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1. RESUMO 

A análise de imagens é uma ferramenta que é capaz de fornecer informações 

extraídas das folhas das culturas, que pode contribuir no diagnóstica da nutrição. O 

objetivo deste trabalho foi identificar níveis de nitrogênio (N) em plantas de milho, em 

diferentes épocas de desenvolvimento da cultura, por meio de análise de imagens 

digitais das folhas. O experimento foi realizado na fazenda Morro Frio, no município 

de Bragança Paulista - SP. O cultivo foi feito na safra de verão (safra 2017/2018), com 

o híbrido Pioneer P30F53; foi adotado o sistema de plantio direto. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, sendo os tratamentos compostos por cinco 

doses de N em cobertura (0, 90, 120, 150 e 180 kg/ha), em 5 blocos experimentais. 

Cada parcela experimental foi composta de 8 linhas de milho com 8 metros de 

comprimento, totalizando 51,2 m² por parcela. A adubação de base foi dividida 

igualmente para todos os tratamentos (450 kg ha-1 da fórmula 08 – 24 – 12 + 

micronutrientes) utilizando o manejo padrão da fazenda, e a aplicação dos 

tratamentos foi feita manualmente, na linha do milho.  O estudo da análise de imagens 

foi feito nas folhas indicativas no estádio V7 (sétima folha totalmente desenvolvida) e 

R1 (folha oposta abaixo da primeira espiga). Em cada época estabelecida para o 

estudo foram colhidas 6 folhas indicativas de cada parcela experimental, totalizando 

24 folhas para cada tratamento. As folhas foram digitalizadas em 600 DPI, 

identificadas separadamente para cada tratamento, e armazenadas no computador 

em formato JPEG. A etapa inicial da análise foi a segmentação da amostra, com o 

auxílio do software lightscreen 3.1.  Foram feitos cortes nas imagens de 800x800 

pixels, separando as folhas individualmente de cada dose de N, para posterior 

obtenção dos histogramas nas bandas da cor vermelho (R), verde (G) e azul (B), e 

calculados os índices excesso de verde, vermelho normalizado, verde normalizado e 

razão verde-vermelho. Para avaliação dos resultados foi composta a matriz de 

confusão, onde foram obtidas as porcentagens de acerto global e índice Kappa 

(medida de confiabilidade da análise), para cada característica referente aos índices 

espectrais e a combinação entre eles. Os métodos e técnicas utilizado para extração 

de características baseados em índices espectrais na faixa do visível, com os 

classificadores estatísticos estudados, não identificam as doses de nitrogênio em 

folhas indicativas de milho nos estádios V7 e R1. 

Palavras-chave: Zea mays L., índices espectrais, análise de imagem.  
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2. INTRODUÇÃO  

Apesar do alto potencial da cultura do milho, evidenciado por produtividade de 

10 a 70 t/ha de grão e forragens, respetivamente, alcançados no Brasil em condições 

experimentais e por agricultores que adotam tecnologias adequadas o que se observa 

na pratica é que sua produção é muito baixa e irregular: 4 a 6 t/ha de grãos e de 10 a 

45 t/ha de massa verde (CONAB, 2018). 

Considera-se que a fertilidade do solo seja um dos principais fatores 

responsáveis por essa baixa produtividade das áreas destinadas tanto para a 

produção de grãos, como de forragem. Esse fato não se deve apenas aos baixos 

níveis de nutrientes presentes nos solos, mas também ao uso inadequado de calagem 

e adubações, principalmente com nitrogênio e potássio, e também à alta capacidade 

extrativa do milho colhido para produção de forragem. A cultura do milho apresenta 

grandes diferenças no uso de fertilizantes entre as várias regiões do país. 

