semi 

profissional, de 20 megapixels, responsável pela obtenção de imagens, que formam o 

ponto de início do projeto. 

Para realizar a implementação do banco de dados utiliza se a metodologia 10-

fold cross-validation, ou seja, 10 arquivos par validação cruzada. De acordo com Witten 

e Frank (2005) a acurácia é o calculo realizado em cada arquivo de validação, este 

procedimento estatístico e frequentemente utilizado no método de mineração de dados 

e aprendizagem de máquina.  

Considerando que 10 arquivos caracterizassem como o valor mínimo aceitável, 

foi proposto nesta metodologia a utilização de 60 imagens para se obter a melhor 

acurácia com base na técnica de aprendizagem de máquina. 

O primeiro procedimento adotado foi a captura de aproximadamente 1.000 

imagens de diferentes lavouras de soja, a fim de obter material suficiente para a 
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formação de um banco de dados que contasse com pelo menos 60 imagens, sendo 30 

com percevejos e 30 sem percevejos, porém com ruídos. Referida quantidade de 

imagens, justifica-se no fato de ser o mínimo necessário para realizar-se posteriormente 

o treinamento de máquinas, considerando que quantidades inferiores poderiam 

prejudicar a qualidade dos resultados. 

Com a finalidade de obter imagens de qualidade, a captura deve ocorrer no 

período diurno, ou seja, enquanto a propriedade/área analisada estiver sendo iluminada 

pelo sol, posto que neste período a radiação eletromagnética proveniente do sol estará 

emitindo grande quantidade de luz visível.  

Ainda no que se refere às condições climáticas, importante ressaltar que deve-

se evitar dias chuvosos e/ou nublados, o que afeta significativamente a passagem da 

radiação eletromagnética (REM), no espectro de luz visível do sol, fazendo com que 

esta não chegue com tanta intensidade na planta/percevejo, logo a imagem digital 

obtida não terá a qualidade necessária para captar os espectros e realizar os passos 

seguintes. 

Deve ainda o ambiente de análise estar limpo, inexistindo objetos que não 

façam parte do meio analisado, ou seja, as imagens deverão conter única e 

exclusivamente a planta da soja. No caso de aparecer ruídos que não fazem parte das 

plantas, este poderá interferir nos processos de mineração de dados. 

As imagens devem ser obtidas de um ângulo que possa verificar-se as folhas, 

ou seja, as imagens deverão ser coletadas de cima da planta de soja. Para tanto, pode-

se utilizar um bastão, tripé ou VARP (Veiculo Aéreo Remotamente Pilotado). 

Para o estudo, utilizou-se um bastão de 50 centímetros de altura, como 

ilustrado na figura 5, confeccionado a partir de um cano de PVC (polyvinyl chloride), por 

tratar-se de material com o melhor custo beneficio. Com a inserção de uma tampa de 

PVC e um parafuso com duas porcas, foi possível acoplar a câmera na ponta do 

bastão, fazendo com que a mesma estivesse segura, bastão criado para utilização 

neste projeto de coleta de imagens. 
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Figura 5: Bastão utilizado 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

O equipamento fotográfico deve seguir as seguintes características: uma 

câmera digital semiprofissional de 20.1 mp, da marca Sony, modelo ILC-3500J. 

Referida câmera conta ainda com uma lente de 50mm, e uma abertura máxima e 

comprimento focal equivalente a 35mm de 75 milímetros. 

Como a câmera ficará distante das mãos para que possa ser acionado o 

sistema de disparo manualmente, existem duas possibilidades, a primeira é a utilização 

de uma câmera com controle remoto, que possibilita disparar a longa distancia e 

possua as mesmas características da citada. E a segunda, utilizada no trabalho, trata-

se do temporizador, desta forma, o disparador deve ser acionado e 10 segundos depois 

a foto é capturada, tempo necessário para posicionar o bastão sobre a plantação de 

soja e obter uma imagem com qualidade. 

A câmera deve estar posicionada a dois metros de altura do solo, assim 

possibilita a captura de uma área maior da lavoura de soja, com a lente utilizada. A 
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altura que a câmera está disposta, assim como a abertura que esta lente irá trabalhar 

no momento da obtenção da imagem, faz com que a área analisada por imagem 

chegue a dois metros quadrados de área na plantação de soja, demonstração na figura 

6.  

 

Figura 6: Altura da coleta da imagem 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A captura das imagens não poderá ser superior a dois metros de altura da copa 

da planta, tendo em vista que quando ultrapassa referida metragem, utilizando-se o 

equipamento fotográfico já especificado, a imagem pode perder a qualidade, e 

prejudicar os resultados da pesquisa.  

Considerando que a captura de imagem se faz de modo passivo, sem a 

utilização de ferramentas ou qualquer interferência do observador, é desaconselhável a 
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utilização de flash, pois com o espectro de luz visível disposto pelo sol, este se torna 

totalmente inútil, podendo inclusive prejudicar os resultados. 

A qualidade da imagem conta significativamente para as etapas seguintes, não 

podendo sofrer distorções no momento do tratamento e na mineração da imagem, sob 

pena de comprometer o restante do processo.  

Quanto as configurações da máquina fotográfica digital utilizada para a captura 

das imagens, poderá ser utilizada a técnica automática, onde a própria câmera calibra 

as cores de acordo com a imagem capturada no intuito de obter o melhor resultado. 

No que se refere ao tamanho das imagens, não se faz necessário uma 

regulação específica, posto que não influência no tratamento, mas somente no tempo 

de processamento. Para o estudo, utilizou-se o tamanho padrão, ou seja, 5.456 pixels 

de largura por 3.632 pixels de altura, resultado da configuração automática da câmera. 

Já de posse das imagens coletadas, estas deverão ser transferidas a um 

computador que deve conter instalado o software Microsoft PowerPoint e Matlab. 

A partir do momento em que estão no computador, as imagens deverão ser 

armazenadas todas em uma mesma pasta, visando organização, assim como a fácil 

localização no momento de importação para o software. 

