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RESUMO 

 
 
ERDMANN, Alfredo Conceição. Reconhecimento de espécies florestais por meio de 
imagens de folhas. Trabalho de conclusão de curso. Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Medianeira, 2016. 
 
 
 
A identificação de espécies florestais é uma necessidade para a criação de herbários 
digitais, porém com a escassez de profissionais para realizar este trabalho torna-se 
bastante difícil esta tarefa, um dos motivos é o tempo gasto para se tornar um 
especialista que pode chegar a mais de 10 anos. Para tentar agilizar o processo de 
identificação, este trabalho utiliza dispositivos de fácil acesso, técnicas maduras para 
realizar a aquisição com o uso de um estúdio que o usuário poderá fazer em casa, 
segmentação com técnicas de detecção de bordas como Canny, extração de 
características utilizando descritores consagrados e a classificação das espécies 
utilizando classificadores consagrados em vários trabalhos. 

 

 

Palavras-chave: Extração de Características. Segmentação. Processamento de 
Imagens. Classificação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 
 
ERDMANN, Alfredo Conceição. Recognition of forest species through sheets of 
images.  Final Paper. Technology Analysis and Systems Development. Federal 
Technological University of Paraná. Medianeira, 2016. 
 
 
The identification of forest species is a necessity for creating digital herbarium, 
although the shortage of professionals to carry out this work makes this a quite difficult 
task, one reason is the time to become an expert, which can reach over 10 years. To 
attempt to speed up the identification process, this work uses easy access devices, 
mature techniques to make the acquisition through the use of a studio that you can do 
at home, segmentation edge detection techniques such as Canny, feature extraction 
using established descriptors and classification of species using classifiers established 
in several studies. 

 

Keywords: Feature extraction. Segmentation. Image processing. 

Classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Brasil abriga uma das floras mais diversificadas do planeta que, de acordo 

com o relatório da FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (2005), contém cerca de 7.880 espécies arbóreas. Já Hubbell et al (2008), 

comentam que existe uma estimativa que existam cerca de 11120 espécies arbóreas 

somente na floresta Amazônica, e segundo MMA- Ministério do Meio Ambiente (2008), 

destas, 472 compõem a "Lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção". 

O estudo detalhado da estrutura anatômica de espécies florestais possibilita 

determinar suas diversas aplicações, sendo possível classificar e agrupar as mesmas 

(PAULA et al, 2000). Várias áreas se utilizam desses estudos como: indústrias, 

construções, importadores/exportadores de madeiras, órgãos regularizadores 

ambientais, entre outros (KHALID et al, 2008; TOU et al, 2007). Os órgãos 

regularizadores podem, por exemplo, utilizar o reconhecimento automático de 

espécies para auxiliar na fiscalização de madeireiras, para encontrar espécies 

florestais ameaçadas de extinção. 

A identificação correta das espécies é uma necessidade primordial para a 

atividade do manejo florestal. Este só é sustentável quando garante a manutenção 

das diversas espécies existentes na área de exploração. A identificação botânica 

também proporciona uma supervisão mais precisa do manejo florestal e um comércio 

mais seguro das espécies madeireiras. A identificação das árvores na floresta pode 

ocorrer por meio das flores, frutas, folhas (KHALID et al, 2008). 

Para se identificar espécies florestais utilizando imagens pode-se utilizar duas 

técnicas distintas: técnica invasiva, que consiste em utilizar partes da planta após ela 

ser cortada, por exemplo, em De Paula (2012) foram usadas imagens macroscópicas 

e em Martins (2014), foram usadas imagens microscópicas; a técnica não invasiva, 

consiste em utilizar partes da planta sem danificar a mesma, por exemplo, através do 

uso de flores, frutas e folhas. Em Backes et al (2010) foram usadas imagens de folhas.  

Normalmente o reconhecimento das espécies é realizado por especialistas, 

porém para se tornar um especialista é necessário muito tempo, logo esse tipo de mão 

de obra não está disponível em abundância (TOU et al, 2007). Este processo 

taxonômico ainda é realizado de maneira manual e com isso pode acarretar em 
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aferições não tão precisas e não contempla possíveis informações que podem ser 

obtidas por meio do uso de métodos de visão computacional e processamento de 

imagens (VICENTE et al, 1999).  

O reconhecimento automático de espécies florestais ainda não foi bem 

estabelecido, grande parte da dificuldade se dá pela pouca quantidade de bases de 

dados de madeira (KHALID et al, 2008). Para contribuir nesse problema propõe-se a 

criação de uma base de imagens de folhas da região oeste do Paraná. 

Em Casanova (2008) foi realizado um experimento com 10 espécies da flora 

brasileira sendo retirado de cada uma 3 amostras que foram coletadas manualmente, 

as amostras foram lavadas e foram obtidas imagens como uso de um scanner com 

resolução de 1200 dpi, para cada amostra foram retirados matriz de co-ocorrência, 

descritores de Fourier, filtros Gabor e Dimensões Fractais de Multi-níveis. Casanova 

obteve como resultados 86.6%, 62.66%, 73.33% e 90,67% para os respectivos 

descritores. Demonstrando assim que o uso de técnicas de imagem pode ser utilizado 

para a identificação das espécies. 

Para permitir o reconhecimento de uma forma não invasiva, propõem-se o uso 

das folhas, possibilitando que qualquer pessoa possa reconhecer as espécies, 

facilitando muito o respeito à biodiversidade (pois não se faz necessário a derrubada 

da árvore), e difusão do conhecimento de árvores nativas nos diferentes biomas 

brasileiros.   

 Para tanto, propõe-se o estudo e implementação de técnicas de análise de 

imagens e extração de características que possam ser usadas para auxiliar no 

reconhecimento das espécies florestais usando imagens das folhas recolhidas das 

árvores no oeste do estado do Paraná.     

 
1.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Efetuar o reconhecimento de espécies florestais através de técnicas de 

análise de cor e textura usando imagens de folhas. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

São objetivos específicos deste trabalho:  
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• Projetar e construir um estúdio para realização das fotos de modo que 

garanta uma luminosidade padrão; 

• Criar uma base de imagens de folhas das espécies florestais que 

permitam estudos anatômicos das folhas; 

• Realizar a segmentação das imagens para separar da imagem a folha e 

a escala de cores; 

• Definir técnicas de extração de características para as imagens 

adquiridas que permitam uma melhor identificação, sendo estas tanto de cor, como 

de textura (estatísticas, espectrais e estruturais); 

• Comparar o desempenho das estratégias propostas com o estado da 

arte. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 
 

Estudos anatômicos das madeiras têm sido utilizados, na sua grande maioria, 

com vistas ao respaldo e subsídio à taxonomia, em pequena escala e relacionados 

com a fisiologia e ecologia, em alguns casos são puramente acadêmicos (PAULA et 

al, 2000). 

Para Paula et al (2000), visando determinar possíveis aplicações de diferentes 

espécies de madeira, é primordial saber qual espécie esta pertence. Desta maneira, 

é possível classificar e agrupar espécies, direcionando-as, então, para estudos 

tecnológicos específicos. Para a identificação de espécies desconhecidas, em geral, 

usam-se chaves dicotômicas (KHALID et al, 2008). 

Tou et al (2007) citam que a identificação da madeira é importante em várias 

áreas, como na conservação, identificando espécies que estão em extinção e em 

atividades acadêmicas/conservacionistas. Os autores ainda citam que o processo de 

identificação feito por humanos pode ser tedioso, subjetivo e consumir bastante 

tempo, gerando assim, uma lacuna que a computação pode preencher. 

Segundo o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) 

(IPT, 1997), mesmo para técnicos especializados é difícil distinguir uma espécie de 

outra, dentro da enorme variedade das encontradas no Brasil. No fim da década de 

90, o IPT contava com um acervo de 18.000 amostras de madeiras, pertencentes a 

1.000 espécies, 600 gêneros e 100 famílias. 
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Segundo Pedrini e Schwartz (2008), o desenvolvimento de programas 

computacionais autônomos que consigam assemelhar-se ao sistema visual humano 

é ainda um desafio. A meta é analisar e/ou interpretar imagens, obtendo informações 

suficientes para distinguir objetos de interesse de forma confiável. Esta área de estudo 

denomina-se visão computacional, e tem sido utilizada na indústria madeireira desde 

os anos 80. Porém, seu uso tem se restringido a identificar a qualidade da madeira ou 

busca por defeitos, e para isso, tem sido utilizado dispositivos como ultrassom, micro-

ondas, ressonância magnética, raios-X, laser, câmeras e espectrômetros, o que, em 

geral, é bastante caro (KHALID et al, 2008). 

Apesar dos laboratórios de anatomia de madeira possuírem xilotecas 

(coleções de referência de espécies florestais), o problema para a obtenção da base 

se deve à escassez de amostras de cada espécie, para formar os conjuntos de 

imagens para treinamento, teste e validação. Além disso, os conjuntos de imagens 

disponíveis são usualmente obtidos por meio de equipamentos de alto custo e com 

pouca mobilidade, não permitindo que estas amostras sejam adquiridas em campo. 

Já em relação às técnicas computacionais, está em aberto um grande leque de 

abordagens que podem ser úteis para esse problema, dentre elas, destaca-se a 

textura (DE PAULA, 2012).  

Como citam Wang et al (2003) as folhas são mais adequadas para se realizar 

processamento de máquina, pois a forma das folhas é uma das características mais 

importantes para a caracterização visual de várias plantas. 

 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
 

A estrutura geral do trabalho é dividida entre seis capítulos compostos pelos 

seguintes assuntos: 

Capítulo 1: Introdução - traz uma apresentação geral sobre o assunto a ser 

tratado, assim como seus objetivos e a justificativa; 

Capítulo 2: Referencial Teórico – apresenta de maneira detalhada e mais 

aprofundada o tema proposto, descrevendo e baseando em literatura os elementos 

abordados no trabalho; 

Capítulo 3: Materiais e Métodos – apresenta as principais características 

observadas no desenvolvimento do algoritmo e alguns screenshots; 
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Capítulo 4: Considerações Finais – apresenta a opinião do autor sobre e o 

tema e os resultados obtidos, apresentando pontos que devem ser continuados e 

outras questões e temas que podem ser abordados em trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

O desenvolvimento deste trabalho objetiva não apenas desenvolver um 

repositório para as imagens, ele visa também conceituar e aprofundar os 

conhecimentos obtidos sobre a utilização de visão computacional para a resolução de 

problemas reais do dia a dia. Este capítulo apresenta um referencial teórico sobre os 

itens que compõe o trabalho. 