Para Amado et. al. (2002), as informações básicas requeridas para otimizar a 

recomendação da adubação nitrogenada em sistemas de  manejo conservacionista 

incluem: (a) estimativa do potencial de mineralização do N do solo; (b) contribuição da 

cultura de cobertura antecedente (quantidade de N mineralizada ou imobilizada); (c) 

requerimento de N  pela cultura econômica, para atingir um rendimento projetado; 

(d) expectativa da eficiência de recuperação do N disponível das diferentes fontes 

(solo, cultura de cobertura e fertilizante mineral); (e) histórico de cultivos anteriores da 

área. 

As necessidades nutricionais de qualquer planta são determinadas pela 

quantidade de nutrientes que esta extrai durante o seu ciclo e o milho é uma das 

culturas mais exigentes em nutrientes, apresentando dois períodos de intensa 

absorção de nutrientes, o primeiro ocorrendo durante a fase vegetativa, quando o 

número de grão está sendo definido, e o segundo é na fase reprodutiva ou formação 

da espiga, quando o potencial produtivo é atingido (COELHO, 2007). Assim, é 

necessário colocar à disposição da planta a quantidade total de nutrientes que esta 

extrai e que devem ser fornecidos pelo solo e através de adubações. 

A avaliação do estado nutricional das plantas é feita, usualmente por meio de 

análise química de tecidos (diagnose foliar), análise de solo e pelos sintomas visuais 

(diagnose visual), esta última sujeita a erros de interpretações, uma vez que a 

identificação dos sintomas se torna mais difícil, em razão da ocorrência simultânea de 

deficiência de vários nutrientes, às vezes também associado ao ataque de pragas e a 
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presença de doenças. Além disso, é bastante dependente de experiência do 

avaliador, uma vez que se trata de um parâmetro qualitativo. Por outro lado, a análise 

química de tecido requer amostragem em época ou estádio fenológico específicos, o 

que para as culturas anuais torna praticamente impossível a tomada de decisão para 

a adequação do manejo nutricional no cultivo em curso (MALAVOLTA, 2006). 

Sendo assim, os aprimoramentos dos métodos para identificação do estado 

nutricional das plantas, aliado à necessidade de melhorias na eficiência do uso de 

nutrientes presentes no solo ou aplicados via adubação, para obtenção de altas 

produtividades pelas culturas, tem levado a busca por novas tecnologias, seja do 

ponto de vista agronômico, econômico, ambiental e operacional (ROMUALDO et. al. 

2014). 

 

3. OBJETIVO 

Identificar níveis de nitrogênio (N) no milho, em diferentes épocas de 

desenvolvimento da cultura, por meio de análise de imagens digitais das folhas 

indicativas das plantas, utilizando técnicas baseadas em índices espectrais na faixa 

do visível. 

 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi instalado na fazenda Morro Frio, situado no município de 

Bragança Paulista - SP. A área do experimento foi selecionada considerando o 

potencial produtivo do milho, histórico da adubação e nível de fertilidade do solo. No 

local do experimento foram coletadas amostras compostas de solo, na camada de 0 

– 20 cm, antes do plantio, a fim de caracterizar as propriedades químicas do solo e 

analisadas de acordo com Raij et al. (2001). A avaliação da fertilidade do solo da área 

do experimento está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização química da área experimental. 

Profundidade pH M.O P 
(resina) 

S K Ca Mg H+Al Al CTC SB V B Cu Fe Mn Zn 

cm CaCl2 g/dm3 mg/dm3 mmolc/dm3 % mg/dm3 

0-20 5,1 44 15 40 6 28 13 54 0,4 101 47 46 0,25 0,14 72 2,09 1,1 
20-40 5,0 28 30 46 2 17 9 37 1,9 65 28 43 - - - - - 
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 A semeadura do milho foi realizada no dia 24/10/2017. Após o plantio, foram 

feitas as delimitações das parcelas experimentais, que constaram de 25 parcelas, 

sendo cada uma composta por 8 linhas, com 8 metros de comprimento, totalizando 

51,2 m² por parcela experimental. O delineamento foi em blocos casualizados, sendo 

os tratamentos constituídos por cinco doses de nitrogênio em cobertura, dispostos em 

cinco blocos. 