Quanto aos softwares, estes são os responsáveis pelo ponto central do estudo, 

posto que, realizam o processamento, tratamento, mineração e classificação das 

imagens, com a finalidade de alcançar o resultado proposto. 

O software Microsoft Power Point, considerado um serviço operacional básico, 

presente na maioria dos computadores, foi utilizado para a realização do tratamento 

das imagens obtidas pela câmera fotográfica digital. A utilização deste se fez pelo fato 

da facilidade de obtenção do mesmo, assim como sua fácil manipulação, sem 

necessidade de realização de cursos específicos. 
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Já o Software Matlab, baseado em equações e métodos, com diferentes formas 

e maneiras de programar diversos tipos de análises, fora empregado em razão de 

contar com uma precisão e confiabilidade, além de simples linguagem de programação, 

que facilmente poderá ser reutilizado em outras linguagens.  

O tratamento inicial das imagens coletadas deverá ser realizado por meio do 

software Microsoft PowerPoint, disposto na máquina. 

As imagens tratadas deverão estar no modelo de cores RGB, onde cada pixel 

da imagem irá possuir estas três camadas, que combinadas formam uma determinada 

cor. A figura 7 ilustra como é construído cada pixel, com a soma das camadas RGB. 

 

Figura 7: Sistema RGB 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Cada camada que contém o pixel possui 255 tonalidades diferentes, ou seja, 

vermelho (0,1,2,3,...,255), verde (0,1,2,3,...,255) e azul (0,1,2,3,...,255). Com a soma 

dos valores estabelecidos para cada camada, formar-se-á a cor de cada pixel, podendo 

gerar uma infinidade de cores. 
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As combinações para a formação de cor de cada pixel disposto na imagem é 

diretamente dependente da combinação dos valores de cada camada RGB, que 

combinadas podem conter milhares de tonalidades. 

A figura 8 mostra uma foto obtida através da câmera fotográfica digital, 

anteriormente descrita, que ilustra um percevejo marrom. Referida imagem foi obtida 

sem interferência do meio em que o inseto esta localizado, posto que, evitando contato, 

evita-se o estresse no inseto analisado. 

 

Figura 8: Imagem do Percevejo Marrom 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A partir da importação, deve-se escolher a aba “cor da imagem”, onde no 

campo saturação, a imagem passa a sofrer sua drástica mudança do formato original.  

A saturação deve ser ampliada em 800%, tornando as cores da imagem mais 

vibrantes do que a realidade. Assim, os pixels vizinhos, que dão contorno as cores das 

imagens, sofrerão alterações de maneira desordenada, levando a necessidade de o 

processo ser controlado com a utilização de outro processo de tratamento da imagem, 
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qual seja, o contraste. No exemplo verificável na figura 9, o procedimento foi realizado 

duas vezes, pois o software é limitado a 400% por iteração com a imagem. 

 

Figura 9: Tela de formatação de Imagem (saturação) 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A figura 10 ilustra o disposto anteriormente descrito, onde através da saturação, 

as cores mais fortes e quentes se tornam mais vibrantes, tornando sua visibilidade 

diferenciada das cores frias, onde não se tem interesse, no momento. 
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Figura 10: Imagem do percevejo Marrom saturada 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

O próximo processo a ser implementado, ainda no software PowerPoint e na 

aba de “cor da imagem”, consiste em alterar para “correções de imagem”. Neste passo 

aplicar-se-á o tratamento de brilho e contraste com a utilização apenas do filtro de 

contraste, que assim como o de saturação, irá sofrer uma alteração drástica na 

imagem, alterando assim seu comportamento visível. 

O contraste deverá ser ampliado em 100%, como ilustrado na figura 11, visando 

atenuar a região das cores mais fortes, tornando possível a ampliação da área clara ou 

escura. Para tanto, utilizar-se o processo de atenuar os contornos mais escuros, 

retornando na imagem demarcada com os pontos mais escuros, reforçando e 

evidenciando assim a visualização do percevejo marrom. 

 



56 

 

Figura 11: Tela de formatação de Imagem (contraste) 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Já de posse das imagens inicialmente tratadas, deverão ser selecionadas 

apenas as imagens que possuem manchas vermelhas, contando para tanto com o 

algoritmo que fará a filtragem de todas as imagens coletadas e tratadas, de modo a 

separar unicamente aquelas em que existem pontos de cor vermelha, por tratar-se de 

um possível ou não percevejo, descartando as demais imagens. 
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Na figura 12, um fluxograma que bem demonstra os procedimentos realizados: 

 

Figura 12: Fluxograma de captura e armazenamento das imagens: 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As imagens descartadas não representam nenhum pixel vermelho, que 

possibilite a análise da mesma, sem a existência deste a imagem se faz negativa para a 

existência de percevejo, por este motivo a mesma e descartada. 

Estas imagens arquivadas com ruído vermelho, referem-se as 60 imagens que 

irão compor o banco de dados em que 30 imagens possuem de fato percevejos e as 

demais não  possuem, ou seja, equivale a um ruído que ao ser tratado restou 

igualmente evidenciado. A quantidade mínima de imagens fixada em 60, como 

inicialmente explicado, justifica-se no número mínimo necessário para que se possa 

posteriormente realizar o aprendizado de máquinas, sendo testado com outras 

quantidades e comprovado que quando inferior prejudica-se o processo e altera os 

resultados. 

Através das imagens obtidas para o banco de dados, no qual é atrelada a 

aprendizagem de máquina, o computador irá correlacionar e dizer qual delas é ou não 

percevejo marrom. 
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Para possibilitar referidas buscas de ruídos vermelhos, é necessária a utilização 

do segundo software, qual seja, o Matlab, que possui como função minerar a imagem 

em busca de pixels vermelhos, cor estabelecida para o percevejo marrom.  