 
2.1 IDENTIFICAÇÃO VEGETAL  

 

Para Casanova et al, (2008) a Taxonomia Vegetal é "a ciência responsável 

pela síntese, organização e nomenclatura das espécies de plantas" auxiliando de 

forma essencial para o conhecimento e inventário da biodiversidade brasileira, 

servindo também para embasar programas de conservação ambiental. Uma das 

ferramentas indispensáveis para o trabalho dos taxonomistas para a realização da 

identificação das espécies arbóreas são os herbários vegetais que segundo Sakane 

(1984) "é uma coleção de plantas mortas, secas e montadas de forma especial, 

destinadas a servir como documentação para vários fins" abrigando grandes 

quantidades de informações sobre a diversidade vegetal. 

O Estudo das folhas para a identificação vegetal é uma tarefa importante para 

vários campos de pesquisa. Pelo processo tradicional a classificação é realizada 

coletando-se inúmeros atributos da estrutura foliar. (URBANETZ et al,2010) 

Uma das maneiras de realizar a identificação vegetal de uma espécie se dá 

por meio do uso de chaves de identificação também chamadas de chaves 

dicotômicas, que são ferramentas que permitem identificar os nomes dos taxa (grupo 

taxonômico) a criação das chaves é realizada pela descrição sistemática, uma chave 

oferece 2 alternativas em cada etapa e a escolha de uma delas determina a etapa 

seguinte. (URBANETZ et al,2010) 

Exemplo de Chave Dicotômica; 

1a. Planta sem vasos condutores……………….Musgo 

1b. Planta com vasos condutores……………….Siga para o passo 2 

2a. Planta sem sementes……… ………………..Samambaia 

2b. Planta com sementes………………………...Siga para o Passo 3 

3a. Planta sem frutos……………………………..Pinheiro. 
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3b. Planta com frutos……………………………..Mangueira. 

 

 
2.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

 
 
 

Segundo Pedrini e Schwartz (2008), processamento digital de imagens (PDI) 

é o uso de técnicas para realizar a captura, representar e transformar imagens com o 

auxílio de computadores e sua meta é analisar e/ou interpretar imagens, obtendo 

informações suficientes para distinguir objetos de interesse de forma confiável. 

PDI faz parte da área de estudo de computação gráfica (Figura 1), é usada 

em diversas áreas da indústria, por exemplo na indústria madeireira, que desde à 

década de 1980 utiliza PDI para diversos objetivos desde identificar a qualidade da 

madeira buscando por defeitos à identificação de espécies florestais utilizando de 

imagens macroscópicas como o realizado por De Paula (2012) utilizando para captura 

das imagens apenas uma câmera fotográfica com recurso de macro. 

 

 
Figura 1 - Computação gráfica 
Fonte: (DE PAULA, 2015). 

 
Para Silva (2001) PDI tem como função primordial a de fornecer ferramentas 

que facilitem identificar e extrair uma informação de interesse para uma posterior 

interpretação, essa informação pode ser caracterizada pelas propriedades dos objetos 

ou dos padrões compostos na imagem.    

“Processar uma imagem consiste em transformá-la sucessivamente com o 

objetivo de extrair mais facilmente a informação nela presente” (ALBUQUERQUE, 

2007). 
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Figura 2 - Sistema para o reconhecimento de padrões 
Fonte: Adaptado de Duda et al, (2000) 

 
2.3 AQUISIÇÃO DE IMAGENS 

 
 

Um sistema de processamento de imagens contém diversas etapas (Figura 

2), e normalmente segue um fluxo que começa na aquisição da imagem, necessitando 

de um dispositivo físico para a captura de algum dos espectros de energia produzindo 

em sua saída um sinal elétrico proporcional ao nível de energia percebido (WOODS e 

GONZALEZ, 2000). A saída deste dispositivo pode ser uma foto tirada com uma 

câmera, uma imagem digitalizada com um scanner, ou qualquer outro equipamento 

que gere uma imagem digital (FALCAO, 2003). 

 

2.4 COR 

 

 

Mesmo a cor sendo uma propriedade secundária para a realização de 

identificação de anatomia de madeiras realizadas por anatomistas especializados, ela 

se torna um atributo importante para a análise feita pelos seres humanos mesmo sem 

o auxílio de computadores (DE PAULA, 2015). 

Falcão (2003) explica que um espaço Euclideano 3D é gerado por uma origem 

e três vetores ortonormais. De forma similar, um espaço de cor é gerado por uma cor 
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origem e três componentes primárias de cor. Se diz então que uma imagem colorida 

usa um dado espaço de cor quando os três valores associados a cada pixel da 

imagem representam respectivamente as intensidades das três componentes 

primárias deste espaço.  

Uma imagem colorida pode ser representada em diferentes espaços de cores. 

O mais comum é o espaço RGB (red, green, blue), de formação aditiva. Ele é 

amplamente utilizado em monitores, televisões, câmeras, displays de celulares entre 

outros dispositivos. 

 

 
Figura 3 – Modelos de cor RGB 
Fonte: (FALCAO, 2003), (DE PAULA, 2012). 

 
A criação do RGB foi baseada na teoria da visão colorida tricromática de 

Young-Helmholtz, que provou que todas as cores do espectro visível poderiam ser 

representadas com a soma de três cores primarias, pois, o olho humano é formado 

por três tipos de receptores de cor que respondem melhor aos comprimentos de onda 

vermelho (R), verde (G) e azul-violeta (B) (DE PAULA, 2012). Este espaço de cor é 

complementado com o espaço CMY (cyan, magenta, yellow) como ilustra o cubo da 

Figura 3.  

Nota-se que os níveis de cinza de uma imagem monocromática caem na 

diagonal do cubo, que a origem do espaço RGB é a cor preta e que a origem do 

espaço CMY é a cor branca. A cor branca resulta da adição de máxima intensidade 

das componentes RGB e da ausência das componentes CMY, portanto RGB é dito 

aditivo e CMY é dito subtrativo.  

Segundo Falcao (2003), a cor é definida por três grandezas: luminância/valor, 

matiz e saturação. Os espaços HSV (hue, saturation, value), HLS (hue, lightness, 

saturation), HSI (Hue, Saturation e Intensity) usam este tipo de representação, estes 
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canais são mais utilizados por pintores. A Figura 4 mostra um exemplo da pirâmide 

do espaço HSV. 

  
Figura 4 - Modelos de cor HSV 
Fonte: (FALCAO, 2003), (DE PAULA, 2012). 

 

Quando se compara a cor com outras características percebesse que ela é 

um atributo estável, insensível a rotação, escala e a outros tipos de deformação que 

podem ser comuns a outros atributos, mostrando robustez e com a vantagem de ser 

de simples de se calcular (YU et al, 2009). 

 

2.4.1 Representação de imagem digital 
 

Uma imagem monocromática é uma função de intensidade de luz 

bidimensional f(X,Y), onde X e Y denotam coordenadas espaciais e o valor de f no 

ponto (X,Y) é proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da imagem neste ponto Figura 

5. Esta função também pode ser vista como uma superfície no espaço (X,Y,Z), onde 

para cada ponto (X,Y) plota-se na coordenada Z o valor de f(X,Y) abordagem muito 

utilizada em morfologia matemática. 

 
Figura 5 - Imagem monocromática da Lenna. 
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Fonte: (FALCAO,2003); 

 

Lima (2003) descreve que existem diferentes sistemas para se representar 

uma imagem e que no sistema RGB, uma imagem digital é caracterizada atribuindo-

se a cada pixel, um vetor com três componentes, cada uma das quais representando 

as intensidades das cores vermelho, verde e azul, respectivamente. O valor de cada 

componente é um número inteiro entre 0 e 255 e no caso de uma imagem em preto e 

branco, as três componentes são iguais e a imagem é completamente caracterizada 

pelo escalar, que é o valor comum das três intensidades. 

 
2.5 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 
 

Após a imagem ser adquirida pode ser necessário realizar um pré-

processamento que consiste em sua maior parte das transformações lineares e não-

lineares que são aplicadas na imagem que tem por finalidade obter melhores 

resultados na etapa de reconhecimento, como por exemplo: melhorar o contraste, 

remover o ruído, entre outros (WOODS e GONZALEZ, 2000; FALCAO, 2003).  

 
2.6 SEGMENTAÇÃO 

 
 

Na etapa de segmentação utiliza-se algoritmos para retirar, ou destacar da 

imagem principal as regiões de interesse (do inglês Regions of Interest - ROI) dividindo 

a imagem de entrada em partes. Para o processo de segmentação é indispensável o 

domínio e conhecimento do problema, pois neste momento procura-se extrair 

características das regiões segmentadas que tenham relevância, assim tendo 

conhecimento da característica pertinente para o problema em questão, é possível 

utilizar a técnica de segmentação que particiona a imagem em regiões com algum 

significado para a aplicação, então a saída dessa etapa poderia ser exemplificada com 

uma imagem que contém os pixels da área de interesse. Para Gonzalez e Woods 

(2000), esse processo é o primeiro passo em análise de imagens, sua finalidade é 

reconhecer objetos relevantes para a aplicação desejada. 

A limiarização é um exemplo da técnica de segmentação que permite separar 

a imagens em classes, de acordo com Aboud et al, (2008), a premissa mais simples 

da limiarização, fundamenta-se em separar as regiões de uma imagem em duas 
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classes, por exemplo o fundo e o objeto relevante para o problema, ou seja, as outras 

regiões são classificadas como não interessantes, logo ocorrerá que na limiarização 

ou binarização, têm-se em geral objetos pretos (0) sobre fundo branco (255), ou vice 

e versa, tendo assim uma imagem binária (preto/branca) com duas classes. 

    Para Yang e Lo (2002), o número de classes é um dos parâmetros mais 

críticos, pois afeta diretamente a capacidade do algoritmo em apanhar maior 

variedade de alvos da imagem analisada. 