           
5. DESENVOLVIMENTO 

Quando as plantas atingiram o estádio fenológico V4, foi realizado a aplicação 

dos tratamentos na adubação de cobertura. A adubação de base foi feita igualmente 

para todos os tratamentos, seguindo o padrão estabelecido pela fazenda, com o 

plantio do milho (450 kg ha-1 da fórmula 8 – 24 – 12 + micronutrientes). Para cada 

tratamento foi feita a aplicação manual de nitrogênio e potássio, sendo que na 

aplicação foi feita a dose correspondente distribuída por linha na parcela. Salienta-se 

que apenas o nitrogênio foi feito a variação de doses, sendo as doses de potássio 

aplicadas igualmente para todas as parcelas experimentais. A dose padrão 

recomendada para ambos nutrientes foram estabelecidas de acordo com Fancelli 

(2009).   

A fonte de nitrogênio utilizada foi ureia protegida (45% de N) e o cloreto de 

potássio (60% de K2O), de modo que foram aplicadas as seguintes quantidades:  

T1 – sem adubação nitrogenada e 60 kg K2O ha-1; 

T2 – 90 kg ha-1 N + 60 kg K2O ha-1; 

T3 – 120 kg ha-1 N + 60 kg K2O ha-1; 

T4 – 150 kg ha-1 N + 60 kg K2O ha-1; 

T5 – 180 kg ha-1 N + 60 kg K2O ha-1; 

As amostragens das folhas foram realizadas em duas épocas de 

desenvolvimento da cultura, nos estádios V7 (Figura 1) e R1 (Figura 2). Deste modo, 

as folhas indicativas (FI): folhas 7 e folha diagnóstica (folha oposta abaixo da primeira 

espiga) foram removidas. Em cada época estabelecida para o estudo foram colhidas 

6 folhas indicativas de cada parcela experimental, totalizando 24 folhas para cada 

tratamento. Após colhidas as folhas foram limpas com papel toalha, para remoção de 

quaisquer impurezas que poderiam interferir na leitura e qualidade das imagens a 

serem analisadas, em seguida colocadas no leitor de scanner, metodologia de acordo 

com Romualdo (2013). 
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Figuras 1. Amostragem de folha de milho no 
estádio V7.  
 

Figura 2. Amostragem de folha de 
milho no estádio R1. 

A digitalização das imagens das folhas foi realizada utilizando um scanner de 

mesa convencional, de alta resolução (HP G4050), com até 9.600 DPI (Dot per inch – 

Pontos por polegadas). As folhas foram digitalizadas em 600 DPI, identificadas 

separadamente para cada dose de nitrogênio, e armazenadas no computador em 

formato JPEG, para posterior processamento.  

 

5.1.1 Análise de imagens 

A etapa inicial da análise de imagem foi a segmentação da amostra, com o 

auxílio do software light screen 3.1 realizou- se manualmente e de forma aleatória 

cortes na imagem original. De cada folha amostrada, correspondente aos tratamentos 

e repetições, realizou os cortes (blocos de imagens) no tamanho de 800x800 pixels. 

Foram feitos 4 cortes em cada imagem da folha do milho, totalizando 500 

blocos de imagens (5 doses de N x 5 folhas amostradas de cada nível para 

digitalização x 5 repetições x 4 blocos). Ressalta-se que esses procedimentos foram 

feitos nas imagens das folhas do milho tanto para o estádio V7, como para o estádio 

R1. 

Para o processamento, e também obtenções dos histogramas foi utilizado um 

vetor de características relacionadas ao RGB (vermelho, verde e azul) e os índices a 

partir do RGB calculados de acordo com a fórmula abaixo.  