A figura 13, demonstra uma imagem coletada por meio de câmera fotográfica 

digital de 20,1 mp, em configuração automática, de 5.456 largura no eixo X por 3.632 

pixels de altura no eixo Y.  

 

Figura 13: Tamanho da imagem (pixel) 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Cada imagem irá dispor de tamanhos diferentes de mega bytes, pois vários 

fatores alteram o tamanho, tais como a luminosidade e os níveis de cores RGB da 

imagem. Visando evitar que esta condição se tornasse um empecilho para a realização 

do tratamento e processamento da imagem, procurou-se detectar inicialmente os pixels 

vermelhos na imagem analisada. 

Tendo em vista que o estudo trata do processamento das imagens, através do 

plano cartesiano, o entendimento do algoritmo que irá realizar a busca por pixels 

vermelhos facilitará a compreensão.  
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O algoritmo desenvolvido a partir da plataforma do Matlab visa realizar a busca 

por pixels vermelhos, através de linhas e colunas do plano cartesiano. 

Assim, com as imagens já convertidas e tratadas, usa-se a divisão que a 

mesma possui por pixel. Desta forma a imagem será analisada em forma de uma 

matriz, ou seja, um plano cartesiano, com X, Y (linhas e colunas), conforme ilustrado na 

figura 14. 

 

Figura 14: Matriz de uma imagem (pixel) 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

O primeiro passo se faz pela obtenção do tamanho da imagem. Resgatando o 

exemplo exposto na figura 14, tem-se uma imagem de 5.456 de largura no eixo X por 

3.632 pixels de altura no eixo Y. Estes dados serão armazenados em dois campos 

definidos como variáveis limites, onde sempre que estas variáveis forem alcançadas, 

dar-se-á início a outro processamento. 
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A partir deste ponto se atribuirá uma rotina de repetição, realizando o mesmo 

processo descrito dentro de uma lógica (algoritmo), até que se tenha uma determinada 

condição que possibilite a saída do processamento do laço de repetição. 

Tudo se inicia do ponto (0,0), ou seja, 0 para X e 0 para Y. Então, o algoritmo 

irá realizar sua primeira atribuição, sendo (1,1), que no caso se inicia na primeira linha e 

na primeira coluna, de acordo com o plano cartesiano, ou seja, X = 1, Y = 1. 

O processamento deste algoritmo deverá ocorrer de modo que a imagem seja 

lida a partir da primeira linha (Y), da primeira coluna (X), analisando a cada pixel 

correndo um a um (X + 1), até que se chegue a última coluna da primeira linha.  

Neste momento começa-se o mesmo processo na segunda linha (Y = 2), onde 

a imagem será analisada coluna a coluna até que seja finalizada, e inicie a próxima 

linha. O processamento só encerra ao alcançar o último pixel da última linha e a última 

coluna, momento em que o algoritmo irá parar o processamento. 

Neste caso ter-se-á a aplicação de dois laços de repetição, possibilitando a 

execução da varredura de toda a imagem. Um processo será totalmente dependente do 

outro. Demonstra-se na figura 15, a maneira que o software deve realizar o 

processamento. 
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Figura 15: Algoritmo para avaliar se existe pixel vermelho na imagem 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Nos dois casos do laço de repetição anteriormente citados, pode-se verificar 

que a imagem é totalmente percorrida pixel a pixel enquanto ainda existir a 

possibilidade de linha e/ou coluna dentro do algoritmo pré-estabelecido no trabalho. 

Todos os pixels devem ser analisados individualmente em busca da condição vermelha, 

que possivelmente, comportando exceções, serão percevejos marrons. 

Cumprida esta análise minuciosa na imagem, o algoritmo deve retornar 2 

informações importantes: (I) se foi localizado pixels vermelhos que poderão ou não ser 

percevejo marrom e/ou ruído da própria imagem; e (II) em caso de retorno negativo nas 
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buscas, a informação de descarte da imagem, posto que não contemple o objetivo 

proposto neste estudo. 

No algoritmo representado na figura 16 será percorrida toda a imagem para 

definir o tamanho do borrão vermelho para posterior definição se pode ser percevejo 

marrom, nesse exemplo o tamanho da imagem analisada é o mesmo do exemplo 

anterior 5.456 pixels de linha e 3.632 pixels de coluna, o algoritmo definirá o tamanho 

exato do borrão vermelho. 

 

Figura 16: Algoritmo para avaliar o tamanho do borrão vermelho na imagem 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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Em caso de localizar-se qualquer indício de pixel vermelho, a imagem deverá 

ser novamente minerada. Como o algoritmo representado na figura 16, foi utilizado para 

definir se existem pontos vermelhos, vamos usar outro para definir onde estão e o 

tamanho deles. 

Após a segunda mineração, já determinado um potencial da imagem em conter 

a praga da soja, serão as imagens analisadas neste novo algoritmo, com a finalidade 

de buscar toda e qualquer informação para alimentar a base de dados. 

Passa-se então a localizar os grupos de pixels vermelhos, através da fixação 

dos extremos, determinando ainda o tamanho das mesmas em proporção a imagem 

analisada.  

O algoritmo apresentado na figura 16 percorrerá a imagem da mesma maneira 

no plano cartesiano (X,Y). Porém, neste caso devem-se aguardar os pontos extremos 

do grupo de imagem que se define pelo vermelho. 

Enquanto o algoritmo estiver sendo executado, realizando a leitura pixel a pixel, 

sempre que ele localizar a cor vermelha, este ponto será armazenado como extremo 

inferior e extremo esquerdo. Referida posição, da início ao processo de 

dimensionamento do tamanho do borrão vermelho (imagem candidata a percevejo), 

presente na imagem digital analisada, após tratada de acordo com o padrão proposto, 

como se nota no fluxograma demonstrado na figura 17: 

 

Figura 17: Fluxograma de redimensionamento da imagem 10x10 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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Para a montagem de um banco de imagens serão necessárias no mínimo 30 

imagens com borrão vermelho que seja percevejo e 30 com borrão vermelho que não 

contenha percevejo, estas serão necessárias para montagem do banco de dados, onde 

se dará início ao aprendizado de máquina supervisionado. 

