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1. RESUMO 

Um software que faz uso de técnicas de visão artificial, como os descritores de Fourier 

para extração de características das espécies vegetais, sendo que tais descritores são 

obtidos através da transformada de Fourier, ferramenta cujo objetivo é investigar 

sinais e formas biológicas. Assim, é possível produzir representações invariantes às 

transformações geométricas das espécies. E, para proporcionar praticidade nas 

pesquisas, principalmente em campo, a aplicação de tais técnicas numa aplicação 

móvel se faz necessária. 

2. INTRODUÇÃO 

A identificação de espécies vegetais é um dos grandes desafios da ciência, visto que 

há uma grande diversidade de características taxonômicas, o que dificulta seu 

reconhecimento, uma vez que este é feito manualmente, tornando-se uma tarefa 

árdua para os profissionais da área (Plotze, 2009).  

 Visando agilizar e facilitar o reconhecimento e a descoberta de formas 

biológicas, as técnicas de visão artificial vêm sendo amplamente empregadas neste 

ramo da ciência. 

 Neste trabalho especificamente serão utilizadas as técnicas dos descritores de 

Fourier para a extração das características das espécies biológicas. Os descritores 

são obtidos através da Transformada de Fourier, ferramenta para investigar sinais e 

formas biológicas. 

 Com a popularização atual dos smartphones e o avanço da tecnologia presente 

nestes dispositivos, é possível realizar cálculos e processamentos com velocidade e 

desempenho similares a alguns computadores convencionais. Partindo desse 

princípio, o desenvolvimento de uma aplicação móvel capaz de identificar espécies 

biológicas pode contribuir para a ciência, principalmente nas áreas da biologia e 

botânica, uma vez que a mobilidade proporcionada pelos smartphones permite um 

melhor trabalho de campo (Lecheta, 2010). 

3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação móvel para a 

plataforma Android que seja capaz de identificar e classificar espécies vegetais de 

árvores frutíferas da flora brasileira. 

4. METODOLOGIA 



 

Figura 1: Estrutura do projeto de pesquisa 

O trabalho foi dividido em quatro etapas, sendo: 

1) Aquisição: obtenção e digitalização da espécie vegetal por meio da câmera 

presente no smartphone, que deverá ter uma resolução mínima de três 

megapixels para que a eficiência dos algoritmos não seja prejudicada, 

sendo que a imagem será capturada no modo colorido e em formato JPEG.  

2) Processamento: realização de algumas adequações para que as imagens 

sejam então analisadas. Inicia-se com a filtragem gaussiana, que elimina 

possíveis ruídos decorrentes da obtenção da imagem. Passa pelo processo 

da limiarização de Otsu para detecção dos contornos das imagens e pela 

técnica de detecção de contorno de Canny, podendo também ser 

empregado o algoritmo seguidor de contorno (Pedrini e Schwartz, 2008). 

3) Análise de formas: esta etapa destina-se à extração de características da 

espécie biológica adquirida (Costa e Cesar, 2000). Os descritores de 

Fourier são aplicados ao contorno das imagens, produzindo assim vetores 

de características, que serão utilizados para reconhecimento dos padrões 

(Gonzalez e Woods, 2001). 

4) Reconhecimento de padrões: os métodos estatísticos desta etapa avaliarão 

a eficiência das técnicas de visão artificial empregadas, sendo que a análise 

dos dados será feita utilizando o método da classificação por distância 

mínima (Sonka, Hlavac et al., 1999). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Algumas amostras de diferentes espécies vegetais da flora brasileira foram obtidas e, 

logo em seguida, digitalizadas em alta resolução, para que fossem utilizadas como 

modelo para implementação dos algoritmos. 
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 A aplicação móvel foi então desenvolvida, fazendo uso do ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio, disponível para desenvolvedores 

que desejam produzir aplicações móveis para a plataforma Android (Android, 2014). 

 Com o auxílio do software MATLAB® os algoritmos para processamento de 

imagens já descritos acima foram implementados, para que as imagens futuramente 

obtidas pudessem ser analisadas e identificadas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido às constantes modificações tanto na IDE quanto na linguagem de 

programação utilizada na mesma, o projeto teve de sofrer alterações, sendo que agora 

dispõe de cinco etapas. A etapa adicional, de transferência, faz com que a imagem 

obtida pela câmera do smartphone seja enviada ao computador por meio de um cabo 

de dados USB para que o processamento da imagem seja realizado na plataforma 

MATLAB®. 
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