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Resumo—The classification of pollen grains images are cur-
rently done manually and visually, being a weariful task and
predisposed to mistakes due to human exhaustion. In this paper,
the authors introduce an automatic classification of 55 different
pollen grain classes, using convolutional neural networks. Dif-
ferent architectures and hyperparameters were used to improve
the classification result. Using the networks VGG16, VGG19, and
InceptionV3, were obtained accuracy rates over 93.58%.

Index Terms—Computer Vision, Machine Learning, Palyno-
logy, Pollen Grains.

I. INTRODUÇÃO

A palinologia é a ciência que estuda os grãos de pólen
e esporos, estes são objetos microscópicos produzidos pelas
plantas classificadas como: briófitas, pteridófitas, gimnosper-
mas e angiospermas, ou seja, são células reprodutivas pro-
venientes das flores possuindo um tamanho médio de 10 a
50 µmetros [Joosten and de Klerk, 2002]. Ademais, outras
áreas de conhecimento ramificaram-se da palinologia, como o
estudo de polens de mel através da melissopalinologia [Von
Der Ohe et al., 2004], o estudo de polens causadores de alergia
na imunologia [Delves et al., 2017] e o estudo de ecossistemas
do passado através da paleoecologia [Jackson and Williams,
2004].

Devido a dimensão dos grãos de pólen, para a sua
visualização é necessário o uso de um microscópio para
a captura de imagens e posterior análise. Existem diversas
maneiras de analisar os grãos de pólen, como a identificação
através de microscópio [Collinvaux et al., 2014], a análise
por varredura eletrônica [Nakagawa et al., 2000] e, ainda, a
identificação por partı́culas a laser [Boyain-Goitia et al., 2003].

A identificação destes grãos por olho humano, através de um
microscópio é o método mais comum, pois não há necessidade
de um grande investimento financeiro, pois utilizam-se apenas
lâminas palinológicas contendo as amostras de grãos, além de
um especialista da área. Em contrapartida, muitos erros são
comumente cometidos neste tipo de análise, sendo causados
pelo desgaste exercido na realização da tarefa de classificação.
Outro ponto importante é a baixa demanda de especialistas da
área da palinologia, criando uma dependência devido a falta
de profissionais qualificados para tal tarefa.

A atividade de classificar e contar grãos de pólen pode
ser automatizada com o uso da visão computacional e da
aprendizagem de máquina [Hwang et al., 2013]. De acordo
com [Prince, 2012], o objetivo da visão computacional é
desenvolver computacionalmente a habilidade visual que os
seres humanos já possuem e tornar a tarefa mais rápida e efi-
ciente, utilizando-se de algoritmos e técnicas computacionais
desenvolvidas para determinado objetivo. Essa área tem como
foco automatizar tarefas associadas a visão humana. No caso
deste artigo, visa automatizar a classificação feita visualmente
por especialistas da área da palinologia, corretamente e de
forma mais rápida e eficaz [Quinta, 2013].

Para automatizar o trabalho exercido com o uso da visão
computacional, destinado a identificação das imagens de grãos,
é feita a combinação com a inteligência artificial. O aprendi-
zado profundo é um ramo da inteligência artificial destinado
para problemas de percepção, como neste caso, a identificação
de imagens. Segundo [Ng, 2019], este tipo de aprendizado se
destaca quando o assunto é uma grande quantidade de dados e
problemas complexos a serem resolvidos, sendo uma famı́lia
de técnicas que se adaptam a estes. Analogamente, o seu uso
para identificar grandes quantidades de imagens, onde estão
presentes diferentes famı́lias e espécies de grãos de pólen,
torna-se adequado.

No presente trabalho, os autores desenvolveram um clas-
sificador automático de polens utilizando diferentes Redes
Neurais do Aprendizado Profundo, que são amplamente utili-
zadas na literatura, constituindo-se o estado da arte. As redes
utilizadas foram: VGG16, VGG19, InceptionV3 e ResNet50,
com o objetivo de classificar corretamente 55 diferentes classes
de grãos de pólen.

Este artigo está organizado da seguinte forma: A Seção
II apresenta os trabalhos correlatos. Os materiais e métodos
adotados nesta pesquisa estão descritos na Seção III. A Seção
IV relata os resultados obtidos e a discussão. Por fim, as
conclusões e trabalhos futuros são mostrados na Seção V.

II. TRABALHOS CORRELATOS

De acordo com [Quinta et al., 2012], o reconhecimento de
padrões pode ser modelado com o uso de Floresta de Cami-