Nesta metodologia foi utilizado o método de aprendizagem de máquina 

supervisionado, pois por meio das 60 imagens iniciais que compõe o banco, dividiu-se 

em percevejos e não percevejos, assim a máquina pode treinar entre elas para 

estabelecer um padrão. 

Já de posse das imagens com manchas vermelhas, faz-se necessário a 

intervenção da visão humana de modo a identificar dentre elas quais possuem de fato 

percevejo e em quais delas as manchas vermelhas não passam de ruídos. Feita esta 

análise manual, serão separadas 60 imagens, sendo 30 imagens com percevejo 

marrom e 30 sem percevejos marrons. 

Desta forma será com todas as imagens seguintes, que serão comparadas com 

o banco, ou seja, na comparação da primeira imagem, posterior a confecção do banco 

de dados inicial, esta será a de número 61, de fato ela será analisada da mesma forma 

já citada anteriormente, porém no banco de dados ela será comparada com as imagens 

que já fazem parte do banco.  

Neste caso será a primeira imagem sem a interferência humana em sua 

classificação. Ela será minerada de acordo com o algoritmo selecionado e classificada 

conforme o método de classificação utilizado para definir em qual dos dois grupos ela 

vai permanecer. E, assim incrementar o banco de imagens, para as demais. 

O banco de dados será implantado da seguinte forma, disposto através da 

figura 18: 
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Figura 18: Incrementação do banco de dados 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Na figura 18, nota-se a incrementação do banco de dados, restando claro a 

concepção do projeto, em que se busca a técnica de aprendizagem de máquina de 

maneira supervisionada, onde o banco será sempre alimentado com a figura analisada, 

e assim sucessivamente. 

O banco de imagens nesta metodologia não possui tamanho fixo, nem mesmo 

tamanho máximo, quanto mais iterações o usuário realizar com o banco de dados maior 

será a assertividade dele perante as análises posteriores. 

Tendo em vista que como mencionado anteriormente, cada uma das 60 

imagens selecionadas possuem um tamanho específico, é necessário padronizá-las, 

possibilitando assim uma futura mineração dos dados. 

Para tanto, faz-se imprescindível a aplicação de um segundo algoritmo para 

montagem do plano cartesiano, sendo que este submete a imagem a um plano 

cartesiano do tamanho 10x10, sendo 10 colunas e 10 linhas, ou seja, 10 pixels por 10 

pixels. 

Este dimensionamento das imagens ocorre visando reduzir o tamanho da 

imagem, atribuindo-lhe um padrão, além de melhorar o processamento da máquina. 

Todas as imagens analisadas serão dimensionadas ao mesmo tamanho tornando 

assim um padrão para que a máquina possa processar. 
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A partir deste conceito toda e qualquer imagem deve chegar a esta etapa com o 

tamanho pré-estabelecido de 10 pixels por 10 pixels, tornando possível que a máquina 

análise e faça o processo de mineração e classificação das imagens. 

Neste ponto os pixels serão representados na matriz contida na figura 19: 

 

Figura 19: Matriz da imagem 10x10 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Como vemos anteriormente cada pixel possui três camadas de cores RGB, 

nesta etapa utiliza-se cada camada deste pixel de maneira a preencher uma única 

tabela. Esta tabela por sua vez deve possuir 300 campos, ou seja, o tamanho das 

imagens foi multiplicado por três para se possuir um padrão de cores e combinações, 

de acordo com a camada RGB. 

Já de posse das imagens padronizadas com os pixels dispostos de maneira 

livre, onde não se tem mais a questão da combinação entre os três para se tiver uma 

única cor, logo estas passarão por um novo algoritmo, no intuito de serem alteradas 
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para um plano cartesiano novo, sendo este com apenas uma linha e 301 colunas. Cada 

pixel da imagem será atribuído a um novo campo no plano cartesiano, sendo atribuído 

da forma exemplificada pela figura 20: 

 

Figura 20: Vetor 1x301 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Nota que neste passo existe um vetor com 301 colunas, ou seja, agora a escala 

passa a ser de 01x301, onde se terá uma linha e 301 colunas para cada imagem, ou 

seja, os pixels se encontrarão lado a lado. 

Como disposto na figura 20, existe um pixel a mais que não foi atribuído 

nenhum dado a ele, o 301, último pixel, que fará a distinção de percevejo e não 

percevejo. 

No último campo deste vetor, que se encontrará em branco, será manualmente 

informado com os seguintes dados do tipo booleano: 1 = sim e 0 = não, para identificar 

qual linha possui e qual não possui percevejo marrom, sendo um para as que possuem 

e zero para as que não possuem. 

Lembrando que este último campo só será incrementado manualmente na 

confecção de um banco de dados inicial, com as 60 imagens, que darão início a 

mineração e classificação das imagens. 

Nas análises seguintes este campo será incrementado pelo próprio sistema, 

que através da mineração e classificação, retornará ao usuário se está ou não presente 

o percevejo na imagem, a partir desta resposta será informado ao último campo a 
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informação que a máquina retornou, podendo ser apenas duas opções, um para 

percevejo e zero para não percevejo. 

Tendo completado o procedimento nas 60 imagens pré-separadas para 

formulação de um banco de dados, ter-se-á 60 linhas, com 301 colunas com um pixel 

referente a camada RGB em cada campo.  

Superado este procedimento, o banco de dados estará finalizado, sendo então 

possível a comparação deste com qualquer imagem de plantação de soja que se busca 

analisar e identificar a existência ou não de percevejo marrom. 

Para dar-se início a esta análise concreta, primeiramente é necessário que as 

imagens da plantação de soja, a ser objeto de análise, sejam coletadas nos mesmos 

moldes já apontados, no que se refere as condições climáticas e técnicas. 

