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Resumo—Recent studies have shown that computer vision
techniques developed to boost the count of plant leaves brings
significant improvements. In this paper, a proposal was presented
for plant leaf counting using Convolutional Neural Networks
(CNNs). To accomplish the training process, CNNs architectures
were adapted to solve regression problems. To evaluate the
proposed method, an image dataset with 810 images of three
species (Arabidopsis, Tobacco and one mutation) was used. The
results showed that Xception architecture obtained the best
results with R2 of 0.96 and MAE (mean absolute error) of 0.46.

Index Terms—convolutional neural networks, leaf counting,
regression

I. INTRODUÇÃO

O setor da agricultura é um dos que mais alavancam a
economia no Brasil. Segundo dados estatísticos do Produto
Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2017, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o crescimento acumulado da Agropecuária no ano foi de
14,5%. Com isso, podemos concluir que a agricultura no
Brasil é muito importante para a economia do país, logo se
torna indispensável aprimorar manejos atuais, como também
desenvolvê-los para melhorar a produtividade cada vez mais
[1].

Partindo do ponto em que a agricultura de precisão é de
extrema importância para estimar a produtividade, pode-se
dizer que as características do genoma e fenótipo, aliado jun-
tamente aos estudos de modelagem, possibilita a predição no
desempenho das plantas sob as diversas condições ambientais
[2], [3]. Para auxiliar nesta abordagem, métodos modernos
de fenotipagem têm sido investidos ao longo do país, como
é o caso da EMBRAPA que investiga técnicas através de
imagens espectroscópicas [2]. Uma das áreas que analisa as
características de imagens é a visão computacional e dentro
dela existem inúmeras técnicas de fenotipagem, tal como a
contagem de folhas de plantas que pode auxiliar na estimativa
e eficiência da produção dos grãos [4].

Os métodos que realizam a contagem de folhas se baseiam
em duas maneiras principais: obter uma segmentação por
folha, que leva automaticamente ao número de folhas de uma
planta [5], [6]; ou aprender o número de folhas por regressão
direta a partir da imagem colorida [7]. Independente da
abordagem, os métodos automáticos com visão computacional

aceleram a contagem em grandes áreas quando comparado ao
ser humano.

Neste artigo, é proposta uma metodologia automática para
contagem de folhas em plantas observadas de cima para baixo
usando CNNs. Para isso, as arquiteturas tradicionais propostas
para classificação de imagens, tais como ResNet e Xception
[8]–[10], foram adaptadas para regressão. Os resultados ob-
tidos mostraram que o método proposto com a arquitetura
Xception obteve um erro absoluto médio de apenas 0,46, o
que torna viável o uso para contagem de folhas de plantas.

Este artigo está descrito em cinco seções. A Seção 2
apresenta os trabalhos correlatos utilizados como base para
o desenvolvimento desse trabalho. Na Seção 3, é descrita a
metodologia proposta para contagem automática de folhas. A
Seção 4 apresenta os experimentos e resultados e, por fim, as
considerações finais são apresentadas na Seção 5.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Em 2014, a Computer Vision Foundation (CVF) lançou um
desafio para resolver problemas de fenotipagem em forma de
competição, denominada Problemas de Visão Computacional
em Fenotipagem Vegetal (CVPPP). Por conseguinte, diversos
algoritmos de visão computacional têm sido propostos para
melhorar a acurácia dos resultados obtidos; dentro desta com-
petição vários autores vêm propondo técnicas para contagem
de folhas de plantas para melhoria na fenotipagem [7], [8],
[11].

Dobrescu et al. [6] utilizaram CNNs e obtiveram resultados
significativos como: o aumento da predição foliar utilizando o
agrupamento de duas espécies de plantas diferentes (Tobacco,
Arabidopsis). Eles concluíram que o treinamento em conjunto
das duas espécies a partir de imagens RGB forneceu a invari-
ância do modelo para as espécies de plantas, o que é um fator
importante para a agricultura.

Shubhara et al. [12] propuseram uma abordagem que usa
uma arquitetura denominada SegNet, onde essa arquitetura
utiliza várias camadas de convolução seguida de camadas de
upsampling até chegar ao tamanho da imagem original. A
SegNet é utilizada para a segmentação inicial e depois uma
outra arquitetura utilizando rede neural convolucional para a
contagem de folhas. Para a contagem de folhas de plantas,
foi utilizada uma estratégia de segmentação com aumento de
dados.
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