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Resumo — Com diversos tipos de plantas existentes no mundo e sua extrema 

importância na vida humana, a necessidade de identifica-las é muito grande, porém 

um trabalho muito complexo. Aplicativos para dispositivos móveis com o objetivo de 

identificar plantas já foram criados, porém, a eficácia desses não é alta devido a 

utilização de uma abordagem por correlação e/ou similaridade de imagens tidas como 

referencias absolutos. Além disso, a abertura do próprio usuário ainda poder cadastrar 

suas próprias imagens acaba levando a inconsistência desses sistemas. Dessa forma, 

o objetivo desse projeto é implementar um aplicativo para dispositivo móvel de sistema 

operacional Android, que utilize técnicas de processamento de imagens e 

reconhecimento de padrões para identificar diferentes tipos de plantas. Inicialmente, 

foi realizada a aquisição de imagens de folhas de plantas em um repositório online já 

existente, em seguida, uma sequência de etapas de processamento foi aplicada 

nessas imagens seguida da extração de atributos. Esses descritores serviram como 

entrada para classificadores que foram testados e incorporados no aplicativo 

proposto. O resultado final obtido com o classificador de árvore de decisão usando o 

algoritmo Random Tree foi de 91,6%. Finalmente, a implementação do sistema de 

visão computacional foi feita utilizando os softwares Android Studio, a biblioteca de 

processamento de imagens OpenCV, a linguagem de programação Java, com o 

paradigma de orientação a objetos. Testes foram realizados e o resultado final foi a 

criação de um aplicativo para dispositivos móveis capaz de auxiliar no processo de 

identificação de plantas. 

Palavras-chave: identificação de plantas; processamento digital de imagens; 

reconhecimento de padrões; aplicativo móvel; visão computacional. 

 

I. INTRODUÇÃO 

  

Existem cerca de 250 a 270 mil espécies de plantas devidamente nomeadas ao 

redor do mundo. (PORNPANOMCHAI et al., 2011). É de alta importância conhecer e 

saber classificar corretamente cada planta na superfície do planeta. Contudo, essa não 

é uma tarefa fácil e exige uma alta expertise no assunto – incomum para muitas 

pessoas (KAZEROUNI, et al. 2015).  

As plantas têm um papel de destaque e único na história de toda a existência 

de formas de vida estável no planeta. São as principais reguladoras da natureza e da 



vida. Além disso, desempenham um importante papel em aplicações médicas, como 

uma alternativa a medicação química. (WÄLDCHEN e MÄDER, 2016; KAZEROUNI, et 

al. 2015, SHEJWAL et al., 2015; KULKARNI et al., 2013; METRE e GHORPADE, 

2013). 

Nessa direção, Pornpanomchai et al. (2011) afirmam que sistemas de 

classificação de plantas podem ajudar as pessoas a reconhecer ou mesmo passar a 

conhecer determinadas plantas (extintas, raras ou simplesmente desconhecidas). 

Conforme Kazerouni, et al. (2015) um aplicativo ou sistema de reconhecimento de 

plantas pode ser usado para identificar espécies sem a necessidade de conhecimentos 

botânicos muito específicos e técnicos. Essas aplicações também podem contribuir 

com outras propostas, tais como: mapeamento geográfico de plantas – tarefa comum 

de cientistas e profissionais do campo da botânica – desenvolvimento de estudos na 

medicina, produção de medicamentos, agricultura de precisão e até mesmo 

jardinagem. 

É notório que várias pesquisas já se empenharam em buscar a classificação 

das variadas espécies de plantas do planeta. Os resultados obtidos são, de forma 

geral, considerados satisfatórios, porém as aplicações práticas implementadas ainda 

não possuem toda a eficiência necessária e refletida por tais pesquisas. 

As características mais comuns das plantas podem ser úteis na sua 

identificação, como: caule, raiz, flor, fruta e folha (KAZEROUNI et al., 2015; SHEJWAL 

et al., 2015). Atualmente, a forma mais comum de implementar a classificação de 

plantas está baseada na imagem digital de suas folhas.  Pode-se facilmente transferir 

as imagens digitais coletadas das folhas das plantas para um computador, seguida da 

extração automática dos atributos através de técnicas de processamento de imagens 

e visão computacional (SHEJWAL et al., 2015, KULKARNI et al., 2013). O 

processamento digital de imagens faz-se necessário, pois fornece ferramentas de 

extração de características e pode retratar um específico padrão que está sendo 

estudado (SHEJWAL et al., 2015). Subsequentemente, técnicas de aprendizado de 

máquina auxiliam na etapa de reconhecimento das plantas, através das folhas 

inicialmente coletadas (KULKARNI et al., 2013). 