Já de posse das imagens, estas passarão pelo mesmo tratamento 

anteriormente descrito, para as imagens do banco de dados, dispensando-se nesta 

fase qualquer intervenção da visão humana. 

Sendo assim, primeiramente a imagem será submetida a correção de imagens, 

posteriormente a ampliação do contraste, para então passar pelo primeiro algoritmo, 

que irá filtrar dentre todas as imagens coletadas quais delas possuem manchas 

vermelhas, descartando as que não possuem. 

Neste momento se a imagem capturada e tratada não possuir nenhuma 

mancha e/ou borrão vermelho, será imediatamente descartada, não possuindo nenhum 

vestígio de percevejo marrom em sua superfície. 

Caso esta possua qualquer vestígio de vermelho, ela sofrerá o tratamento 

assim como as figuras do banco de imagens. Em primeiro momento será recortado os 

borrões vermelhos de forma a não perder nenhum pixel, que possa ter sua cor 

avermelhada. 
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Assim, a mesma será submetida neste algoritmo a localização dos pixels 

extremos vermelhos, sendo estes, superior, inferior, direito e esquerdo, assim como 

exemplificado anteriormente. 

A partir do momento em que se forma esta nova imagem, contendo apenas o 

borrão vermelho, sem nenhum tipo de ruído que não faça parte do objeto analisado 

pela imagem, passa-se a padronização deste, onde será aplicado um algoritmo que faz 

o dimensionamento da imagem para 10x10, como já explicado anteriormente 10 pixels 

de linha e 10 pixels de coluna. 

Completada a referida fase, a imagem passará diretamente para fase de 

alteração do plano cartesiano, inicialmente para a escala 10x10, e posteriormente para 

a escala 01x301, momento em que o procedimento de tratamento da imagem será 

cessado, mantendo-se o último pixel, de numeração 301 em branco. 

Feito todo o procedimento descrito, inicia-se a fase de mineração de dados, 

onde será possível, mediante a comparação das imagens coletadas com o banco de 

dados previamente construído e incrementado a cada utilização, identificar quais das 

imagens possuem de fato percevejo marrom, com a máxima exatidão possível.  

Para cada imagem capturada, recomenda-se armazenar na mesma a 

localização georreferenciada, assim o usuário poderá saber com exatidão de 

localização quais as áreas afetadas na sua plantação de soja que necessitam da 

intervenção de defensivos agrícolas para controle de pragas, e assim aplicá-los de 

acordo com a necessidade, evitando o desperdício e reduzindo o nível de 

contaminação do meio ambiente. 

Realizada a etapa da construção do banco de dados e da explanação de como 

são processadas as novas imagens posteriores a confecção do banco de imagens, 

segue-se para a definição de como se deve dar a classificação dos dados passando 

pelos seguintes algoritmos Logistic Regression (LR), Naive Bayes (NB) e Fisher Linear 

Discriminant Analysis (Fisher LDA).  
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Referidos algoritmos foram escolhidos com a finalidade de se obter o mesmo 

resultado em diversas plataformas disponíveis no mercado, possibilitando a realização 

de testes, em busca da obtenção dos melhores meios de tratamento das imagens 

digitais. As análises tiveram como objetivo mensurar a qualidade da resposta a ser 

retornada, o tempo gasto para o referido processamento, assim como a maneira que 

este fora realizado. 

Além da utilização destes algoritmos para o tratamento das imagens digitais, 

baseado em IA (Inteligência Artificial), fora também empregado o método de 

aprendizagem de máquina, com a finalidade de possibilitar melhores resultados na 

mineração de dados, cruzando o banco de imagens pré-existente com todas as 

imagens processadas.  

Assim como no tratamento das imagens digitais, na mineração baseada em 

aprendizagem de máquina foram utilizados dois classificadores distintos, desenvolvidos 

através do software Matlab, quais sejam, validação cruzada e bootstrap, precisamente 

testados, analisados e quantificados, com a finalidade de se obter o melhor resultado e 

o processamento mais vantajoso e próximo da exatidão na aferição de ser ou não um 

percevejo marrom na imagem. 

Em ambos os métodos de classificação foram realizadas 100 iterações, ou seja, 

foi repetido o mesmo teste 100 vezes, na maioria das vezes de forma diferente, pois 

existem 60 possibilidades diferentes, a partir destas possibilidades se define a iteração. 

O método de Validação Cruzada separa os testes em pastas e realiza a 

iteração, de maneira com que as pastas em cada iteração não possuíssem repetição da 

mesma validação.  Já o método bootstrap, baseia-se em um quesito mais tradicional, tal 

como o método de sorteio, sendo que em cada iteração se a comparação for utilizada, 

esta poderá ser novamente empregada em outro tipo de comparação na mesma 

iteração. 

Desta forma esta técnica separa as 60 imagens do banco de dados e seleciona 

10% para teste. Já o restante é para o treinamento, ou seja, serão utilizados 54 
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imagens para que a máquina possa treinar e os outras seis imagens servirão de teste, 

assim a máquina saberá o quanto ela errou e o quanto acertou, referido procedimento 

pode ser facilmente compreendido pela figura 21: 

 

Figura 21: Classificação pela técnica de Bootstrap 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A seleção a respeito de qual das 60 imagens farão parte do grupo de teste e 

qual fará parte do grupo de treino, se dá por meio de sorteio, onde, assim que a 

imagem estiver lotada em um grupo, ela só poderá ser trocada na próxima iteração.  

Com esta técnica de sorteio, as iterações podem se repetir, assim como na vida 

real, que quando uma pessoa é sorteada, o nome dela volta para o processo de sorteio, 

até que se contemplem as 100 iterações dispostas nesse processo. 
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A partir deste processo, o método retorna o resultado do treino que a máquina 

realizou com as seis ocorrências que foram separadas para teste. Com base nesse 

resultado se tem a primeira iteração. 