A classificação pode ser realizada por segmentação, esse processo consiste 

em dividir uma imagem em regiões que possuem o mesmo conteúdo no contexto de 

uma aplicação, para Conci et al, (2008), alguns desses processos podem ser 

representados como segmentação por região, rotulação e propriedades do pixel 

descritas nas próximas seções. 

 
2.6.1 Segmentação por Região  

 

Para a classificação por região, a área deve ser homogênea considerando 

algum fator de tolerância e algumas características predefinidas, para tanto só se 

consideram regiões fechadas, aquelas delimitadas por fronteiras contínuas que 

separam seu interior dos outros segmentos. As características devem ser adequadas 

para indicar a região assim, o conjunto de todas as regiões deve formar a imagem 

(Conci et. al, 2008; Gonçalves, 1996).      

O processo de segmentação se inicia a partir de um pixel ou um conjunto de 

pixels conhecido como “semente”. Para cada semente, avalia-se o predicado dos 

pixels vizinhos então a agregação das regiões é feita quando o critério de similaridade 

ou de decisão do predicado for verdadeiro, esse processo subdivide uma imagem em 

quatro blocos e verifica se os pixels atendem a algum critério de homogeneidade. 

Logo os blocos que atenderem ao critério não serão mais divididos e o bloco que não 

atender, será subdividido em blocos menores realizando a junção dos blocos vizinhos 

homogêneos (Conci et. al, 2008; Gonçalves, 1996). 

 
2.6.2 Segmentação por Rotulação 

 

A cada região ou componente conexo é atribuído um valor único na imagem, 

usualmente denominado rótulo ou label. A rotulação é essencial para a segmentação, 

contagem e numeração de regiões e objetos (Conci et. al, 2008; Gonçalves, 1996). 
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2.6.3 Propriedades do Pixel 

 

A vizinhança, a conectividade e a distância, são os três aspectos 

considerados mais importantes no contexto de representação do pixel que consiste 

uma área quadrada ou retangular. Entretanto é importante ressaltar que para criar 

uma vizinhança onde todos os vizinhos são paralelos, é necessário mudar a grade 

regular quadrada para uma grade hexagonal. A distância mais utilizada é denominada 

“Quarteirão” que trabalha sobre a distância Euclidiana, já o quesito conectividade é 

utilizado para estabelecer bordas de objetos e componentes de regiões na imagem, 

ou seja a propriedade de um pixel está conectado a outro através de seus atributos 

como níveis de cinza, texturas ou cores, quando são similares (Conci et. al, (2008); 

Gonçalves, (1996)). 

 
2.7 EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 

Durante a execução de uma análise de dados complexos um dos maiores 

problemas provem do número de valores envolvidos. Analisar uma gama muito grande 

de variações numéricas requer grande quantidade de memória e poder de 

processamento ou um algoritmo de classificação estatística que sobrecarrega a 

amostra de treinamento e faz pouca generalização para novas amostras (gerando 

muitas classes, ou classes desnecessárias) (SAKANE, 1984). 

Extração de características é um termo genérico para métodos para 

construção de combinações de valores para contornar esses problemas e continuar 

representando os dados com certa precisão. 

Na etapa de extração de características utiliza-se algoritmos para a criação 

de vetores procurando-se extrair características ou propriedades das regiões 

segmentadas que tenham relevância para o processo, propriedades essas que 

possam ser utilizadas na discriminação entre classes de objetos. Essas características 

são, em geral, descritas por atributos numéricos que formam um vetor de 

características, por exemplo a matriz de co-ocorrência dos níveis de cinza (gray level 

co-occurence matrices - GLCM) (Pedrini e Schwartz, 2008). 

Existem várias técnicas que permitem extrair e identificar informações das 

imagens e melhorar a qualidade visual de certos aspectos estruturais, facilitando a 
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percepção humana e a interpretação automática por meio de máquinas, onde são 

analisados essencialmente a forma, textura, níveis de cinza e cores dessas imagens, 

através de diversos domínios de conhecimento, como geometria computacional, 

visualização científica, psicofísica, estatística, teoria da informação e muitos outros 

(Pedrini e Schwartz, 2008).  

 As três abordagens básicas para a extração de características são: 

• Estatística; 

• Estrutural; 

• Neural. 

As próximas seções descrevem cada uma das abordagens. 

 

2.7.1 Abordagem Estatística 
 

 Na abordagem estatística os conjuntos de propriedades para reconhecimento 

são obtidas pela manipulação de medidas puramente numéricas, esse conjunto é 

utilizado posteriormente em parceria com as funções estatísticas para o agrupamento 

e separação de classes.   

  Para Schalkoff (1992), o reconhecimento de padrões estatístico, assume 

uma base estatística para os algoritmos de classificação. Um conjunto de medidas, 

que denotam as características, é extraído dos dados de entrada e usado para 

associar cada vetor de características a uma classe. Presume-se que as 

características são geradas por um estado da natureza, e, portanto, existe um modelo 

subordinado a um estado com um conjunto de probabilidades ou funções de 

densidade de probabilidade correspondente, passível de ser usado para representá-

lo. 

 

2.7.2 Abordagem Estrutural 
 

Na abordagem estrutural, as propriedades correspondem de alguma maneira 

com a percepção humana dos objetos, cantos, bordas e textura são exemplos de 

estruturas que, dependendo da forma como estão espacialmente arranjadas podem 

destacar características ou partes deles (WANG e BOVIK, 2002). 
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2.7.3 Abordagem Neural 
 

    Para Schalkoff (1992), a abordagem neural classifica os métodos de 

reconhecimento neurais como o próprio nome, ou seja, todos os métodos que utilizam 

redes neurais no módulo de reconhecimento 

    Uma classe ou categoria pode ser definida como um conjunto de 

características que se repetem, ou seja, possuem alguma peculiaridade em comum 

formando um padrão, no processamento digital de imagens a separação por classes 

é essencial para encontrar padrões ou características que permitam diferenciar o 

objeto na imagem para posteriormente reconhecê-lo. 

 

2.8 TEXTURA 

 

 

Haralick (1973) descreve a textura com o uso de coeficientes de uniformidade, 

densidade, aspereza, regularidade, intensidade, dentre outras características da 

imagem. 

Sonka (1993) descreve a textura como sendo algo que consiste de elementos 

mutuamente relacionados. 

A textura, diferente da simplesmente cor, traduz o aspecto de forma 

(rugosidade, maciez, aspereza), impele a sensação visual e táctil do objeto ao 

observador. 

 Wu et al (2000) consideram: 

“Textura é uma das características essenciais para análise, reconhecimento 

e interpretação de diversos tipos de imagens incluindo cenas naturais, [...] Apesar do 

esforço, a análise de textura ainda é considerada como um problema interessante, 

mas também difícil em processamento de imagens” 

“Textura é um conceito nebuloso, atribuído à percepção humana, onde cada 

pessoa tem sua própria percepção e que não tem definição matemática e ela 

simplesmente existe” (DE PAULA, 2015). 

A textura não pode ser definida em um pixel, mas sim numa região que possui 

propriedades homogêneas. Existem dois tipos de texturas: 

• Naturais: baseadas em espécies florestais e objetos contidos na natureza. 

• Artificiais: originadas de objetos fabricados. 
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Texturas podem ser classificadas em 2 tipos, Regulares e Irregulares Figura 

6. 

 

 
Figura 6 - Tipos de Texturas 
Fonte: (DE PAULA,2015) 

 

Do mesmo modo que não se tem uma definição exata sobre o que é textura, 

também não existe um único modo de se extrair a textura de uma imagem, pode-se 

usar basicamente 4 classes de abordagens (DE PAULA,2015; CASANOVA, 2008): 

Estrutural: Paralelismo de linhas, espaçamentos, ... 

Estatística: Suave, áspera, granular, ... 

Espectral: Periodicidade global, picos de alta energia, ... 

Baseadas em Modelo: Fractais, Estocásticos, ... 

 

2.8.1 Abordagem Estrutural 
 

A abordagem estrutural é mais usada em tarefas de síntese de texturas do 

que em análise, pois provê uma boa descrição da imagem descrevendo a textura 

como primitiva e bem definida (microtextura), descreve também os arranjos 

hierárquicos destas texturas primitivas (macrotextura). A morfologia matemática é um 

exemplo de ferramenta de análise de textura estrutural (CASANOVA, 2008). 

 

2.8.2 Abordagem Estatística 
 

A abordagem estatística faz uma representação indireta da textura usando 

propriedades não determinísticas que governam a distribuição dos tons de cinza da 

imagem em vez de buscar entender explicitamente a hierarquia estrutural da textura 

tal como na abordagem estrutural (CASANOVA, 2008). 
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Casanova (2008) demonstra que o uso de métodos estatísticos de segunda 

ordem em comparação aos métodos estruturais e espectrais apresentam uma taxa 

maior de descrição de texturas. Em Julesz (1975) foi utilizado propriedades 

estatísticas para a discriminação de texturas por humanos. Um exemplo dessa 

abordagem é a matriz de co-ocorrência, que é uma das técnicas mais populares para 

a realização de análise de textura e seu emprego obteve sucesso em várias 

aplicações (DE PAULA, 2012). 

 

2.8.3 Abordagem Espectral 
 

A abordagem espectral utiliza técnicas que representam a imagem em um 

espaço cujo sistema de coordenadas tem uma interpretação que se relaciona as 

características de textura tal como a frequência ou tamanho, como por exemplo 

transformadas de Fourier, Gabor e Wavelet usado em Staniszewski (2009) 

(CASANOVA, 2008).  

 

2.8.4 Abordagem Baseada em Modelo 
 

Esta abordagem utiliza modelos fractais e/ou estocásticos, e procura 

interpretar a textura pela criação de modelos, os parâmetros que são obtidos na 

criação do modelo pode ser utilizado na análise da imagem. Em Casanova (2008) 

utilizou-se Fractais para a discriminação de características sendo usado para o 

reconhecimento de espécies vegetais. 

  

2.9 GRAY LEVEL CO-OCCURENCE MATRICES – GLCM 

 

 

Segundo Nixon e Aguado (2008), esta é a abordagem estatística mais 

famosa, sendo que a técnica consiste de experimentos estatísticos realizados sobre, 

como um certo nível de cinza ocorre em relação a outros níveis de cinza, gerando uma 

matriz de co-ocorrência, e cada elemento que constitui a matriz representa a 

frequência com que um pixel de nível de cinza X e outro de nível de cinza Y ocorrem 

na imagem, são separados por uma distância dx de linhas e dy de colunas, baseando-
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se na ocorrência repetida da configuração de alguns níveis de cinza na textura, sendo 

uma variação rápida em texturas finas, e lenta em ásperas. 