Com o progresso das tecnologias mobile e expansão dos smartphones com 

avançados hardwares e sistemas operacionais, novas aplicações possibilitam uma 

nova direção para as pesquisas (PRASAD et al., 2016). No entanto, atualmente esses 



sistemas informatizados não são nem móveis nem facilmente acessíveis (PRASAD et 

al., 2016). 

Assim como o Leafsnap descrito em Kumar et al. (2016) e citado por Metre e 

Ghorpade (2013) na sua revisão da literatura sobre trabalhos com objetivos 

semelhantes, a maioria das pesquisas utilizam a abordagem de comparação por 

similaridades com uma base de dados referencial para classificar as plantas, como no 

trabalho de PRASAD et al. (2016). 

Metre e Ghorpade (2013) resume trabalhos recentes com as técnicas e atributos 

utilizados, juntamente dos resultados obtidos pela literatura correlata: 

a) Classificação de imagens de plantas por atributos de textura 

usando classificadores combinados (HAN et al., 2012), classificação baseada 

em textura utilizando os classificadores LVQ + RBF. Acurácia: 98,7%. 

b) Classificação de folhas de plantas usando forma, cor e atributos 

de textura (TUCERYAN e Jian, 1998), classificação baseada em forma, cor 

e textura utilizando o classificador PNN (Rede Neural Probabilística). 

Acurácia: 93,75%. 

c) Fusão de textura e borda para classificação de folhas de plantas 

(RASHAD et al., 2011), classificação baseada em borda e textura utilizando 

o classificador RBF. Acurácia: 85,93%. 

d) Classificação de folhas de plantas baseada em formas e textura 

(KADIR et al., 2011), classificação baseada em forma e textura utilizando o 

algoritmo de classificação incremental. Acurácia: 81,1%. 

e) Extração de atributos de textura para identificação de plantas 

medicinais e comparação com outros classificadores. (SUMATHI e KUMAR, 

2012), classificação baseada em textura e padrão binário local (LBP) 

utilizando os classificadores SGD, kNN, SVM, DT, ET e RF. Acurácia: 94,7%. 

 

Dessa forma, levando em conta a pesquisa inicial, essa pesquisa tem como 

objetivo geral desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel com sistema 

operacional Android que implementa as fases de sistemas de visão computacional, 

capaz de auxiliar o reconhecimento de diferentes tipos de plantas, utilizando 

técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial, sem recorrer ao uso 

de correspondência por similaridades entre imagens de referência. 

  



II. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No intuito de implementar e incluir um sistema de visão computacional em 

dispositivos móveis, as etapas desse projeto foram baseadas, primordialmente, no 

diagrama proposto Marques-filho e Vieira Neto (1999), demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Etapas de um sistema 
de visão artificial 

 
Fonte: MARQUES-FILHO e VIEIRA 
NETO, 1999 

 

A seguir, são descritas as etapas realizadas para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

 

A. Investigação de aquisição de imagens 

O primeiro passo importante para o desenvolvimento de um projeto de visão 

computacional é a seleção de um conjunto de dados de imagens, nesse caso, foliares 

disponíveis. Para facilitar os testes que iriam ser realizados no final do 

desenvolvimento da aplicação, foi delimitado que as imagens das folhas fossem 

exclusivamente de plantas brasileiras, ou que fossem bastante comuns no território 

brasileiro. O conjunto de dado selecionado foi o Herbário Virtual Reflora, um 

repositório virtual com imagens exclusivamente de plantas brasileiras desenvolvido 

pela COPPETEC-UFRJ, e administrado pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro.   



A Figura 2 apresenta algumas das imagens utilizadas nessa pesquisa. Trata-

se de amostras de folhas das plantas Amoreira, Ipê Branco e Paineira. 

 

Figura 2 – Amostras de imagens utilizadas no 
desenvolvimento dessa pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Todas as imagens têm foco na folha das plantas e possui um fundo neutro, tudo 

isso para auxiliar a classificação, inclusive as imagens que foram utilizadas nos testes 

posteriores, essas adquiridas com a câmera de um smartphone, como mostra a Figura 

3. 