Em cada iteração haverá um resultado, disposta na figura 22: 

 

Figura 22: Resultados da iteração 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Foram analisadas as combinações entre algoritmos e classificadores ilustrado 

na figura 23: 
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Figura 23: Combinação das técnicas de mineração com a classificação de imagem 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

No caso em questão, o treino e a classificação foram realizados com as 60 

imagens do banco de dados, sendo que estas se dividem em treinamento e teste, ou 

seja, conforme já explicado anteriormente, 10% para teste, e as outras 54 imagens para 

treino. 

Estas imagens são sorteadas de modo aleatório pela própria máquina, onde 

dificilmente as seis imagens de teste ou as 54 de treino irão se repetir, visto ainda que 

existe a quantidade de iteração, no caso estamos utilizando 100 iterações, ou seja, este 

sorteio para selecionar as imagens para treino e teste será realizado 100 vezes e no fim 

se obterá uma média de acerto com o desvio padrão declarado. 

Na implementação dos algoritmos citados, com base na técnica de 

aprendizagem de máquina e no resultado obtido por cada um deles, foi definido qual o 

melhor método supervisionado a ser executado para a localização do percevejo marrom 

na lavoura de soja.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados e analisados os resultados encontrados 

com a aplicação de referido método nas lavouras de soja. Inicialmente, vale ressaltar, 

que método de visão computacional e aprendizagem de máquina, possuem o mesmo 

objetivo, qual seja identificar o percevejo marrom na lavoura de soja.  

Deste modo, pode-se citar inicialmente o processo de aprendizagem de 

máquina, para o qual se faz necessário a elaboração de um banco de imagens para 

posterior utilização no treinamento da máquina, com a comparação de todas as 

imagens que se pretendia analisar. 

A base de dados foi composta por imagens capturadas em diversas lavouras de 

soja, com o objetivo de obter informações condizentes com o meio analisado. Como 

método da IA, estes também foram realizados por meio de assimilação, onde toda e 

qualquer informação referente a lavoura foi visto com grande importância para o 

treinamento da máquina. 

Para isso, foi preciso capturar grande quantidade de imagens junto a 

propriedade rural de plantação de soja. Todas as imagens foram tratadas a fim de 

separar o mínimo de 30 imagens com percevejos presentes e 30 sem percevejos 

presente, porém que possuam características semelhantes a do inseto, que fora 

denominado ruídos. 

Com o tratamento de contraste e saturação, o percevejo marrom ficou 

evidenciado pela cor avermelhada, facilitando o processo de localização pela máquina, 

conforme ilustra a figura 24: 
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Figura 24: Imagem do Percevejo Marrom com contraste, saturação e ampliada. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Analisando a figura 24, pode-se diferenciar e identificar a planta da soja pelos 

tons de verde claro e algumas poucas incidências de azul claro (devido a sua forte 

pigmentação verde). Enquanto o percevejo marrom foi identificado na imagem tratada, 

em razão de sua marcante tonalidade avermelhada. 

Nesta fase a imagem encontra-se totalmente artificial, tendo em vista que a 

mesma foi tratada para evidenciar o percevejo marrom ou algo que a ele se pareça, tal 

como um ruído, que quando analisado em uma imagem obtida a 2 metros de altura, 

como proposto no estudo, sua visualização é facilitada pelo tratamento de imagem, 

evidenciando com mais clareza a localização do percevejo marrom, conforme se 

exemplifica com o comparativo entre as imagens antes e depois do tratamento, 

expostas nas figuras 25 e 26: 
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Figura 25: Imagem antes do tratamento. 

. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

Figura 26: Imagem depois do tratamento. 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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Como se vê, na figura 26, todas as cores estão evidentemente acentuadas, a 

visualização do percevejo marrom se faz de maneira simples aos olhos humanos, 

porém não tão simples quando utiliza-se a visão computacional, onde caberá a 

máquina verificar se existe ou não percevejo marrom na imagem. 

Como a visão computacional não se faz da mesma maneira que a humana, 

sendo que a máquina consegue enxergar apenas números lógicos, o tratamento 

transformou a imagem através do sistema RGB, cada pixel possui três camadas e cada 

camada possui um valor diferente, onde combinadas formam as diferentes cores, 

possibilitando a evidenciação da praga de forma compreensível a máquina. 

Sendo assim, através das imagens já tratadas e mineradas é possível localizar 

os grupos de pixels vermelhos que se encontram nas imagens digitais, que equivalem 

aos percevejos. 

A figura 27, evidencia o resultado da imagem logo após aplicada as técnicas de 

tratamento, desta maneira os recursos computacionais irão localizar qualquer grupo de 

pixels vermelhos presentes na imagem analisada. 

A imagem artificial mostra o resultado obtido com o grupo de pixels 

avermelhados, assim, a máquina poderá localizar onde estão, e recortar os seus 

extremos, ou seja, onde cada pixel vermelho se mostra como sendo o extremo do 

borrão. 
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Figura 27: Resultado do tratamento e mineração da imagem. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A imagem 27 apresenta o grupo de pixels avermelhados, a partir desta o 

software recortou de maneira que possibilite que se pegue todos os pixels vermelhos 

presentes no borrão, independente de seu tamanho. Neste caso o grupo de pixels tem 

o tamanho de 95 por 128 pixels. 

Para que se possa obter um padrão foi necessário obter o tamanho único para 

todas as imagens a serem classificadas pelo algoritmo e assim o mesmo poder retornar 

o resultado como sendo percevejo ou não percevejo marrom. 

Ainda representado na imagem 27, nota-se que a imagem foi redimensionada 

proporcionalmente “Redimensionar Proporcionalmente”, onde o algoritmo reduziu a 

imagem de maneira que tenha o tamanho único de 10 x 10 pixels, mantendo este 

padrão em todos os candidatos a percevejo marrom. 

