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RESUMO 

 

 

BUENO, Jésus Franco. Sistema automatizado de classificação de abelhas 

baseado em reconhecimento de padrões. 2010. 176 f. Tese (Doutorado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

A crescente perda mundial de biodiversidade tem sido uma das preocupações da 

comunidade científica internacional que motivaram a criação em 1992 da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica, tornando-se um tratado de compromisso aceito pelos 

governantes de 187 países e pela Comunidade Européia. A redução da 

biodiversidade, devido a vários fatores, como a ação antrópica e o aquecimento 

global, compromete a capacidade do planeta de sustentação da vida humana em 

face do esgotamento dos recursos e serviços por ela prestados. A conservação e 

uso sustentável da biodiversidade passa necessariamente pela aquilatação e 

conhecimento das espécies. Entre essas espécies as abelhas polinizadoras têm 

merecido especial atenção, pois a polinização das plantas é um serviço de 

ecossistema muito importante. Cerca de três quartos das mais de 240 mil espécies 

de plantas do mundo dependem de polinizadores e estima-se que as abelhas sejam 

responsáveis por mais de 70% do serviço global de polinização. Existem quase 

20.000 espécies de abelhas descritas no mundo. No Brasil são conhecidas quase 

400 espécies de abelhas (cerca de 300 são abelhas sem ferrão) e o número 

estimado é de mais de 3.000 espécies. No entanto, este enorme esforço taxonômico 

a ser realizado pode estar comprometido pelo impedimento taxonômico reconhecido 

na Declaração de Darwin de 1988 pela ONU. Uma contribuição para minimizar o 

impedimento taxonômico pode ser dada pelo desenvolvimento de sistemas 

automatizados de apoio à decisão de identificação. Os sistemas de identificação 

existentes são proprietários, ou foram desenvolvidos para grupo específicos de 

espécies e muitas vezes não são integrados. Este trabalho com foco na identificação 

de abelhas, notadamente nas abelhas sem ferrão, que apresentam redução da 

venação das asas, apresenta um modelo de sistema baseado em computador para 

automatizar o processo de identificação de abelhas com uma abordagem de 



 

 

reconhecimento de padrões. Um modelo de sistema denominado ABeeS (Automated 

Bee Identification System) incorpora o conhecimento especializado para o 

reconhecimento automatizado de abelhas usando a imagem das asas. O 

modeloproposto apresenta as funcionalidades de um sistema de identificação de 

abelhas com o modelo de Caso de Uso e o fluxo de dados entre as atividades do 

processo de identificação com o modelo do Fluxo de Dados. Um modelo de banco 

de dados denominado Banco Entomológico de Espécies de Abelhas (BEE) foi 

proposto para armazenamento de resultados, treinamento e otimização do sistema 

ABeeS. Para levantar requisitos e avaliar a proposta foram desenvolvidos protótipos 

de partes do modelo no Labview, um ambiente de programação gráfica, que 

disponibiliza uma plataforma de visão computacional para aplicações de 

reconhecimento de padrões usando o método de correspondência de padrões 

(pattern matching). Um protótipo envolveu uma ferramenta para a definição dos 

marcos anatômicos nas imagens-padrão. Outro envolveu os resultados da extração 

automática dos marcos anatômicos e evidenciou que mostram que a capacidade do 

ABeeS em localizar automaticamente  os gabaritos (template) dos marcos 

anatômicos na imagem da asa em análise depende do conhecimento especializado 

transferido para o sistema. Este conhecimento contribui para a seleção de uma 

região do entorno do marco anatômico para formação da imagem-gabarito.  A 

definição precisa da área é muito importante para a acurácia do reconhecimento 

automatizado do marco anatômico. O ajuste dos parâmetros de treinamento e a 

qualidade da imagem da asa de abelha são determinantes para extração das 

características corretas. Parte integrante do modelo são algoritmos de classificação 

supervisionados, como o FNN4Bees desenvolvido no Laboratório de Automação 

Agrícola da POLI-USP, e que apresentou resultados satisfatórios. Este trabalho 

contribui com uma sistematização do processo de identificação de abelhas, servindo 

de guia para usuários dessa técnica, e o modelo obtido poderá ser utilizado para a 

implementação de um sistema real, na continuidade dos trabalhos. 

