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1. Resumo 

O controle de pragas e doenças é fundamental para manter todo um plantio saudável. 

Com a expansão da tecnologia para o campo e avanços consideráveis nas áreas de 

Análise de Dados e Inteligência Artificial, atualmente este controle pode contar com o 

auxílio da tecnologia tanto para o monitoramento da plantação, quanto para o 

diagnóstico da saúde do cultivo. Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel para auxiliar no diagnóstico de doenças que se manifestam nas folhas 

das plantas com modelos gerados a partir do retreinamento de uma rede neural 

profunda com uma base de imagens devidamente classificadas. 

2. Introdução 

Em plantações de médio e pequeno porte, pragas e doenças detectadas e tratadas de 

forma tardia podem implicar em gastos excessivos na recuperação do cultivo ou mesmo 

prejuízos causados por perdas da plantação. Detectar e lidar com a praga ou doença o 

mais rápido possível pode evitar estas perdas e gastos desnecessários, e atualmente 

com os avanços nas técnicas de visão computacional, poderosos modelos de 

classificação de imagens podem ser embarcados em dispositivos móveis como 

smartphones para auxiliar nesta tarefa [1,2]. O aplicativo GreenEyes está em 

desenvolvimento para que possa tornar acessível os modelos de classificação assim 

como dispor das informações necessárias para que a manutenção do plantio seja 

executada de forma adequada. 

3. Objetivos 

Viabilizar o diagnóstico de doenças manifestadas nas folhagens de plantas com o 

auxílio de aplicativo móvel que provem de serviços de classificação de imagens para 

fornecer informações da doença detectada e informações de como trata-la. 

4. Metodologia 

Foi utilizado o método de transferência de aprendizado seguindo-se os padrões 

recomendados na documentação da biblioteca de código aberto Tensorflow [3]. Os 

conjuntos de imagens para treino e teste foram gerados manualmente com a 

demarcação das características das doenças sobre a base de imagens do 

PlantVillage[4]. A disponibilização dos modelos gerados acontece por intermédio de um 

sistema de serviço para modelos de aprendizado de máquina [5] também fornecido pelo 



Tensorflow. Para viabilizar a utilização dos modelos, o aplicativo GreenEyes conta com 

o desenvolvimento baseado no arcabouço React Native [6], consumindo recursos 

providos da interface de serviços web GYResources construída em linguagem Python 

com o arcabouço Flask[7], seguindo os padrões de arquitetura REST [8] para a 

disponibilização de recursos no formato JSON (JavaScript Object Notation). 

5. Desenvolvimento 

A partir da base de imagens de folhas fornecidas pelo PlantVillage[4], foram rotuladas 

manualmente características especificas de cada doença com o auxílio da ferramenta 

LabelImg[9] e posteriormente recortadas para gerar a base de imagens utilizada no 

retreino da rede InceptionV3[10] resultando em um modelo com as novas classes 

submetidas para treinamento. Com o modelo classificador em mãos, a estrutura da 

aplicação web GYResources  foi construída a fim de possibilitar o envio de imagens 

para analise, acesso aos classificadores disponíveis, informações sobre doenças, 

plantas e análises realizadas. Como consumidor destes recursos, o aplicativo 

GreenEyes faz o papel de interface de interação com o usuário disponibilizando todos 

os recursos da aplicação GYResources. 

6. Resultados Preliminares 

Atualmente está em aprimoramento um modelo exclusivo para o cultivo de tomates com 

uma acurácia de 84,8%, este permite classificar se a folha do tomateiro está saudável, 

infectada pelo fungo Alternaria Solani, danificada com ácaro Tetranychus Urticae ou 

atingida pela bactéria Xanthomonas Campestris. Os resultados de teste deste modelo 

gerado são descritos na matriz de confusão demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Matriz de confusão demonstrando resultados do modelo. No eixo X 

representando as classes verdadeiras e no eixo Y as classes resultantes do classificador. 