Para iniciar as análises com os classificadores, separou-se 60 imagens, sendo 

30 com e 30 sem o percevejo marrom, assim os recursos computacionais puderam ser 

treinados e aprender, a partir dos algoritmos de aprendizagem de máquina. 
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Figura 28: Banco de dados inicial. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A figura 28 representa o banco de imagens inicial, onde, a partir deste, a 

máquina passa a realizar os primeiros treinamentos através da técnica de 

aprendizagem de máquina. Estes recursos são de fato importantes para que o sistema 

consiga distinguir e criar um padrão do que é ou não um percevejo marrom, e assim, a 

partir das próximas imagens que serão carregadas neste sistema, a máquina consiga 

melhorar o processo de classificação. 

Ainda na fase de testes, ao submeterem-se as imagens aos classificadores, 

combinando-os com os algoritmos, foram alcançados diferentes resultados, que 

possibilitaram determinar qual o mais eficaz para o cumprimento do objetivo principal do 

trabalho, qual seja a localização do percevejo marrom na lavoura de soja. 
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As análises realizadas resultaram no gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Resultado dos algoritmos de mineração e classificação de imagens 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Como demonstrado no gráfico, no momento do cruzamento dos algoritmos, 

estes alcançaram diferentes resultados, sendo que o NB com bootstrap teve retorno de 

79,81% de acerto, com desvio padrão de 4,7%. O mesmo algoritmo, agora submetido a 

validação cruzada, alcançou-se um percentual de acerto reduzido, 74,04%, com desvio 

padrão de 0,76%. 

Já o algoritmo LR, analisado em conjunto com o bootstrap, alcança resultado 

não satisfatório, com apenas 50,60% de acertos, com 9% de possibilidade desvio 

padrão. Em relação a esta análise faz a validação cruzada, alcança-se número ainda 

menor, sendo 49,96% de acerto e 5.8% de desvio padrão. 

Por fim, o algoritmo LDA, quando vinculado ao bootstrap, alcançou 92% de 

acerto, contra desvio padrão de 3,4% para mais ou para menos. Comparado a 
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vinculação deste a validação cruzada, este percentual reduz para 90,05, com desvio 

padrão de 0,70%. 

Pelos resultados satisfatórios, adotou-se como medida no estudo, a aplicação 

da LDA em conjunto com a técnica de validação bootstrap. 

No gráfico 2, explica-se a técnica de aprendizagem de máquina, onde se 

verifica que este dificilmente dará o mesmo valor repetidamente. 

 

Gráfico 2: Testes realizados a partir do algoritmo LDA com a técnica de validação cruzada 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Conforme exemplificado no gráfico 2, os resultados são sempre variados, a 

depender do algoritmo e técnica de classificação utilizada, sendo o resultado a eles 

vinculado.  
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Ante os resultados satisfatórios, adotou-se como medida no estudo, a aplicação 

da LDA em conjunto com a técnica de validação bootstrap, que como verificável no 

gráfico 2, obteve alto êxito no cumprimento do objetivo traçado no trabalho, 

ultrapassando os 92% de acerto a localização do percevejo, e demonstrando-se eficaz 

em sua aplicação.  

Comparando a metodologia proposta com a atual técnica utilizada, pano-de-

batida, verifica-se que este se faz em media cinco análises para cada 10.000 m², 

enquanto que no projeto proposto, a análise se da a cada 2 metros quadrados, sendo 

evidenciado esta diferença na figura 29: 

 

Figura 29: Comparativo da metodologia proposta com o pano de batida 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Desta forma, fica claro a eficácia da metodologia, com alto índice de acerto, 

demonstrando que a fusão da agricultura de precisão com procedimentos tecnológicos 

resultam em maior quantidade de informação/dados do que a atual técnica de pano-de-

batida, tornando sua implementação viável aos produtores de soja de qualquer região 

do país ou fora dele. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Este projeto teve como base o desenvolvimento de uma metodologia capaz de 

auxiliar o agricultor em um de seus maiores desafios, a localização do percevejo 

marrom na lavoura de soja.  

Para obter êxito foi necessário realizar diversas pesquisas a fim de levantar o 

estado da arte, sendo consultado diversos artigos, livros, revistas, entre outros, 

relacionados com a metodologia proposta, para assim obter informações técnicas e 

cientificas relevantes para o tema. 

Após a compreensão teórica, pode-se desenvolver uma metodologia capaz de 

inovar o processo de localização dos percevejos marrom nas plantações de soja, tudo 

de maneira computacional, reduzindo a ida do agrônomo e/ou técnico agrícola até a 

plantação de soja, para avaliação manual de alguns pontos e/ou locais delimitados.  

Atualmente, os produtores utilizam-se apenas de amostragem da quantidade de 

percevejo marrom, por meio da técnica chamada pano de batida, e por meio do qual, 

aplica os defensivos agrícolas na quantidade recomendada. Todavia, por tratar-se 

apenas de amostragem em pontos isolados da lavoura, o desperdício de defensivos é 

uma realidade que a muito aflige os produtores rurais. 

Com a inovação proposta no estudo, o agricultor poderá substituir e/ou auxiliar 

na maximização do processo de localização e quantificação do percevejo marrom na 

lavoura de soja, para que assim possa escolher o melhor defensivo a ser aplicado e 

onde deverá ocorrer referida aplicação, tudo com base nas imagens obtidas com 

câmera digital, devendo tais imagens ser capturadas a uma altura de dois metros, a fim 

de manter a qualidade, podendo abranger toda a propriedade e/ou parte dela, de 

acordo com sua necessidade. 
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Com a submissão da imagem digitalizada a filtros e posterior mineração, 

através do algoritmo LDA (Linear Discriminante Analysis de Fisher), responsável pelo 

escalonamento dos dados e retorno de uma variável, ter-se-á a informação se esta 

imagem possui Sim ou Não o percevejo marrom. 