 

 

Palavras-chave: Identificação Automatizada de Abelhas. Sistema Automatizado. 

Modelagem. Reconhecimento de Padrões. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

BUENO, Jésus Franco. Automated bee classification system based on pattern 

recognition. 2010. 176 f. Thesis (Doctoral) - Escola Politécnica, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

The growing worldwide loss of biodiversity has been a concern to the international 

scientific community that motivated the creation of the Convention on Biological 

Diversity in 1992, which turned into a commitment treaty accepted by governments of 

187 countries and the European Community. The reduction of biodiversity due to 

several factors, such as anthropic action and global warming, compromises the ability 

of the planet to sustain human life in face of the exhaustion of the resources and 

services it provides. Conservation and the sustainable use of biodiversity necessarily 

involve species knowledge and assessment. Among these species, pollinating bees 

have deserved special attention because plant pollination is an important ecosystem 

service. Nearly three quarters of more than 240,000 plant species depend on 

pollinators around the world and bees are estimated to account for more than 70% of 

the overall pollination service. There are nearly 20,000 bee species described in the 

world. Brazil is known to have nearly 400 bee species (about 300 are stingless bees) 

and the estimated number is over 3,000 species. However, this huge taxonomic effort 

to be performed may be compromised by the taxonomic impediment recognized by 

the UN in the Darwin Declaration in 1988. A contribution to minimize the taxonomic 

impediment may be given by the development of automated systems to support 

classification decision. Existing identification systems are proprietary, or were 

developed for specific groups of species and are often non-integrated. This study 

focused on bee classification, especially stingless bees that have reduced wing 

venation; a model for a computer-based system to automate the bee identification 

process using a pattern recognition approach is presented. A model of the system 

called ABeeS (Automated Bee Identification System) incorporates the expertise for 

the automated recognition of bees using wing images. The model presents the 

functionalities of the bee identification system with the Use Case model and data flow 



 

 

between the activities of the identification process with the Data Flow model. A 

database model called Bee Entomological Database (BEE) has been proposed for 

storage of results, training and for ABeeS system optimization. For requirements 

elicitation and evaluation, the proposal prototypes of parts of the model were 

developed in Labview, a graphical programming environment that provides a platform 

for computer vision applications of pattern recognition using the pattern matching 

method. One prototype uses a tool for defining the landmarks in the template-images. 

Another uses the results of the automatic extraction of landmarks that show the 

ability of ABeeS to automatically locate the templates of landmarks in the wing image 

under analysis, which depends on the expertise transferred to the system. This 

knowledge contributes to the selection of a region surrounding the anatomical 

landmark for the formation of the template. The precise definition of the area is very 

important for the accuracy of automated recognition of anatomical landmark. The 

adjustment of training parameters and image quality of the bee wing are crucial for 

extracting the right features. Part of the model is supervised classification algorithms, 

such as FNN4Bees developed in the Agricultural Automation Laboratory of POLI-

USP, and presents satisfactory results. This work contributes to the systematization 

of the bee identification process, serving as a guide for users of this technique, and 

the model obtained can be used to implement a real system, in further work. 

 

 

Keywords: Automated Bee Identification. Automated System. Modeling. Pattern 

Recognition. 
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SOA Arquitetura orientada a serviço (Service Oriented Architecture) 

SVM Máquina de vetor de suporte (Support Vector Machine) 

tps Função que modela o comportamento de uma placa de metal 

infinitamente fina (thin plate spline) 

UML Linguagem de modelagem unificada (Unified Modeling Language) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da Biodiversidade para a espécie humana (FAO, 2008; CBD, 2006; 

2010; KLEIN, 2007) pode, paradoxalmente, ser agora dimensionada pelas ameaças 

a que está exposta e pelas conseqüências mensuráveis da perda dessa riqueza 

biológica (PEARCE; MORAN, 1994). A pressão humana sobre os ecossistemas é 

crescente, causada por diferentes fatores, provocando mudanças irreversíveis que 

inevitavelmente levarão à redução dos serviços prestados (Millennium Ecosystem 

Assessment - MEA, 2005). Os exemplos são muitos como o declínio dos 

polinizadores (MMA, 1999, ARS-USDA, 2007, BIESMEIJER et al. 2006, TEIXEIRA et 

al., 2008), a extinção de espécies e as espécies ameaçadas (IUCN, 2010), a 

degradação e perda de biomas, a redução das áreas de florestas (PERES et al. 