 

Figura 3 – Amostras de imagens utilizadas 
nos testes 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Foram selecionadas apenas 3 plantas para os testes em ambiente real pela 

complexidade em encontra-las. 

 

B. Processamento de imagens e extração de atributos 

Para o processamento de imagens e extração de atributos foi utilizada a 

biblioteca OpenCV em conjunto com o software Android Studio. A sequência de 

etapas de processamento escolhida para o projeto foi: conversão em escala de cinza, 



filtro Média e detector de borda Canny. Essa sequência trazia resultados satisfatórios 

ao mesmo tempo que não necessitava de muito poder do processador para sua 

realização. 

Com a análise e os testes iniciais realizados pelo software Weka, foi descoberta 

a relevância de 3 características: Mean (valor médio de cinza da imagem), Center Of 

Mass (XM e YM – média ponderada do brilho das coordenadas x e y de todos os pixels 

da imagem ou seleção) e Standard deviation (stddev – desvio padrão dos valores de 

cinza usados para gerar o valor médio de cinza). Apenas com estes atributos já foi 

possível a classificação satisfatória das plantas utilizadas nos testes iniciais. 

 

C. Classificação de padrões e análise de classificadores 

Os classificadores inteligentes, por si só, são capazes de determinar a 

separabilidade do conjunto de atributos fornecidos como entradas para as amostras 

submetidas, corroborando assim a eficiência da extração e relevância dos atributos 

selecionados.  

Serviram de entrada para esses classificadores determinarem a separabilidade 

das espécies de plantas os atributos: Mean, Center Of Mass e Standard deviation.  

Com auxílio do software Weka foram testadas as árvores de decisão: 

DecisionStump, HoeffdingTree, J48, RandomForest e RandomTree. Um arquivo do 

tipo ARFF foi criado para possibilitar os testes, nele continha os dados extraídos de 

cada imagem assim como a classe à qual cada um pertence, ou seja, a planta a qual 

cada um pertence.  

Os testes feitos no Weka foram do tipo leave-one-out justamente por causa do 

baixo número de amostras disponíveis para estudo. Então, foram criados basicamente 

2 arquivos do tipo ARFF para serem utilizados nos testes, em um os dados para o 

treinamento, que consistia em 19 amostras de 6 plantas cada (totalizando 114 

amostras), e no outro uma amostra dessas mesmas 6 plantas.  

Ainda testando a classificação, após os resultados do Weka e a implementação 

da árvore de decisão no software final, foram realizados testes no próprio aplicativo, 

tanto com as imagens adquiridas para o treinamento do classificador, como com 

imagens capturadas em ambiente real. 

 



D. Desenvolvimento do software final 

A implementação do sistema de visão computacional proposto foi feita para 

execução em smartphones que possuam o sistema operacional Android, pela 

facilidade e disponibilidade de recursos tanto para desenvolvimento quanto para 

testes e validação.  

Testes iniciais para a busca por técnicas mais adequadas foram realizados pela 

interface de desenvolvimento (IDE) Netbeans, primeiramente em conjunto do ImageJ 

para verificar as técnicas de processamento de imagem e posteriormente trocando-o 

pelo OpenCV. Em seguida, os códigos criados no Netbeans com o OpenCV foram 

reutilizados no desenvolvimento do aplicativo móvel fazendo adaptações. 

Foram utilizados os softwares Android Studio versão 3.1.3, plataforma de 

desenvolvimento Java SE versão 8 e Android SDK para o desenvolvimento específico 

e direcionado aos dispositivos móveis. A linguagem de programação escolhida, em 

função das tecnologias selecionadas foi Java e, para recursos de interface do 

aplicativo a XML (eXtensible Markup Language).  

No início, a biblioteca de processamento de imagens almejada para se associar 

ao projeto para facilitar, agilizar e consolidar de forma eficaz o aplicativo final proposto 

para implementação era a ij.jar, do software ImageJ (SCHNEIDER et al., 2012) mas a 

sua incompatibilidade em dispositivos mobile forçou a troca para a OpenCV, uma 

biblioteca de processamento de imagens, com muitas outras funções, de código 

aberto desenvolvida em C/C++. Muito teve de ser estudado para proporcionar o 

aprendizado dessa nova biblioteca, que apesar de ser utilizada para o mesmo fim, 

possuía métodos bastante diferentes e que precisavam ser convertidos para a 

linguagem de programação escolhida do projeto. 