Segundo De Paula (2012), esta talvez seja a mais comum das técnicas 

estatísticas, foi usada pela primeira vez por Julesz (1962) porém em 1973 Haralick 

sugeriu 14 descritores, onde foi disseminada a técnica, sendo a mais bem sucedida e 

mais usada ainda que, com variações quanto a forma como são calculadas as 

matrizes. 

Haralick (1973) fundamenta GLCM pela seguinte definição: dada uma imagem 

I com dimensões Nr x Nc, tal que Lr = [1, Nr] e Lc = [1, Nc] representam os possíveis 

valores para linhas e colunas, respectivamente; e L = [1, Ng] o conjunto de Ng níveis 

de cinza quantizados de I. A imagem I pode ser representada como uma função que 

associa algum nível de cinza de G a uma célula ou par de coordenadas de Lr x Lc. Ou 

seja, I :  Lr x Lc ->G. 

A partir disto, Haralick (1973) define o uso de uma matriz Ng x Ng para 

representar a frequência Pij, tal que um pixel pi possua nível de cinza ni e um pixel 

vizinho a pi (pj - a uma distância d e um ângulo α) possua nível de cinza nj. Embora 

Haralick (1973) tenha estabelecido ângulos com intervalos de 45 graus os cálculos 

podem assumir outros ângulos, os ângulos mais comuns são (0º, 45º, 90º e 135º). 

No Quadro 1 estão os descritores usados no trabalho que segundo Baraldi e 

Panniggiani (1995) apenas seis são relevantes segundo momento angular, entropia, 

contraste, variância, correlação e homogeneidade e na Figura 7 mostra suas 

equações. 

 

Característica Descrição 

Segundo Momento Angular:  Expressa a uniformidade da textura. 

Variância ou contraste Retorna uma medida do contraste entre as intensidades de um pixel 
analisado e do pixel vizinho. Para uma imagem constante o resultado 
será 0. Corresponde ao momento de ordem 2. 

Entropia Mede a informação contida em p; muitos valores nulos representam 
pouca informação. 

Energia ou uniformidade Retorna a soma dos elementos elevados ao quadrado dentro da 
matriz. Varia de 0 a 1, tendendo a 1 em imagens constantes. 

Correlação Retorna o quão correlacionado está o pixel com seu vizinho, Varia 
entre -1 e 1, sendo que o 1° aparece em uma imagem completamente 
descorrelacionada. 

Homogeneidade Retorna um valor que representa a proximidade da distribuição dos 
elementos em relação a diagonal da matriz. Varia entre 0 e 1, sendo 
que 1 representa uma matriz diagonal. 

Quadro 1-Descritores de Haralick 
Fonte: Adaptado de De Paula (2012). 
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Figura 7 - Equações dos descritores de Haralick 
Fonte: Adaptado de De Paula (2012). 
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2.10 CLASSIFICAÇÃO 

 

 

    Queiroz et al. (2001), conceituam a classificação como uma das tarefas de 

mais alto nível, a qual objetiva reconhecer, verificar ou inferir a identidade dos objetos 

utilizando como parâmetro a informações extraídas das características e 

representações obtidas através das etapas iniciais do processamento. 

Segundo Freitas et al (2015), classificação é o processo de extração de 

informações em imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos as quais 

correspondam aos temas de interesse. Associando cada pixel da imagem a um 

“rótulo” descrevendo um objeto real. Dessa forma, obtém-se um mapa temático, o qual 

mostrará a distribuição geográfica de um tema. 

Apesar da técnica de interpretação visual ser muito utilizada, há uma 

tendência de utilização da classificação computacional, devido a rapidez e facilidade 

em obter resultados (CROSTA, 1992). A classificação subdivide-se em 

supervisionada e não-supervisionada, dependendo do algoritmo que será aplicado. 

Ambos os casos demandam duas fases: a do treinamento e a da classificação 

(MOREIRA, 2003). 

Para Gonçalves (1996), os processos de classificação podem ser 

representados de forma supervisionada ou não supervisionada. 

 

2.10.1 Classificação Supervisionada  
 

Na classificação supervisionada a primeira etapa é a escolha de um conjunto 

de treinamento e dos parâmetros relevantes a serem medidos. A obtenção da função 

discriminante pode ser obtida por método não estatístico ou por método estatístico 

(GONÇALVES,1996). 

 

2.10.2 Classificação Não-Supervisionada  
 

A classificação não supervisionada é utilizada quando não se tem as 

informações de classificação da aplicação. Esse tipo de classificação utiliza um cluster 

ou agrupamento para substituir as características. Estabelecem-se clusters ou 
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agrupamentos naturais no espaço de características, a partir da medida de diferentes 

parâmetros dos objetos. Um cluster é um conjunto de pontos no espaço de 

características, que possuem densidade local máxima se comparada à densidade dos 

pontos ao redor (GONÇALVES,1996). 

 
2.11 RECONHECIMENTO DE PADRÕES 

 

 

Segundo Bianchi (2006), um problema de reconhecimento de padrões 

consiste de uma tarefa de classificação ou categorização, onde as classes são 

definidas pelo projetista (classificação supervisionada) ou são aprendidas de acordo 

com a similaridade dos padrões (classificação não supervisionada). 

As técnicas de reconhecimento de padrões possuem um vasto leque de 

aplicações, englobando áreas tanto cientificas quanto tecnológicas, e vem 

impulsionando os cientistas nos estudos das suas aplicações. 

De acordo com Theodoridis e Koutroumbas (2003), um completo sistema de 

reconhecimento de padrões consiste de um sensor que obtém observações a serem 

classificadas é descrita; um mecanismo de extração de características que computa 

informações numéricas ou simbólicas das observações; e um esquema de 

classificação das observações, que depende das características extraídas. 

O Quadro 2 apresenta uma tabela com exemplos de aplicações de 

reconhecimento de padrões. 

 

Domínio do Problema Aplicação Padrão de Entrada Classes de Padrões 

Bioinformática Análise de Sequência DNA/Sequência de 
Proteína  

Tipos conhecidos de 
genes/padrões 

Mineração de Dados Busca por Padrões 
significantes 

Pontos em um espaço 
multi-dimencional 

Compactar e separar 
grupos 

Classificação de 
Documentos 

Busca na Internet Documento Texto Categorias 
Semânticas 

Automação Industrial Inspeção de Placas 
de circuito Impresso 

Intensidade ou 
alcance de imagem 

Natureza do Produto 
(Defeituosa ou não) 

Reconhecimento 
biométrico  

Identificação pessoal Face, Iris, Impressão 
Digital 

Usuários autorizados 
para controle de 
acesso 

Quadro 2 - Exemplos de uso de reconhecimento de padrões. 
Fonte: Adaptado de BIANCHI (2006) 
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2.11.1 Redes Neurais Artificiais (RNA) 
 

Para Jain et al (2000), redes neurais são sistemas computacionais 

massivamente paralelos consistindo de um grande número de unidades de 

processamento conhecidos como neurônios, essas unidades são dispostas em 

camadas que podem ser em uma ou mais e são interligadas por conexões, 

normalmente unidirecionais. Essas conexões se associam a pesos que armazenam o 

conhecimento representando assim o modelo servindo para ponderar a entrada 

recebida pelos neurônios. Seu funcionamento foi inspirado no cérebro humano 

(BRAGA et al, 2000). 

Assim como o cérebro humano passa por uma fase de aprendizado onde um 

conjunto de exemplos é apresentado a ele a RNA utiliza do mesmo conceito extraindo 

características necessárias para representar a informação. Após o aprendizado a rede 

torna-se capaz de reconhecer exemplos que ainda não foram apresentados 

previamente (JUNIOR,2008). 

 

 

Figura 8 - Modelo de Neurônio 
Fonte: JUNIOR (2009). 

 

Dentre os diversos tipos de redes neurais existentes, variando a quantidade 

de camadas, tipos de função de ativação ligação entre neurônios etc, todas 

compartilham os mesmos elementos básico – o neurônio (Figura 8) – e ele possui o 

mesmo conjunto de elementos (JUNIOR, 2008). São eles:  

1. Conjunto de sinapses, cada sinapse é caracterizada por um peso e um 
sinal Xj como entrada na sinapse j conectada ao neurônio K 
multiplicado pelo peso sináptico Wkj; 
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2. Adicionador que tem a função de somar os sinais de entrada 
multiplicados pelos pesos sinápticos; 

3. Função de Ativação que limita a amplitude da saída do neurônio para 
uma faixa de valores finitos que normalmente está no intervalo de [0,1] 
ou de [-1,1]; 

Um valor externo denominado bias bk pode ser empregado para incrementar 

ou decrementar o cômputo do combinador linear na função de ativação que depende 

se o mesmo é positivo ou negativo (JUNIOR, 2008).  

 

2.11.2 Support Vector Machine (SVM) 
 

Para Lorena e De Carvalho (2007) as Máquinas de Vetores de Suporte 

(SVMs, do Inglês Support Vector Machines) fazem parte da área de pesquisa de 

aprendizado de máquina e seus resultados se comparam aos dos obtidos com as 

RNAs e muitas vezes são superiores, por exemplo os resultados obtidos em De Paula 

(2012).  

Lorena e De Carvalho (2007) citam que o SVM é um classificador embasado 

pela teoria de aprendizado estatístico desenvolvida por Vapnick (1995). Nesta teoria 

ele estabelece uma série de princípios que devem ser seguidos para se obter um 

classificador com boa generalização. SVMs também são robustas diante de dados de 

grande dimensão onde outras técnicas como por exemplo RNA obtém classificadores 

super ou sub ajustados. SVM procura maximizar a distância entre as margens do 

conjunto de treinamento e o hiperplano 𝑓 entre as duas classes do problema Figura 9 

(DUDA et al,2001). 