2010). A conservação da Biodiversidade é uma preocupação crescente para toda a 

comunidade científica internacional, para os povos e para as nações (CBD, 1992). A 

conservação não pode ser impedimento para o uso sustentável dos recursos 

naturais propiciados pela Biodiversidade, pois eles atendem às demandas geradas 

pelas populações e o desenvolvimento econômico (FAO, 2009). A disponibilidade de 

dados sobre a Biodiversidade é uma importante ferramenta para a tomada de 

decisões em diferentes esferas de atuação humana: política, econômica, acadêmica, 

para citar algumas. Segundo Saraiva (2003), a identificação das espécies é uma das 

ações essenciais para o entendimento, conservação e uso sustentável da 

Biodiversidade. O mapeamento desse patrimônio encontra barreiras de ordem 

natural, como a diversidade de espécies, a dispersão das espécies sobre o planeta, 

e outras decorrentes de estratégias humanas. A demanda por novas pesquisas 

encontra problemas há muito debatidos, como o impedimento taxonômico (CBD, 

1998), com componentes de solução de longo prazo como falta de taxonomistas e 

outros de curto prazo como o desenvolvimento de ferramentas computacionais para 

suporte às atividades dos pesquisadores. O acesso a informações consistentes 

sobre espécies, produzidas com o auxilio de informações taxonômicas de autoridade 

científica, é essencial para ações bem sucedidas, como a adequada utilização 

sustentável dos recursos gerados pela Biodiversidade. Muito esforço e investimento 

têm sido feito para o desenvolvimento dessas aplicações na Internet (CANHOS et 
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al., 2004), mas por outro lado, poucas ferramentas têm sido propostas para auxiliar o 

pesquisador local, que é a fonte dessas informações. Para se ter uma dimensão do 

esforço taxonômico, segundo os pesquisadores, o conhecimento da apifauna 

brasileira ainda é um grande desafio (FRANCISCO et al., 2008), e os gêneros 

estudados nos últimos 50 anos representam 30% dos gêneros, com um acervo de 

apenas 10% das 3.000 espécies que se estima existirem no Brasil (SILVEIRA; 

MELO; ALMEIDA, 2002). Por outro lado, as ferramentas disponíveis apresentam 

limitações em suas implementações em software, e muito embora poderosas 

conceitualmente têm nicho específico de aplicação. Este é o caso do ABIS - 

Automatic Bee Identification System (SCHRÖDER et al., 1995) que é um sistema de 

identificação automática para as abelhas, que usa algumas células da venação das 

asas para extração de dados de identificação da abelha. Entretanto, como as 

abelhas sem ferrão apresentam redução da venação das asas anteriores, o uso do 

ABIS fica impossibilitado (FRANCOY et al., 2006). Mas a identificação deste grupo 

de abelhas é prioritária, pois são abelhas de extrema importância ecológica e 

econômica (FRANCOY; IMPERATRIZ-FONSECA, 2006/2007). Os pesquisadores do 

Laboratório de Abelhas – APILAB, do Departamento de Genética da Faculdade de 

Medicina da USP – Ribeirão Preto, Brasil, usam um conjunto de módulos de 

software baseado em Morfometria Geométrica, que apesar de ser uma ferramenta 

poderosa, é muitas vezes trabalhosa e consome muito tempo. A afirmação está 

fundamentada na necessidade de intervenção manual, para entrada e manipulação 

de dados, em diferentes atividades no uso dos módulos de programas, que não 

constituem um sistema integrado. 