Para o desenvolvimento completo do aplicativo final foi necessário além do 

software Android Studio e a biblioteca OpenCV, uma biblioteca que possibilitava o 

corte das imagens enviadas pelos usuários ao sistema. Os códigos criados para as 

operações de processamento de imagens escolhidas são mostrados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 – Código para realização das etapas 
de processamento escolhidas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Bitmap é o tipo das imagens no software Android Studio e para a manipulação 

das mesmas serem possíveis no OpenCV, uma conversão se torna necessária, pois 

o mesmo só aceita imagens no padrão Mat. Esse problema foi resolvido utilizando 

apenas 3 linhas de código, mostradas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Código para realização da 
conversão de Bitmap para Mat 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Após a realização do processamento das imagens, a extração das 

características é feita utilizando o código mostrado na figura 6.  

 

Figura 6 – Código para a extração das 
características na imagem 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Por fim, as características escolhidas já foram citadas anteriormente. 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



Com a implementação das etapas previamente descritas, é possível verificar a 

obtenção de resultados pontuais e específicos. A seguir, são apresentados de forma 

detalhada e discutidos cada um dos resultados alcançados com o desenvolvimento 

desse projeto. 

 

A. Processamento de imagens 

Essas fases da pesquisa foram realizadas com a biblioteca OpenCV em 

conjunto com o Android Studio. A princípio, as etapas de processamento a serem 

realizadas eram: conversão em níveis de cinza, segmentação, preenchimento de 

buracos e esqueletização, mas essa sequência exigia muito do smartphone, 

resultando no fechamento da aplicação e não cumprimento das etapas. Devido a isso 

as etapas de processamento foram trocadas por uma sequência que fosse eficaz e 

não exigisse tanto poder computacional da parte do smartphone. 

Na Figura 7 temos a ilustração da sequência escolhida nessa pesquisa. A folha 

utilizada na ilustração pertence a planta Ipê Branco. Na primeira etapa é apresentada 

a imagem da folha original, seguida da conversão em escala de cinza, aplicação do 

filtro de passa baixa Média e, por último, a aplicação do detector de borda Canny. 

 

Figura 7 – Etapas de processamento 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a escolha dessa sequência para o processamento de imagens, a 

aplicação conseguiu realizar tudo o que era previsto sem erros e encerramentos 

inesperados. 

A extração de características foi realizada após as etapas de processamento 

serem concluídas. No total foram 4 características (mean, stddev, xm e ym). No início 

da pesquisa, os dados eram extraídos no Netbeans em conjunto com o OpenCV por 

ser mais rápido, mas foi notado uma mudança nos valores quando os mesmos eram 

extraídos no Android Studio. Atribuímos essa mudança no provável resultado obtido 

pela necessidade da conversão das imagens do tipo Bitmap para Mat (exigência 

imposta pelo OpenCV). 



Todos esses procedimentos, de processamento e extração, só foram possíveis 

com a versão 2.4.13.6 da biblioteca OpenCV, pois somente ela possuía os métodos 

de Canny e Momentum (necessário para a extração de Center of Mass da imagem) 

na opção mobile. 

 

B. Análise de classificadores 

Utilizando o software Weka foram realizados diversos testes com algumas 

árvores de decisão, como a J48, Random Forest, Decision Stump, Hoeffding Tree e 

Random Tree. Os testes foram feitos com um arquivo do tipo ARFF contendo dados 

de 6 plantas diferentes (Ipê Branco, Paineira, Amoreira, Pitangueira, Goiabeira e 

Mangueira) com 20 amostras cada, sendo todas essas amostras (imagens) retiradas 

do Herbário Virtual Reflora. Os dados para a criação desse arquivo foram todos 

extraídos das imagens utilizando o OpenCV no Android Studio. 

Os parâmetros das árvores de decisão utilizados em todos os testes são os 

dados pelo próprio Weka, não houve alteração nesses valores para a realização dos 

testes.  

Testando as árvores com as configurações default do Weka e deixando a opção 

“Use training set” na parte de “Test options”, as árvores que obtiveram o melhor 

resultado foram a Random Forrest e a Random Tree. A taxa de acerto para cada 

árvore pode ser vista na coluna Teste 1 da Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Taxas de acerto de cada árvore de decisão nos respectivos testes.  

 Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

Decision Stump 25,83% 25,21% 16,66% X 

Hoeffding Tree 30% 29,56% 16,66% X 

J48 78,3% 70,43% 33,33% 4,34% 

Random Forest 100% 100% 16,66% 17,39% 

Random Tree 100% 100% 16,66% 13,04% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelo baixo número de amostras que nos é disponível, a melhor opção de 

treinamento é a do tipo leave-one-out, por isso as amostras foram separadas em dois 

arquivos ARFF. Essa separação foi feita retirando uma amostra de cada tipo de planta 

do arquivo original e colocando em um novo, após isso ficamos com um arquivo 



possuindo 114 amostras no total (19 para cada espécie de planta) e um com 6 

amostras no total (1 para cada espécie). 

Refizemos o primeiro teste, e algumas alterações nas porcentagens ocorreram. 

Acredita-se que essa alteração seja por causa do baixo número de amostras, que 

dificultava o treinamento das árvores. As porcentagens de acerto podem ser vistas na 

coluna de Teste 2 da Tabela 1.  

Mudando a opção na parte de “Test options” para “Supplied test set”, 

selecionamos o arquivo que continha uma amostra de cada planta. Como pode ser 

visto na coluna Teste 3 da Tabela 1, todos os resultados diminuíram muito, em 

especial o das árvores Random Tree e Random Forest. Acredita-se que seja o mesmo 

motivo que levou a alteração dos resultados do teste anterior: o baixo número de 

amostras.  

Apesar do baixo resultado obtido no teste anterior, como a Random Tree obteve 

100% de acerto nos dois primeiros testes, implementamos ela no aplicativo final para 

novos testes. A preferência da Random Tree (entre ela e a Random Forest), foi pelo 

fato da Random Forest ser um algoritmo de várias Random Trees em uma, ou seja, 

uma floresta de Random Trees, o que tornaria muito complexo sua implementação, 

além de exigir mais prcessamento do smartphone.  

No aplicativo já em funcionamento foram testadas todas as imagens adquiridas 

para o treinamento da árvore. Apesar de no teste do Weka resultar em 100% de 

acerto, utilizando o conjunto de treinamento para os testes, na prática, mudou. O 

algoritmo da Random Tree implementada no aplicativo final errou na classificação de 

7 amostras, obtendo no final uma taxa de 91,6% de acerto.  

Considerando essa taxa de acerto, superamos os resultados obtidos nos 

trabalhos de Rashad et al. (2011) e Kaddir et al. (2011), listados no item 1. Também 

pode-se considerar que esse valor de acerto, apesar de pouco inferior, encontra-se 

em alta proximidade com os demais trabalhos correlatos pesquisados. 

Com as imagens numeradas de 1 ao 20, abaixo podemos ver quais foram 

classificadas erradas junto com a classificação que receberam da árvore de decisão 

implementada: 

a) Amoreira: Imagens 12 e 15 classificadas como Ipê Branco 

b) Ipê Branco: acerto para todas as classificações realizadas 

c) Paineira: acerto para todas as classificações realizadas 

d) Pitangueira: Imagem 10 classificada como Paineira 



e) Goiabeira: Imagem 15 classificada como Mangueira; Imagem 19 

classificada como Pitangueira 

f) Mangueira: Imagem 4 classificada como Paineira 

 

 Ainda no aplicativo, foram também testadas as imagens adquiridas em 

ambiente real. No total foram 23 imagens, sendo 9 da Amoreira, 9 da Ipê Branco e 5 

da Pitangueira. O classificador só acertou 5 das 23 imagens, sendo todas essas da 

folha do Ipê Branco. 

Para desempate, um novo teste foi realizado seguindo o modelo do teste 

anterior, mas o arquivo utilizado no “Supplied test set” foi um criado com os dados das 

imagens adquiridas em ambiente real. Foram testadas apenas as árvores J48, 

Random Forest e Random Tree. A taxa de acerto para cada árvore pode ser 

visualizado na coluna de Teste 4 da Tabela 1. 

Por obter melhores resultados em 2 dos 3 testes realizados, a árvore de decisão 

escolhida para a implementação no software final foi a Random Tree. 

 

C. Desenvolvimento do aplicativo final 

Foram criadas 3 telas no total para a aplicação final, como pode ser visto na 

Figura 8, na imagem (a) podemos ver a tela principal, que é onde o usuário irá escolher 

se quer carregar uma imagem já existente da galeria ou utilizar a câmera para capturar 

uma nova imagem. 