 

 
Figura 9 Conjunto de treinamento binário e 3 diferentes hipóteses 
Fonte: Adaptado de Lorena e De Carvalho (2007). 
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2.11.3  Algoritmo J48 
 

 

J48 é uma implementação em Java do algoritmo C4.5 utilizado para criar uma 

árvore de decisão e foi desenvolvido por Ross Quinlan (1993). C4.5 é uma extensão 

do algoritmo anterior de Quinlan (1993) o ID3. Tem por finalidade gerar uma árvore 

de decisão baseada em um conjunto de dados e de treinamento, o modelo criado é 

utilizado para classificar os dados do conjunto de testes. As árvores de decisão 

geradas pelo algoritmo J48 podem ser utilizadas para classificação e são portanto 

conhecidas como classificadores estatísticos. 

Ele se tornou bastante popular após ficar posicionado entre os melhores 

algoritmos de mineração de dados no trabalho Top 10 Algorithms in Data Mining 

publicado por Springer LNCS em 2008. 

O algoritmo J48 utiliza a abordagem de dividir-para-conquistar, que realizando 

a discretização dos valores numéricos através de heurísticas um problema complexo 

é decomposto em subproblemas mais simples, aplicando recursivamente a mesma 

estratégia a cada subproblema, dividindo o espaço definido pelos atributos em 

subespaços, associando-se a eles uma classe (WITTEN E FRANK, 2005). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para a solução de software deste trabalho foi usado a linguagem de 

programação C++, e a biblioteca de visão computacional de código aberto Opencv 

versão 3.001, como ambiente de programação foi utilizado o Microsoft Visual Studio 

2015 rodando em Sistema Operacional (SO) Windows 8.1, em uma máquina com 

processador Intel Core I5-3570 3.40GHz com 8 Gigas de memória Ram DDR3 de 

1600 MHz e dois Hard-Disks (HD) de um Terabyte cada, um para o SO e um para o 

armazenamento das imagens e programas usados. 

O Opencv foi configurado usando o Software CMAKE e compilado usando o 

Visual Studio com compilador para máquina x64 fazendo a compilação exclusiva para 

esta máquina afim de garantir um melhor desempenho. 

Para a classificação foi utilizado o Software Waikato Environment for 

Knowledge Analysis (Weka) da Universidade de Waikato na versão 3.82, o WEKA é 

um software que implementa vários tipos de classificadores entre eles o Multlayer 

Perceptron que é uma implementação de RNA e o SMO que é uma implementação 

de uma SVM. 

Para se utilizar o WEKA os descritores devem ser armazenados em um 

arquivo do tipo Attribute-Relation File Format (ARFF) que é um arquivo de texto 

ASCII que descreve a lista de instancias que compartilham um conjunto de atributos. 

Esse arquivo contém duas secções distintas um cabeçalho que contém o nome da 

relação, uma lista dos atributos (as colunas nos dados) e os dados, onde cada linha é 

uma instancia de uma classe. 

 

3.1 AQUISIÇÃO DE IMAGENS 

 
 

 Com intuito de adquirir as imagens em campo, ou laboratório, foi confeccionada 

uma caixa quadrada representada na Figura 10, para garantir a homogeneização da 

iluminação, pois ao realizar a captura de imagens em campo a iluminação varia de acordo 

                                            
1 Disponível em www.opencv.org 
2 Disponível em http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ 
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com o horário, esta variação pode comprometer a extração das características e 

consequentemente o resultado da classificação. 

 

 

Figura 10 - Caixa para aquisição das fotos 
Fonte: Autoria própria. 

 

A caixa foi construída com uma placa de fibra de madeira de média densidade 

MDF do inglês Medium-Density Fiberboard, que segundo Bezerra (2010) é uma placa de 

fibra de madeira de média densidade. Sua dimensão é de 40 centímetros quadrados. 

Essa dimensão foi escolhida de modo que não precise ajustar o zoom na câmera para a 

captura das imagens com tamanho de folha A4. Sua tampa frontal contém dobradiças na 

parte inferior para realizar a abertura e fechamento sem maiores esforços. Foi instalado 

na tampa frontal e nas bordas frontais imas para funcionar como uma fechadura 

magnética. A tampa superior foi confeccionada de modo que a câmera usada encaixe 

perfeitamente e não seja necessário uma pessoa ficar segurando. 

Em suas laterais internas foram coladas quatro fitas de led em dois pares com 

ligação em separado para que o usuário possa escolher a intensidade que melhor se 

ajuste ao trabalho, as fitas de led produzem alta luminosidade com pouca energia, assim 

sendo possível usar uma bateria com tensão de 12 volts, ou uma fonte de 12 volts e Um 

ampere para alimentação elétrica. 

Para ser transportada com facilidade a caixa foi construída utilizando-se encaixes 

em suas bordas. Esses encaixes por sua vez são únicos em cada uma de suas laterais, 

tampa e fundo, desta maneira não é possível a montagem da mesma de outra forma que 

não a certa. Para evitar reflexos nas imagens as paredes da caixa foram pintadas com 

tinta à base de óleo na cor preto pois devido a lente da câmera ser dessa cor e a tampa 

originalmente era de cor branca nos primeiros testes foi detectado que pelo fato de haver 
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um vidro para a compressão das folhas, este vidro refletia na imagem a lente da câmera, 

com exceção do fundo que é branco, onde a folha é posicionada em cima de uma folha 

impressa uma escala de cores e comprimida por uma chapa de vidro para manter-se 

plana e fixa. 

Com a estrutura preparada e testada para a aquisição das imagens foram 

selecionadas 11 espécies florestais no Parque Ambiental da Frimesa Cooperativa 

Central em Medianeira-PR, de cada uma das espécies foram retiradas várias folhas 

de ao menos duas árvores de cada espécie. Foram realizadas três coletas, e em cada 

uma delas, foram retiradas entre três e quatro espécies, pois nos testes constatou-se 

que devido ao tempo entre a coleta e a aquisição das imagens algumas espécies 

perdiam características que poderiam ser usadas, por exemplo a cor, que depois que 

a folha é retirada da árvore, vai perdendo sua intensidade.  

Para cada folha foram tiradas 2 fotos: uma da parte superior e uma da parte 

inferior, a Tabela 1 descreve as espécies o nome popular e as quantidades de folhas 

e imagens tiradas. 

 
Tabela 1 -Descrição dos dados coletados. 

 
Num Nome Científico  Nome popular  Qtde folhas  Qtde de fotos  

1 Averrhoa carambola  Carambola  29 58 

2 Cedrela ordorata  Cedro-Rosa  27 54 

3 Spathodea campanulata  Tulipeira  30 60 

4 Schizolobium parahyba  Guapuruvú  26 52 

5 Hibiscus rosa-sinensis  Hibisco  46 92 

6 Inga vera  Inga  24 48 

7 Tabebuia roseo-alba  Ipê-Branco  32 64 

8 Syzygium jambolanum  Jambolão  31 62 

9 Ceiba speciosa  Paineira  30 60 

10 Aspidosperma polyneuron Muell  Peroba-Rosa  30 60 

11 Hovenia dulcis  Uva-do- Japão  30 60 

Total  335 670 

Fonte: Autoria própria. 

 

As imagens foram adquiridas com uma câmera Nikon L810, com resolução de 

16 megapixels usando o modo macro com balanço de branco e de cores automático. 

Para controlar cores e tamanho, foi criada uma escala (Figura 11), a qual é formada 

por 12 quadros de um centímetro quadrado cada, e cada um deles possui cores 

diferentes, sendo seis tons de cinza, e também, as cores azul, verde, vermelho, 

amarelo, ciano e magenta. A escala foi impressa em papel usando uma impressora 

laser com resolução de 1200 dpi. Permitindo então a aquisição com uso de mais ou 
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menos zoom, e possíveis variações de cores. A Figura 12, apresenta exemplos das 

imagens obtidas. 

 

 

Figura 11 - Escala de cores 
Fonte: Autoria própria. 

 
Mesmo com a caixa garantindo uma luminosidade padrão para todas as fotos 

foi detectado que pelo fato da câmera realizar o balanço de branco automático houve 

diferenças na imagem capturada como pode ser visto na Figura 12. 

  

 
Figura 12 - Imagens das espécies Carambola (esquerda) e Guapuruvú (direita) 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
3.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM 

 
 

Tendo em vista que as imagens obtidas ficaram com o balanço de branco 

diferente entre as imagens conforme Figura 12, e conforme testes realizados na etapa 

de segmentação optou-se por fazer um ajuste no brilho e no contraste das imagens, 

aumentando em 75% o brilho e em 50% o contraste conforme a Figura 13. 
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Figura 13 - Função Para o Ajuste do Brilho e Contraste 
Fonte: Autoria própria. 

 
Após o ajuste do brilho e do contraste uma cópia da imagem foi gravada em 

memória, nesta imagem foi feita uma binarização (Figura 14) aplicando um limiar que 

segundo Woods e Gonzalez (2009), trata-se de um filtro de intensidade para separar os 

objetos de forma binaria ou seja dois grupos sendo um com objetos claros e outro com 

objetos escuros. 

 
Figura 14 - Imagem Original e Imagem Binarizada 
Fonte: Autoria própria. 

 
Para eliminar os ruídos originados da captura das imagens utilizou-se uma 

abertura morfológica, que segundo Woods e Gonzalez (2009) é um processo que suaviza 

os contornos de objetos e elimina as saliências finas, assim eliminando ruídos da imagem. 

Na sequência aplicou-se um fechamento morfológico que de acordo com os mesmos 

autores tende a suavizar contornos, mas, ao contrário da abertura, geralmente funde as 

descontinuidades, assim eliminando pequenos buracos. 

 

 

 

 

 



36 
 

 

3.3 SEGMENTAÇÃO 

 
 

A segmentação, que segundo Pedrini e Schwartz (2008) é a identificação correta 

da localização, topologia e forma dos objetos. Nesta etapa dois pontos foram observados, 

o primeiro foi o de segmentar a escala e outro foi segmentar a folha. 

Tendo a imagem propícia para detecção de contornos, utilizou-se o algoritmo de 

Canny, que Woods e Gonzalez (2009) consideram um dos melhores detectores de bordas 

por três motivos: baixa taxa de erro, resposta de um único ponto da borda e pontos da 

borda bem localizados. Após isso, utilizando o método proposto por Suzuki e Abe (1985), 

que analisa a topologia binária de uma imagem e identifica seus contornos, armazena em 

vetores as coordenadas e dimensões dos contornos o que possibilita a identificação dos 

objetos de interesse. 