AzVdVm

AzVmVd
EVd
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AzVdVm

Vm
Vern
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AzVdVm

Vd
Vn


   

Vm

Vd
Rvv    

Em que, EVd = excesso de verde; Vd = média dos pixels na banda do verde; 

Az = média dos pixels na banda do azul; Vm = média dos pixels na banda do vermelho; 

Vern = vermelho normalizado; Vn = verde normalizado; e Rvv = razão verde-vermelho. 

O vetor de características foi utilizado como variável de entrada de um 

classificador, cada índice de cor foi avaliado individualmente, e também combinado 

entre eles, dessa forma foram testadas 15 combinações de índices possíveis 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Vetores de características (X) que serão testados no desenvolvimento dos 

classificadores para discriminar diferentes as doses de N em plantas de milho. 

Um índice Dois índices Três índices Quatro índices 

    X = Edv X = Evd e Vern X = Evd, Vern e Vn X = Evd, Vern, Vn e Rvv 
X = Vern    X = Evd e Vn   X = Evd, Vern e Rvv  

    X = Vn    X = Evd e Rvv     X = Evd, Vn e Rvv  
    X = Rvv    X = Vern e Vn  X = Vern, Vn e Rvv  

    X = Vn e Rvv   

 

A última etapa da análise foi a aplicação do algoritmo classificador estatístico. 

Para a classificação estatística e a avaliação do melhor vetor de características, entre 

as os níveis de nitrogênio nas folhas de milho, foi testado o classificador estatístico 

descrito por Gonzales e Woods (1993). O erro na classificação foi estimado por 

validação cruzada (Khattree e Maik, 2000) e uma matriz de confusão foi gerada com 

os resultados da classificação, de acordo com a descrição de Congalton (1991). Com 

base nos resultados obtidos da classificação estatística foi obtida a porcentagem de 

acerto global, o coeficiente Kappa de cada classe correspondente aos níveis de N 

estudados e a matriz de confusão para cada índice espectral estudado descrito na 

Tabela 2. O coeficiente Kappa (K) foi obtido com base na matriz de confusão, e esse 

coeficiente é uma medida de quanto a classificação foi diferente de uma classificação 

aleatória. Os valores gerados pelo Kappa vão até 1,0 e avaliado a classificação das 

imagens da seguinte forma, de acordo com Everitt e Dunn (2001): < 0 = péssima; 0 – 

0,20 = ruim; 0,20-0,40 = razoável; 0,40-0,60 = boa; 0,60-0,80 = muito boa e 0,80-1,0 

= excelente. 
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6. RESULTADO 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o coeficiente Kappa para cada índice 

espectral e combinação entre eles, estão apresentadas nas Tabelas 3 e 4.  Os 

resultados mostraram dificuldade do classificador em obter separação das classes 

referentes aos níveis de nitrogênio estudados, em ambos estádios, embora o estádio 

V7 tenha obtido maior PAG (34%). Os resultados apresentaram classificações muito 

baixas, consideradas ruins (Kappa 0-0,20) e péssimas (<0) (Tabelas 3), os quais 

indicam que o classificador não consegue distinguir as doses de nitrogênio 

empregadas, com base nas informações referentes aos índices espectrais obtidos nas 

bandas de cores do visível.    

Entretanto, o estudo traz uma informação que pode ser relevante para futuros 

trabalhos, no qual observou-se que uma única banda de cor obteve menores 

porcentagens de acerto, ou seja, em ambos estádios, a combinação de dois ou mais 

índices foram os que mais se destacaram na PAG. Na Tabela 5, pode-se verificar, que 

essas observações ficaram mais evidentes quando avaliados somente os canais de 

cores RGB, como vetor de características na entrada do classificador, onde a PAG 

maior (39%) e Kappa razoável (0,25) foi obtida com a informação da combinação dos 

três canais de cores RGB, no estádio V7. Resultados semelhantes já foram relatados 

na literatura, como os de Romualdo et al. (2018), Abrahão et al. (2013) e Baesso et 

al. (2007) para diferenciações de classes de teores foliares de N em braquiárias e no 

feijão respectivamente, em que as combinações de índices espectrais obtiveram 

melhores desempenhos na classificação.       