Com a crescente complexidade do processo de identificação elaborado pelos 

pesquisadores, que utilizam cada vez mais atributos e um volume maior de dados, a 

demanda é por novas ferramentas computacionais com maior capacidade de 

processamento, com possibilidade de automação das atividades, elaboração de 

análise de dados, e uso de classificadores não-lineares. 

Este trabalho apresenta uma contribuição para minimização do problema de 

identificação de espécies com a proposição de um modelo de sistema para 

ferramenta de apoio às atividades dos pesquisadores. 
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1.1 OBJETIVO DESTE TRABALHO 

 

 

O objetivo deste trabalho é a modelagem de um sistema automatizado de apoio a 

classificação taxonômica de abelhas sem ferrão baseado em reconhecimento de 

padrões e a implementação de um protótipo para prova de conceito. 

 

 

 
1.2 ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO 

 

 

Este trabalho está dividido em 6 Capítulos. O Capítulo 2 apresenta as abelhas sem 

ferrão, sua inserção no grupo das abelhas em geral e a importância ecológica, 

econômica e social. Descreve o sistema de classificação taxonômico binomial e 

relata o número de táxons descritos em algumas bases de dados. Apresenta a 

morfologia das asas das abelhas com suas características biológicas relevantes para 

identificação. O Capítulo 2 apresenta, ainda, o esforço taxonômico a ser realizado 

para a identificação e avaliação da Biodiversidade do planeta e expõe os riscos 

decorrentes do impedimento taxonômico.  

No Capítulo 3 são descritas as características dos sistemas de identificação de 

abelhas baseados em imagens existentes, seus pontos importantes e suas 

limitações ao uso generalizado.  

O Capítulo 4 apresenta um modelo para um sistema automatizado de identificação 

de abelhas – ABeeS, uma contribuição para apoiar o especialista na identificação e 

avaliação das espécies que se estima existirem.  

O Capítulo 5 apresenta a discussão e as contribuições relevantes deste trabalho de 

software. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais e possíveis trabalhos futuros que 

podem ser executados a partir deste trabalho de pesquisa. 

O APÊNDICE A descreve detalhes da interface de adequação de dados em 

morfometria geométrica.  
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2 ABELHAS SEM FERRÃO 

 

 

 

Segundo Michener (2007), provavelmente a mais importante atividade das abelhas, 

em termos de benefícios para os seres humanos, é o seu papel como polinizadores. 

As abelhas sem ferrão estão entre os insetos importantes para o equilíbrio do meio 

ambiente, pois são os polinizadores naturais de muitas plantas silvestres e culturas 

manejadas pelo ser humano, para as quais elas são mais eficientes. Para promover 

preservação e ao mesmo tempo o uso sustentável dos serviços das abelhas sem 

ferrão é necessário primeiramente identificá-las. As imagens de asas de abelhas 

sem ferrão (stingless bee) fornecem as características morfológicas e morfométricas 

para a identificação dos espécimes usando uma abordagem de reconhecimento de 

padrões. Para fins práticos, a classificação taxonômica de um espécime corresponde 

à atribuição de um táxon de gênero e um táxon de espécie. A denominação sem 

ferrão é devida ao fato de possuírem o ferrão atrofiado sendo, portanto, incapazes 

de ferroar. Segundo Nogueira-Neto (1997) a distribuição geográfica das abelhas 

sem ferrão ocupa grande parte das regiões de clima tropical, subtropical e 

temperado do planeta. São encontradas nas Américas, da Argentina ao México, em 

algumas regiões do sudeste asiático, da Índia, da África e da Austrália. As abelhas 

sem ferrão, denominadas meliponíneos, têm seu maior número de espécies nas 

florestas tropicais (mais de 60%), nas Américas, diminuindo em direção ao Rio 

Grande do Sul no Brasil e ao Centro Norte do México (KERR, 1998). Neste trabalho, 

por indicação do Dr. Tiago M. Francoy da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo (EACH/USP), a referência para os táxons é baseada 

no Catalogue of Bees (Hymenoptera, Apoidea in the Neotropical Region) organizado 

por Moure; Urban; Melo (2007) e no Catálogo Moure Online1 ambos para as abelhas 

da região Neotropical. De um total de 619 táxons para espécies listados até 2008, 