 

  
Figura 15 - Imagem Binarizada e Canny 
Fonte: Autoria própria. 

 
Tendo adquirido os contornos, o primeiro objeto a ser identificado foi a escala 

colorida, a qual foi desenhada em uma nova imagem Figura 16a. Na imagem 

anteriormente processada Figura 15 foram substituídos os contornos da escala por pixels 

brancos, assim eliminando-a da imagem, restando apenas a folha Figura 16b.  

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 16 - Desenho da forma, escala e folha 
Fonte: Autoria própria. 

 
Após obter-se o desenho dos objetos folha e escala separados, buscou-se 

substitui-los pelos pixels da imagem original, obtendo-se duas imagens somente com a 

escala Figura 16c e a folha Figura 16d, o trecho de código responsável por recortar a folha 

do restante da imagem pode ser visto na Figura 17. 
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Figura 17 - Função para recorte da folha 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.4 EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 

Para extrair as características foi usada a imagem da folha recortada e optou-

se por utilizar uma abordagem de textura estatística calculando o GLCM com alguns 

dos descritores apresentados por Haralick (1973), são eles: energia, entropia, 

contraste, correlação, variância, homogeneidade, cada um nos ângulos de 0°, 45°, 

90° e 135° e distancia um, e uma abordagem estatística da imagem onde foi calculado 

também a média, mediana, obliquidade, desvio padrão, variância e área de cada folha 

totalizando 30 descritores. Os descritores foram salvos em um arquivo ARFF para 

posteriormente ser usado no software WEKA. 

A extração das características é feita de forma automática onde o algoritmo 

faz uma busca na pasta onde são armazenadas as imagens. Para cada imagem 

encontrada ele utiliza o nome do arquivo que está no formato nomeEspécie0000.jpg 

para gerar uma instancia no arquivo ARFF onde é utilizado o nome da espécie para 

separar as classes. Na Figura 18 mostra o cabeçalho do arquivo ARRF gerado pelo 

programa. 
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Figura 18 - Cabeçalho arquivo ARFF 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
3.5 CLASSIFICAÇÃO 

 
 

Utilizou-se o software WEKA para a classificação devido este software já ter 

implementado os classificadores Multlayer Perceptron (MLP) e SMO. Devido a 

variação da quantidade de folhas tiradas entre as espécies como por exemplo na 

espécie Hibisco que foi tirada 92 fotos e na espécie Ingá foi tirada 42 fotos verificou-

se a necessidade de realizar um filtro de resample no WEKA para igualar as instâncias 

de cada espécie. 

 

 
Figura 19 - Classes antes da normalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Este filtro realiza de forma randômica duplicando instancias de espécies onde 

a quantidade foi pequena e retirando as instancias das espécies onde houve 

instancias a mais (Figura 19) normalizando a quantidade de instancias para todas as 

classes ficando em 60 instancias (Figura 20), pois, a maioria das espécies foi tirado 

60 imagens. 

 

 
Figura 20 - Classes depois da normalização 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.5.1 Multlayer Perceptron 
 

Utilizou-se MLP com algoritmo de backpropagation, para separação entre 

treinamento e testes optou-se por usar o método de Cross-Validation com 10 pastas. 

Após vários testes modificando os parâmetros optou-se por deixar o algoritmo com os 

parâmetros padrões pois foi o que obteve o melhor resultado dos testes com MLP 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Parâmetros do algoritmo MLP 

 

Parâmetro Valor 

Número de camadas ocultas: 'a' = (número de atributos + número 
de classes) / 2 

Learning rate:  Incremento do ajuste de pesos 
no backpropogation 

0.3 

Momentum: Controla as mudanças nas 
variações dos incrementos 

0.2 
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Épocas de treinamento 500 

Normalizar atributos Sim 

Normalizar classes numéricas  Sim 
 Fonte: Autoria própria. 
 

3.5.2  Otimização Mínima Sequencial (SMO) 
 

Utilizou-se a implementação feita por John Platt do algoritmo de otimização 

mínima sequencial para treinar uma SVM, para separação entre treinamento e testes 

optou-se por usar o método de Cross-Validation com 10 pastas. Após vários testes 

verificou-se que o conjunto de parâmetros que obteve melhores resultados para o 

SMO são os descritos na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Parâmetros do algoritmo SMO 

 

Parâmetro Valor 

Método de Calibração Logistic 

Tipo de filtro Dados de treinamento padronizados 

Tipo de Kernel Polykernel 
 Fonte: Autoria própria. 

 

3.5.3  LibSVM 
 

LibSVM é um pacote com implementações mais robustas e eficientes de 

diferentes SVMs, conta com vários kernels (incluindo matriz de kernel pré-calculado), 

estimativas de probabilidade e validação cruzada para seleção de modelos (Backes, 

2015) 

Para separação entre treinamento e testes optou-se por usar o método de 

Cross-Validation com 10 pastas. Após vários testes verificou-se que o conjunto de 

parâmetros que obteve melhores resultados para o LibSVM são os descritos na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Parâmetros do algoritmo LibSVM 

Parâmetro Valor 

Tipo de SVM C-SVC 

Tipo de Normalização Dados Normalizados 

Tipo de Kernel Radial Basis Function 
 Fonte: Autoria própria. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Este capitulo detalha os resultados obtidos na segmentação e identificação 

das 11 diferentes espécies florestais com o uso dos classificadores MLP, SMO, 

LibSVM e J48. 

 

4.1 SEGMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

O algoritmo desenvolvido obteve sucesso em segmentar as 670 imagens em 

98,3582 % com o tempo gasto de 651 segundos e errando apenas 11 imagens como 

mostra a Tabela 5 e destas 11, cinco delas são imagens onde alguma parte da folha 

estava tampando a escala como na Figura 21. Para a extração dos 30 descritores das 

imagens o tempo gasto foi de 166 segundos. 

 
Tabela 5 - Resultado da Segmentação 

 

Espécie Quant Tempo (s) Erros 

Carambola 58 52 0 

Cedro Rosa 54 57 0 

Guapuruvú 52 59 3 

Hibisco 92 92 0 

Ingá 48 49 6 

Ipê Branco 64 64 2 

Jambolão 62 59 0 

Paineira 60 54 0 

Peroba Rosa 60 52 0 

Espatotedea 60 57 0 

Uva do Japão 60 56 0 

TOTAL 670 651 11 

Fonte: Autoria própria. 
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(a) (b) 

Figura 21 - Exemplo de erro na captura da espécie Ingá 
Fonte: Autoria própria. 

4.2 MLP 

 

 

Na Figura 22 consta a matriz de confusão do classificador MLP com os 

parâmetros descritos na secção 3.5.1, onde pode-se notar que as espécies que 

obteve a maior quantidade de resultados equivocados foi a de Jambolão, nota-se 

também que a espécie Uva do Japão dos 15 que ele obteve errado 11 deles o 

classificador confundiu com a espécie Jambolão. 

 

 
Figura 22 - Matriz de confusão do classificador MLP 
Fonte: Autoria própria. 

 

O MLP para classificação das 11 espécies obteve uma taxa de 

reconhecimento global de 88,18%, classificando corretamente 582 e incorretamente 

78 das 660 instancias conforme a Tabela 6, em duas espécies este classificador 

obteve 100% de cobertura (Carambola e Guarupuvú), sua pior taxa foi de 70% com a 

espécie Jambolão. Nessa tabela as colunas Cobertura, Precisão e Medida F são 

respectivamente: 
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Cobertura: É definida como a razão do número de verdadeiros positivos em 

relação ao número total de positivos, isto é, o total de verdadeiros positivos e falsos 

positivos. 

Precisão: É definida como a razão do número de verdadeiros positivos em 

relação ao número de verdadeiros positivos e falsos negativos. 

Medida F:  É a média harmônica de precisão e cobertura. Esta medida é usada 

para avaliar o desempenho do classificador. 

 

Tabela 6 - Resultado do classificador MLP 

 

Espécie Quant Correto Erro Cobertura Precisão Medida F 

Carambola 60 60 0 100,00% 93,80% 96,80% 

Cedro Rosa 60 48 12 80,00% 77,40% 78,70% 

Guapuruvú 60 60 0 100,00% 95,20% 97,60% 

Hibisco 60 51 9 85,00% 91,10% 87,90% 

Ingá 60 52 8 86,70% 83,90% 85,20% 

Ipê Branco 60 50 10 83,30% 92,60% 87,70% 

Jambolão 60 42 18 70,00% 71,20% 70,60% 

Paineira 60 59 1 98,30% 95,20% 96,70% 

Peroba Rosa 60 57 3 95,00% 95,00% 95,00% 

Espatotedea 60 58 2 96,70% 100,00% 98,30% 

Uva do Japão 60 45 15 75,00% 75,00% 75,00% 

TOTAL 660 582 78 88,20% 88,20% 88,10% 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 SMO 

 

 

Na Figura 23 consta a matriz de confusão do classificador SMO com os 

parâmetros descritos na secção 3.5.2, onde pode-se notar que a espécie que obteve 

a maior quantidade de resultados equivocados foi a de Jambolão. Nota-se também 

que a espécie Uva do Japão dos 14 que ele obteve errado 13 deles o classificador 

confundiu com a espécie Jambolão. 
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Figura 23 - Matriz de confusão do classificador SMO 
Fonte: Autoria própria. 

 

O SMO para a classificação das 11 espécies obteve uma taxa de 

reconhecimento global de 90,45%, classificando corretamente 597 e incorretamente 

66 das 660 instancias conforme a Tabela 7, em quatro espécies este classificador 

obteve 100% de cobertura (Carambola e Guarupuvú, Peroba Rosa, Espatotedea), sua 

pior taxa foi de 66,10% com a espécie Jambolão.  