 

Figura 8 – Telas do aplicativo final 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 



Caso o usuário selecione a opção de capturar uma nova imagem pela câmera, 

a aplicação câmera do próprio smartphone será iniciada para que seja realizada a 

captura, após isso a imagem capturada é enviada a tela de recorte, como mostra a 

imagem (b) da Figura 8. Essa tela só é mostrada quando a imagem selecionada vem 

da câmera, caso seja uma imagem da galeria, essa tela não é exibida. A tela de recorte 

possui 2 botões e exibe a imagem acima deles com o cortador, o usuário pode 

posicionar o cortador do jeito que achar melhor e apertar o primeiro botão, que realiza 

o corte. Ao pressionar o segundo botão, o usuário é levado a tela seguinte. 

A última tela da aplicação é a de resultado, nela é exibida a classificação da 

planta juntamente com a imagem que foi enviada pelo usuário, como pode ser vista 

na imagem (c) da Figura 8. O único botão presente nessa tela faz com que a aplicação 

comece novamente, possibilitando ao usuário realizar uma nova pesquisa. 

 

D. Classificação 

Concluindo a criação do aplicativo, o código da árvore Random Tree foi criado 

com base nos testes que obtiveram 100% de acerto e adicionado ao código da 

aplicação, após isso a classificação foi testada, como descrito no item 5.2 desse 

relatório. Quando testado com as imagens capturadas em ambiente real, a 

porcentagem caiu drasticamente, chegando a 17,4% de acerto. A árvore erra 19 das 

23 amostras inseridas, acertando apenas na classificação da planta Ipê Branco, isso 

tudo mesmo utilizando imagens com o fundo neutro e boa iluminação. 

Há uma boa confusão entre as plantas Amoreira e Ipê Branco, sendo as 

amostras da primeira muitas vezes classificada como a segunda pela árvore. Essa 

baixa porcentagem de acertos se deve ao baixo número de amostras utilizadas no 

treinamento das árvores, não pelo classificador utilizado. Além disso, as características 

extraídas das imagens podem não ser a melhor escolha quando a questão é 

classificação de espécies de plantas, pois as mesmas são uma média utilizando os 

pixels da imagem, o que pode ocorrer grandes variações nos números quando as 

imagens não são do mesmo tamanho. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalização dessa pesquisa nos mostrou que se necessita de aprofundamento 

em novas pesquisas para encontrar melhores atributos para a diferenciação dessas 



plantas, pois os utilizados nessa pesquisa não trouxeram os melhores resultados por 

serem características que dependiam muito mais da imagem (tamanho, quantidade 

de pixels do fundo e do objeto de interesse) do que da planta apresentada. Por isso é 

importante encontrar características, e métodos para extrai-las, que sejam mais 

especificas de cada planta, como, por exemplo, o formato de sua borda.  

Apesar da baixa classificação obtida, ainda acredita-se que esse seja o melhor 

método para a diferenciação das espécies de plantas utilizando apenas a imagem de 

suas folhas, pois, uma vez que seja encontrada as melhores características para 

serem utilizadas na classificação ou ainda, melhores classificadores, como as redes 

neurais artificiais, a margem de erro se tornará muito menor do que a de sistemas que 

utilizam a similaridade entre as imagens para esse mesmo propósito, além de 

melhorar o tempo de resposta. De toda forma, ainda foi possível comprovar a 

viabilidade das técnicas empregadas pelo resultado da classificação obtida com as 

imagens da base de dados online – um conjunto bem delimitado e de qualidade; caso 

não fosse possível classificar nem mesmo esse conjunto de dados, a viabilidade do 

uso do software em ambiente real já poderia ser descartada para as técnicas e 

atributos utilizados. 

Dessa forma, essa pesquisa cumpre os objetivos propostos pelo projeto inicial, 

necessitando de melhorias a serem realizadas em trabalhos futuros relacionadas com: 

aumento da quantidade de amostras para cada classe (tanto de diferentes bases 

quanto de imagens obtidas em ambiente real), extração e seleção de uma variedade 

maior de atributos, uso de classificadores de diferentes abordagens (SVM, redes 

neurais artificias, entre outros), revisão de técnicas de processamento de imagens e 

aprimoramento do software para background complexos. Logo, há muito a ser feito 

ainda para melhoria de resultados e disponibilização de uma ferramenta final de 

efetiva utilidade com aceitável grau de confiança. 
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