 A dificuldade do sistema para diferenciação das classes pode ser explicada 

pela similaridade das folhas do milho. A plantas visualmente não apresentaram 

diferenças na cor, a análise foliar de N (resultados não apresentados) também revelou 

não haver diferenças significativas entre os teores foliares de N, para as doses de 

nitrogênio utilizadas em cobertura, estando as plantas com os teores adequados de 

N. Entretanto, para a aplicabilidade do sistema, mesmo devido ao fato das plantas não 

apresentarem diferenças nos teores foliares de N, se faz necessário maiores 

investigações, com melhorias nos métodos, com novas abordagens na seleção e 

tamanhos das janelas das imagens e extração das características, que sejam mais 

representativas com o estado nutricional de um determinado nutriente.   
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Tabela 3. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa (Kappa) para cada 

índice espectral e combinações entre eles, utilizados como vetor de características 

das folhas indicativas do milho no estádio V7. 

Índices expectrais PAG% Kappa 

Evd, Vern, Rvv 34 0,18 
Vn e Rvv 34 0,18 
Vern e Vn 33 0,17 
Evd e Rvv 33 0,17 

Vern, Vn e Rvv 33 0,17 
Evd e Vern 32 0,15 
Vern e Rvv 30 0,14 

Evd, Vern, Vn e Rvv 28 0,10 
Vern 28 0,11 
Evd 27 0,10 
Vn 27 0,09 

Evd, Vern, Vn 27 0,09 
Evd, Vn e Rvv 27 0,09 

Rvv 28 0,08 
Evd e Vn 23 0,04 

Evd – Excesso de verde; Vern – Vermelho normalizado; Vn – Verde normalizado e Rvv – 
Razão verde – vermelho. 
 
 

Tabela 4. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa (Kappa) para cada 

índice espectral e combinações entre eles, utilizados como vetor de características 

das folhas indicativas do milho no estádio R1. 

Índices expectrais PAG% Kappa 

Rvv 29 0,11 
Evd e Rvv 29 0,11 
Vn e Rvv 29 0,11 

Vern e Rvv 26 0,08 
Evd e Vern 26 0,08 
Vern e Vn 26 0,08 

Evd, Vern e Rvv 26 0,07 
Vern, Vn e Rvv 26 0,07 

Vern 26 0,07 
Evd, Vern, Vn e Rvv 25 0,07 

Evd, Vn e Rvv 25 0,07 
Evd 21 0,01 
Vn 21 0,01 

Evd e Vn 20 0,01 
Evd, Vern e Vn 20 -0,01 

vd – Excesso de verde; Vern – Vermelho normalizado; Vn – Verde normalizado e Rvv – 
Razão verde – vermelho. 
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Tabela 5. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa (Kappa) considerando 

apenas os pixels nas bandas do vermelho (R), verde (G) e azul (B) como vetor de 

características das folhas indicativas do milho nos estádios V7 e R1. 

Índices expectrais PAG% Kappa 

ESTÁDIO V7 
R,G,B 39 0,25 
R,G 35 0,19 
R,B 33 0,18 
G,B 33 0,17 
B 26 0,09 
R 26 0,08 
G 24 0,06 

ESTÁDIO R1 
R 28 0,11 

R,B 28 0,10 
R,G,B 26 0,10 
R,G 25 0,08 
G,B 22 0,05 
G 21 0,04 
B 20 0,0001 

R= Vermelho; G= Verde e B= Azul. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os métodos e técnicas utilizado para extração de características baseados em 

índices espectrais na faixa do visível, com os classificadores estatísticos estudados, 

não identificam as doses de nitrogênio em folhas indicativas de milho nos estádios V7 

e R1, para as condições experimentais utilizadas na pesquisa em questão. 
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