 

Tabela 7 – Resultado do classificador SMO 

 

Espécie Quant Correto Erro Cobertura Precisão Medida F 

Carambola 60 60 0 100,00% 100,00% 100,00% 

Cedro Rosa 60 57 3 95,00% 77,00% 85,10% 

Guapuruvú 60 60 0 100,00% 98,40% 99,20% 

Hibisco 60 54 6 90,00% 96,40% 93,10% 

Ingá 60 55 5 91,70% 87,30% 89,40% 

Ipê Branco 60 54 6 90,00% 94,70% 92,30% 

Jambolão 60 37 23 61,70% 71,20% 66,10% 

Paineira 60 54 6 90,00% 100,00% 94,70% 

Peroba Rosa 60 60 0 100,00% 98,40% 99,20% 

Espatotedea 60 60 0 100,00% 90,90% 95,20% 

Uva do Japão 60 46 14 76,70% 82,10% 79,30% 

TOTAL 660 597 63 90,50% 90,60% 90,30% 
Fonte: Autoria própria. 

  

4.4 LIBSVM 

 

 

Na Figura 24 consta a matriz de confusão do classificador LibSVM com os 

parâmetros descritos na secção 3.5.3, onde pode-se notar que as espécies que 

obteve a maior quantidade de resultados equivocados foi a de Hibisco. 
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Figura 24 - Matriz de confusão do classificador LibSVM 
Fonte: Autoria própria. 

 

O LibSVM para a classificação das 11 espécies obteve uma taxa de 

reconhecimento global de 47,12%, classificando corretamente 311 e incorretamente 

349 das 660 instancias conforme a Tabela 8. Em uma espécie este classificador 

obteve 100% de cobertura (Espatotedea), sua pior taxa foi de 5,00% com a espécie 

Hibisco.  

 

Tabela 8 - Resultado do classificador LibSVM 

 

Espécie Quant Correto Erro Cobertura Precisão Medida F 

Carambola 60 25 35 41,70% 69,40% 52,10% 

Cedro Rosa 60 44 16 73,30% 35,20% 47,60% 

Guapuruvú 60 16 44 26,70% 94,10% 41,60% 

Hibisco 60 3 57 5,00% 50,00% 9,10% 

Ingá 60 25 35 41,70% 58,10% 48,50% 

Ipê Branco 60 27 33 45,00% 50,90% 47,80% 

Jambolão 60 11 49 18,30% 37,90% 24,70% 

Paineira 60 12 48 20,00% 92,30% 32,90% 

Peroba Rosa 60 40 20 66,70% 76,90% 71,40% 

Espatotedea 60 60 0 100,00% 48,80% 65,60% 

Uva do Japão 60 48 12 80,00% 29,40% 43,00% 

TOTAL 660 311 349 47,10% 58,50% 44,00% 
Fonte: Autoria própria. 
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4.5 ÁRVORE DE DECISÃO J48 

 

Na Figura 25 consta a matriz de confusão do classificador J48, onde pode-se 

notar que as espécies que obteve a maior quantidade de resultados equivocados foi 

a de Jambolão, a arvore de decisão criada pelo algoritmo pode ser encontrada no 

Anexo I. 

 

 

Figura 25 - Matriz de confusão do classificador SMO 
Fonte: Autoria própria. 

 

O J48 para a classificação das 11 espécies obteve uma taxa de 

reconhecimento global de 85,45%, classificando corretamente 564 e incorretamente 

96 das 660 instancias conforme a Tabela 9. Este classificador não obteve 100 de 

cobertura em nenhuma espécie onde sua maior taxa foi de 96,70% na espécie Peroba 

Rosa sua pior taxa foi de 61,70% com a espécie Jambolão.  

 

Tabela 9 – Resultado do classificador J48 

 

Espécie Quant Correto Erro Cobertura Precisão Medida F 

Carambola 60 57 3 95,00% 96,60% 95,80% 

Cedro Rosa 60 55 5 91,70% 93,20% 92,40% 

Guapuruvú 60 52 8 86,70% 82,50% 84,60% 

Hibisco 60 41 19 68,30% 73,20% 70,70% 

Ingá 60 52 8 86,70% 86,70% 86,70% 

Ipê Branco 60 49 11 81,70% 81,70% 81,70% 

Jambolão 60 37 23 61,70% 64,90% 63,20% 

Paineira 60 57 3 95,00% 87,70% 91,20% 

Peroba Rosa 60 58 2 96,70% 96,70% 96,70% 

Espatotedea 60 57 3 95,00% 98,30% 96,60% 

Uva do Japão 60 49 11 81,70% 77,80% 79,70% 
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TOTAL 660 564 96 85,50% 85,40% 85,40% 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

Observou-se nos testes que em todos os algoritmos as espécies Jambolão e 

Uva do Japão foram as que obtiveram mais resultados errados entre si, por este 

motivo realizou-se outro teste com o algoritmo J48 contando apenas com estas 2 

classes. A árvore gerada pode ser vista no Anexo II. 

Na Figura 26 pode ser visto a matriz de confusão para este experimento onde 

pode-se observar que das 122 instancias o algoritmo acertou 92 e errou 30 ficando 

com uma média global de acerto de 75,40 %. 

 

 
Figura 26 - Matriz de confusão J48 Classes jambolão e Uva do Japão 
Fonte: Autoria Própria 

 

 
Ao analisar as imagens das folhas verificou-se que algumas instancias são 

relativamente parecidas o que pode ter prejudicado os algoritmos na hora da 

classificação como visto na figura 27. 

 

 
Figura 27 - Folha de Uva do Japão (Esquerda) e Folha de Jambolão (Direita) 
Fonte: Autoria Própria.  

 

 
4.6 COMPARAÇÃO DE CLASSIFICADORES 

 

 

Esta secção faz uma comparação entre os resultados obtidos dos 

classificadores descritos nas secções anteriores. 



48 
 

 

 

4.6.1 Atributo Cobertura 
 

 
Gráfico 1 – Comparação entre Classificadores: Cobertura 
Fonte: Autoria própria. 

 
Conforme mostra o Gráfico 1 e a Tabela 10, os classificadores MLP, SMO e 

J48 obtiveram as melhores taxas de cobertura ficando apenas o classificador LibSVM 

com resultados inferiores na maioria das espécies. O Gráfico 1 demonstra que o 

classificador SMO obteve as melhores taxas de cobertura. 

 
Tabela 10 - Comparação entre Classificadores: Cobertura 

 

Espécie / Classificador MLP SMO LibSVM J48 

Carambola 100,00% 100,00% 41,70% 95,00% 

Cedro Rosa 80,00% 95,00% 73,30% 91,70% 

Guapuruvú 100,00% 100,00% 26,70% 86,70% 

Hibisco 85,00% 90,00% 5,00% 68,30% 

Ingá 86,70% 91,70% 41,70% 86,70% 

Ipê Branco 83,30% 90,00% 45,00% 81,70% 

Jambolão 70,00% 61,70% 18,30% 61,70% 

Paineira 98,30% 90,00% 20,00% 95,00% 

Peroba Rosa 95,00% 100,00% 66,70% 96,70% 

Espatotedea 96,70% 100,00% 100,00% 95,00% 

Uva do Japão 75,00% 76,70% 80,00% 81,70% 

TOTAL 88,20% 90,50% 47,10% 85,50% 
Fonte: Autoria própria. 
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4.6.2 Atributo Precisão 
 

 
Gráfico 2 - Comparação entre Classificadores: Precisão 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme mostra o Gráfico 2 e a Tabela 11, o conjunto de descritores obtidos 

para as 11 espécies obteve mais de 80% de precisão na maioria das espécies para 

os classificadores MLP SMO e J48 com apenas 4 espécies com menos de 80% em 

algum dos três demonstrando ser um bom conjunto de descritores para estas 

espécies. 

 

Tabela 11 – Comparação entre Classificadores: Precisão 

 

Espécie / Classificador MLP SMO LibSVM J48 

Carambola 93,80% 100,00% 69,40% 96,60% 

Cedro Rosa 77,40% 77,00% 35,20% 93,20% 

Guapuruvú 95,20% 98,40% 94,10% 82,50% 

Hibisco 91,10% 96,40% 50,00% 73,20% 

Ingá 83,90% 87,30% 58,10% 86,70% 

Ipê Branco 92,60% 94,70% 50,90% 81,70% 

Jambolão 71,20% 71,20% 37,90% 64,90% 

Paineira 95,20% 100,00% 92,30% 87,70% 

Peroba Rosa 95,00% 98,40% 76,90% 96,70% 
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Espatotedea 100,00% 90,90% 48,80% 98,30% 

Uva do Japão 75,00% 82,10% 29,40% 77,80% 

TOTAL 88,20% 90,60% 58,50% 85,40% 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.6.3 Atributo Medida F 
 

 
Gráfico 3 - Comparação entre Classificadores: Medida F 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme mostra o Gráfico 3 e a Tabela 12, novamente os melhores 

classificadores para o conjunto de descritores obtido foram os: MLP SMO e J48. Estes 

classificadores obtiveram a Medida F mais próximo das medidas de Cobertura e 

Precisão indicando que não ficaram viciados, já o classificador J48 obteve um valor 

de Precisão 14,5 pontos percentuais maior que o atributo Cobertura indicando um 

possível vicio em precisão para esta execução.  

 

Tabela 12 - Comparação entre Classificadores: Medida F 

 

Espécie / Classificador MLP SMO LibSVM J48 

Carambola 96,80% 100,00% 52,10% 95,80% 

Cedro Rosa 78,70% 85,10% 47,60% 92,40% 

Guapuruvú 97,60% 99,20% 41,60% 84,60% 

Hibisco 87,90% 93,10% 9,10% 70,70% 
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Ingá 85,20% 89,40% 48,50% 86,70% 

Ipê Branco 87,70% 92,30% 47,80% 81,70% 

Jambolão 70,60% 66,10% 24,70% 63,20% 

Paineira 96,70% 94,70% 32,90% 91,20% 

Peroba Rosa 95,00% 99,20% 71,40% 96,70% 

Espatotedea 98,30% 95,20% 65,60% 96,60% 

Uva do Japão 75,00% 79,30% 43,00% 79,70% 

TOTAL 88,10% 90,30% 44,00% 85,40% 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 13 demostra que o Classificador SMO foi o que obteve os melhores 

resultados e ficando com seus valores de Cobertura, Precisão e Medida F bem 

próximos.  

Com este resultado indica que o SMO pode ser o melhor classificador para 

esta tarefa, sendo o melhor testado para este conjunto de dados e estas configurações 

de parâmetros. 