Em dezenas de testes realizados com esta metodologia, aplicando a validação 

de dados bootstrap, obteve uma resposta positiva, contando com mais de 92% de 

acerto. As novas imagens posteriormente capturadas servirão para acrescentar o banco 

de dados para próximas validações, sempre alcançando melhores resultados, tornando 

assim, uma metodologia viável para a localização do percevejo marrom nas 

propriedades de soja. 

Metodologias parecidas foram abordadas no estado da arte do estudo, tal qual 

a de Antunez et al (2016), que objetivou com seu estudo determinar o tamanho ideal de 

amostragem a ser utilizado para mensurar a densidade populacional do percevejo. 

A metodologia apresentada nesta pesquisa, vai além do estudo do autor, não 

limitando-se a identificar uma metragem a ser utilizada para o método de amostragem, 

mas pelo contrário, abrindo mão de referida técnica para inovar com um método mais 

preciso, que possibilita a aplicação em toda a lavoura. 

Rosa (2015), também visou em sua pesquisa calcular a densidade populacional 

das pragas, todavia, contou para tanto com a metodologia do pano de batida, que o 

estudo, busca superar, em razão de suas limitações, propondo uma técnica 

informatizada, que reduz o tempo e custo da análise da lavoura. 

Como visto, diversos autores já vem se preocupando com a inclusão da 

tecnologia nas lavouras, sendo a esta pesquisa mais um passo em direção a esta 

evolução, onde procurou-se corrigir os erros e limitações dos estudos existentes, 

possibilitando uma metodologia de resultados mais precisos e fácil aplicação. 

Esta inovação, em razão de seu baixo custo, reduz a ida reiterada de 

engenheiros agrônomos ao campo, o que permite sua aplicação diária em busca de 
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percevejos, demarcando a localização de cada um deles, com base em visão 

computacional e aprendizagem de máquina. 

 

6.1. Trabalhos Futuros 

Após o desenvolvimento deste projeto, o mesmo será aprimorado com a 

utilização de um VARP (Veiculo Aéreo Remotamente Pilotado) ou VANT (Veiculo aéreo 

Não Tripulado) acoplado com uma câmera fotografia digital e um GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), para realizar a coleta de imagens na plantação de soja, sem a 

necessidade de uma pessoa ir ate o local para realizar a aquisição da mesma.  

Além da aquisição de imagem que se faz de maneira mais rápida e simples, a 

obtenção da localização de cada imagem georeferenciada, através do GPS se fara de 

maneira automática, possibilitando assim a melhor análise dos resultados. 

Para aprimorar o resultado que foi descartado como sendo negativo, serão 

aplicadas técnicas para quantificar seu poder discriminativo, e assim verificar se as 

informações que o sistema fornece como não sendo positivas, ou seja, que não 

possuem percevejo, se realmente este não esta abstraindo informações confusas. 

Realizar uma classificação através de uma matriz de confusão, para poder 

verificar se quando o classificador determinou que a imagem analisada não é um 

percevejo marrom, dado que este elemento analisado é sim um percevejo, ou seja, 

analisar o evento denominado como falso negativo. 

Comparar a metodologia estudada com a existente, ou seja, realizar testes com 

as duas técnicas, a de pano de batida e análise de imagem com aprendizagem de 

máquina. A partir dos resultados poder avaliar a correlação entre as duas metodologias. 

Após o desenvolvimento deste projeto, o objetivo será estudar maneiras de 

realizar o processo de localização de pragas em lavouras de qualquer cultura, obtendo 
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como base para o desenvolvimento do próximo projeto, Radiação Eletromagnética 

(REM).  

A proposta de analisar a radiação refletida pela planta justifica-se no intuito de 

encontrar diferentes corpos presentes nesta, a partir destes será possível localizar 

diversos tipos de pragas que fazem o produtor rural gastar uma elevada quantia em 

dinheiro para comprar defensivos, que por sua vez, danificam o meio ambiente.  

A hipótese é localizar toda e qualquer praga que não faz parte e não auxilia a 

presente cultura, assim como esta tecnologia de radiação eletromagnética tem seus 

espectros específicos, a ideia primeiramente consiste em descobrir o espectro 

eletromagnético de cada praga, montando assim a uma tabela de identidade espectral 

de cada praga existente, verificando suas especificações e particularidades. 

A partir deste processo de mapeamento da assinatura espectral de todas as 

pragas, será montada uma base de dados para que, com a utilização de uma câmera 

hiperespectral, seja realizado a coleta de imagens em propriedades rurais, com a 

finalidade de obter dados para comparação e localização de pragas, de acordo com a 

análise espectral previamente realizada, diferenciando a planta da praga, em razão de 

cada corpo/espécie possuir sua assinatura espectral particular. 

Com as imagens colhidas, com a câmera hiperespectral e o auxilio da técnica 

de aprendizagem de máquina, que será utilizada no tratamento, mineração e 

classificação de cada uma delas, será desenvolvido um grande banco de dados para 

futuras análises. Assim através desta tecnologia o banco estará sempre sendo 

alimentado para posterior análise de qualquer imagem hiperespectral. 

A partir deste estudo será desenvolvido uma metodologia e um software 

específico para localização de diversas pragas em propriedades agrícolas, por radiação 

eletromagnética e a utilização da tecnologia de aprendizagem de máquina. 

Dessa forma todas as pragas poderão ser localizadas, quantificadas e 

classificadas, independente de sua localização na planta/cultura, pois a radiação 
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eletromagnética no espectro em que não faz parte da planta, não ocorre a reflexão para 

câmera. Apenas quando localizarem o seu corpo com o específico espectro, que este 

será refletido, com o objetivo de auxiliar o agricultor na localização exata de todas as 

espécies de pragas que prejudicam sua lavoura. 

Com a utilização desta metodologia, a aplicação dos defensivos agrícolas se 

tornará mais eficiente, realizando a aplicação de defensivos apenas nos locais e 

quantidades estritamente necessárias, controlando as pragas que ameaçam sua safra 

sem desperdícios, menos gastos e maior lucratividade, auxiliando o meio ambiente com 

a sustentabilidade. 
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