 

Tabela 13 – Médias dos Atributos por classificador 

 

Atributo / Classificador MLP SMO LibSVM J48 

Cobertura 88,10% 90,30% 44,00% 85,40% 

Precisão 88,20% 90,60% 58,50% 85,40% 

Medida F 88,20% 90,50% 47,10% 85,50% 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos objetivos específicos deste trabalho conclui-se que o estúdio 

satisfez o objetivo de garantir uma luminosidade padrão, porém tem testes realizados 

após a captura das imagens das folhas verificou-se que há outros meios de realizar 

este trabalho de forma mais eficiente, como por exemplo o uso de painéis de Led ao 

invés de fitas de Led, pois o painel contém difusores mantendo a homogeneidade da 

iluminação mesmo em áreas próximas, facilitando a criação da base de dados das 

folhas. 

As técnicas de segmentação utilizadas satisfizeram as expectativas obtendo 

um percentual de segmentação de 98,35%, porém houve casos em que o algoritmo 

proposto não conseguiu realizar a segmentação, verificando a necessidade de se 

testar outras técnicas. 

A técnica de extração de características proposta obteve resultados 

satisfatórios, porém verificou-se que há a possibilidade de fazer seleção de atributos 

e a busca de outras técnicas para melhorar a acurácia na classificação. 

O trabalho satisfez o objetivo de reconhecer espécies florestais usando 

imagens de folhas pois dos 4 classificadores testados 3 obtiveram taxas de acerto de 

mais de 80,00% e o classificador SMO foi o que obteve a maior taxa com 90,45% de 

acerto, satisfazendo o objetivo geral. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS/CONTINUAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Para a caixa, pode-se testar outras fontes de iluminação, para a segmentação 

das imagens pode-se separar as imagens de cada espécie em 2 grupos, imagens de 

cima da folha e imagens da parte de baixo da folha, pois devido as características de 

cada parte são diferentes e podem modificar o resultado, pode-se também utilizar a 

caixa para realizar fotos em campo, e o uso dela para outros trabalhos com imagens. 

Sobre a extração das características pode-se extrair outros descritores para 

tentar melhorar a classificação, como por exemplo o uso dos descritores: LBP, LPQ, 

Filtro Gabor e Fractais que foram usados por De Paula (2012) e obtiveram bons 

resultados. 

Para a classificação, pode-se testar outras combinações de parâmetros 

realizando um tuning dos classificadores e a realização de testes estatísticos para 

aferir a qualidade. 
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ANEXO I 

 

Árvore de Decisão do Algoritmo J48. 

 

 

J48 pruned tree 
------------------ 
 
StdDev <= 16.90314 
|   area <= 887820 
|   |   variancia0 <= 1305.696289 
|   |   |   Mediana <= 9: Peroba (4.0) 
|   |   |   Mediana > 9: carambola (52.0) 
|   |   variancia0 > 1305.696289 
|   |   |   homogeneidade0 <= 0.00767 
|   |   |   |   entropia0 <= -7.288967: hibisco (2.0) 
|   |   |   |   entropia0 > -7.288967: Jambolao (2.0) 
|   |   |   homogeneidade0 > 0.00767: Peroba (55.0) 
|   area > 887820 
|   |   Mediana <= 0 
|   |   |   contraste0 <= 237.347153 
|   |   |   |   area <= 1673660 
|   |   |   |   |   correlacao0 <= 0.001343: cedro (24.0) 
|   |   |   |   |   correlacao0 > 0.001343 
|   |   |   |   |   |   homogeneidade0 <= 0.001538: cedro (3.0) 
|   |   |   |   |   |   homogeneidade0 > 0.001538: hibisco (2.0) 
|   |   |   |   area > 1673660 
|   |   |   |   |   homogeneidade135 <= 0.002142 
|   |   |   |   |   |   Skewness <= 2.637693 
|   |   |   |   |   |   |   StdDev <= 10.746119 
|   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -1.714956: hibisco (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -1.714956: Jambolao (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   StdDev > 10.746119: cedro (14.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   Skewness > 2.637693 
|   |   |   |   |   |   |   StdDev <= 9.726911 
|   |   |   |   |   |   |   |   Skewness <= 5.469195 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   variancia0 <= 793.082458: cedro (13.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   variancia0 > 793.082458 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   contraste0 <= 180.907761: Jambolao (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   contraste0 > 180.907761: cedro (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   Skewness > 5.469195: inga (9.0) 
|   |   |   |   |   |   |   StdDev > 9.726911 
|   |   |   |   |   |   |   |   Media <= 7.661977: inga (24.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   Media > 7.661977 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -1.567415: hibisco (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -1.567415: inga (3.0) 
|   |   |   |   |   homogeneidade135 > 0.002142: Jambolao (6.0) 
|   |   |   contraste0 > 237.347153 
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|   |   |   |   StdDev <= 10.44323 
|   |   |   |   |   homogeneidade45 <= 0.002885: hibisco (25.0) 
|   |   |   |   |   homogeneidade45 > 0.002885: Jambolao (6.0/1.0) 
|   |   |   |   StdDev > 10.44323 
|   |   |   |   |   correlacao0 <= 0.000674: hibisco (8.0) 
|   |   |   |   |   correlacao0 > 0.000674: inga (7.0) 
|   |   Mediana > 0 
|   |   |   Mediana <= 9 
|   |   |   |   homogeneidade90 <= 0.00247 
|   |   |   |   |   Skewness <= 3.667276 
|   |   |   |   |   |   area <= 3832436 
|   |   |   |   |   |   |   homogeneidade0 <= 0.002273 
|   |   |   |   |   |   |   |   contraste0 <= 174.01651: Jambolao (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   contraste0 > 174.01651: hibisco (9.0) 
|   |   |   |   |   |   |   homogeneidade0 > 0.002273 
|   |   |   |   |   |   |   |   StdDev <= 8.921203: Jambolao (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   StdDev > 8.921203: UvaJapao (3.0) 
|   |   |   |   |   |   area > 3832436: cedro (3.0/1.0) 
|   |   |   |   |   Skewness > 3.667276: inga (15.0/1.0) 
|   |   |   |   homogeneidade90 > 0.00247 
|   |   |   |   |   StdDev <= 8.581499 
|   |   |   |   |   |   area <= 1743841: UvaJapao (15.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   area > 1743841: ipeBranco (15.0) 
|   |   |   |   |   StdDev > 8.581499 
|   |   |   |   |   |   homogeneidade135 <= 0.004034 
|   |   |   |   |   |   |   area <= 1305080: hibisco (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   area > 1305080 
|   |   |   |   |   |   |   |   Skewness <= 2.776452: UvaJapao (8.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   Skewness > 2.776452 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   Media <= 6.630953: UvaJapao (6.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   Media > 6.630953 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -3.410784 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -3.602677: Jambolao (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -3.602677: UvaJapao (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -3.410784: Jambolao (19.0) 
|   |   |   |   |   |   homogeneidade135 > 0.004034: UvaJapao (26.0) 
|   |   |   Mediana > 9 
|   |   |   |   correlacao0 <= 0.000518 
|   |   |   |   |   StdDev <= 12.487228: ipeBranco (7.0/2.0) 
|   |   |   |   |   StdDev > 12.487228: guapuruvu (15.0) 
|   |   |   |   correlacao0 > 0.000518 
|   |   |   |   |   area <= 1305080: carambola (6.0) 
|   |   |   |   |   area > 1305080 
|   |   |   |   |   |   area <= 4363785 
|   |   |   |   |   |   |   Media <= 11.981895 
|   |   |   |   |   |   |   |   StdDev <= 9.443836: ipeBranco (14.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   StdDev > 9.443836: Jambolao (10.0) 
|   |   |   |   |   |   |   Media > 11.981895: ipeBranco (24.0) 
|   |   |   |   |   |   area > 4363785 
|   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -1.120161: guapuruvu (2.0) 
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|   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -1.120161: inga (3.0) 
StdDev > 16.90314 
|   area <= 1977229 
|   |   area <= 1140999 
|   |   |   StdDev <= 18.365288 
|   |   |   |   Media <= 18.340793: Paineira (4.0) 
|   |   |   |   Media > 18.340793 
|   |   |   |   |   energia0 <= 0.000048: guapuruvu (4.0) 
|   |   |   |   |   energia0 > 0.000048: carambola (2.0) 
|   |   |   StdDev > 18.365288: Paineira (41.0/1.0) 
|   |   area > 1140999 
|   |   |   Mediana <= 49 
|   |   |   |   Skewness <= 0.189357: Espatodea (60.0) 
|   |   |   |   Skewness > 0.189357: Paineira (8.0/1.0) 
|   |   |   Mediana > 49: Paineira (9.0) 
|   area > 1977229 
|   |   Mediana <= 35: guapuruvu (32.0) 
|   |   Mediana > 35 
|   |   |   Media <= 32.148176: ipeBranco (2.0) 
|   |   |   Media > 32.148176: guapuruvu (4.0) 
 
Number of Leaves  :  56 
Size of the tree :  111 
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ANEXO II 

 

 

Árvore de Decisão do Algoritmo J48 com as classes Jambolão e Uva do 

Japão. 

 

 
Mediana <= 0: Jambolao (24.0/1.0) 
Mediana > 0 
|   Mediana <= 9 
|   |   homogeneidade135 <= 0.003585 
|   |   |   homogeneidade135 <= 0.002353: Jambolao (7.0) 
|   |   |   homogeneidade135 > 0.002353 
|   |   |   |   variancia0 <= 1311.085327 
|   |   |   |   |   Media <= 6.360153: UvaJapao (10.0) 
|   |   |   |   |   Media > 6.360153 
|   |   |   |   |   |   StdDev <= 10.229511 
|   |   |   |   |   |   |   homogeneidade135 <= 0.002406: UvaJapao (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   homogeneidade135 > 0.002406 
|   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 <= -3.023729: UvaJapao (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   entropia0 > -3.023729: Jambolao (12.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   StdDev > 10.229511: UvaJapao (6.0) 
|   |   |   |   variancia0 > 1311.085327: Jambolao (5.0) 
|   |   homogeneidade135 > 0.003585 
|   |   |   correlacao0 <= 0.000455: Jambolao (2.0) 
|   |   |   correlacao0 > 0.000455: UvaJapao (36.0/1.0) 
|   Mediana > 9: Jambolao (14.0/1.0) 
 
Number of Leaves  :  11 
 
Size of the tree :  21 