397 táxons são considerados válidos, os demais ainda estão em estudos. Esses 

números mostram que o continente americano, em particular a região Neotropical, 

apresenta uma das faunas de abelhas mais ricas do mundo (Catálogo Moure 

Online). Segundo Kerr (1998) na América Latina são mais de 300 espécies. Todas 

                                                 
1
 Disponível em: http://moure.cria.org.br/index 

2
 Pronuncia-se com acento no “ói” 
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as abelhas estão reunidas na superfamília Apoidea2. A superfamília é constituída por 

diversas famílias e a família que tem hábitos sociais mais avançados, é a família 

Apidae3. A grande maioria das outras Apoidea são abelhas solitárias ou de hábitos 

sociais primitivos (NOGUEIRA-NETO, 1997). A família Apidae está subdividida em 

cinco subfamílias (Catálogo Moure online, 2008): Andreninae, Apinae, Colletinae, 

Halictinae, Megachilinae. A subfamília Apinae constituída por (20) tribos, sendo que 

as abelhas sem ferrão estão todas na tribo dos Meliponini (MICHENER, 2007; 

MOURE; URBAN; MELO, 2007; FRANCOY et al., 2009). A Figura 1 mostra os 

táxons da hierarquia de classificação das abelhas (Apoidea, Apidae, Apinae) até o 

nível da tribo Meliponini, que abriga todas as espécies de abelhas sem ferrão. Nesta 

tribo são conhecidos 33 gêneros distribuídos em 397 espécies. Estes números de 

táxons são encontrados, atualmente, no Catálogo Moure Online. 

 

Superfamília Família Subfamília Tribo Gênero Espécie 

Apoidea      

 Apidae     

  Apinae    

   Meliponini (33) (397) 

      

Figura 1 – Táxons da hierarquia taxonômica até a tribo das abelhas sem ferrão. Os 
números indicam a quantidade de táxons no nível de Gênero e Espécie.  

 

Nogueira-Neto (1997) cita que fósseis datados entre 25 e 40 milhões de anos atrás, 

com exemplares de abelhas Plebeia sp e Proplebeia conservadas em âmbar (resina 

fóssil) foram encontrados na atual República Dominicana no Caribe. Na Sicília foram 

encontrados fósseis de Trigona, também em âmbar, de 30 milhões de anos. A mais 

antiga abelha fóssil conhecida, Cretotrigona prisca, é um meliponíneo típico cuja 

idade é estimada em cerca de 65 milhões de anos (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 

2002). Michener (2007) lista cinco nomes de gênero baseados em fósseis: 

Cretotrigona, Kelneriapis, Liotrigonopsis, Meliponorytes e Proplebeia. Os 

meliponíneos (incluindo Trigona) podem ter usado a região holártica quando era 

mais quente para se irradiar (KERR; MAULE, 1964 apud MICHENER, 2007). Os 

fósseis Kelneriapis Eoceno e Trigona Cretáceo de Nova Jersey em âmbar provam 

essa trajetória dos meliponídeos na região. Alterações climáticas mantiveram esses 

                                                 
2
 Pronuncia-se com acento no “ói” 

3
 Pronuncia-se Ápide 
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grupos restritos as regiões da Ásia meridional (sul da Austrália), região neotropical e 

africana (CAMARGO; PEDRO, 1992 apud MICHENER, 2007). Silveira, Melo e 

Almeida (2002) citam que as abelhas teriam se diversificado em paralelo à grande 

radiação das plantas floríferas entre 130 e 90 milhões de anos atrás. Essas 

evidências, segundo os autores, indicam que as abelhas sem ferrão podem ter 

surgido há pelo menos 120 milhões de anos e já eram especializadas. As abelhas 

sem ferrão são insetos eussociais vivendo em uma sociedade avançada que 

apresenta os requisitos de cooperação e comunicação entre indivíduos, ocorrência 

de castas sociais com divisão de tarefas (operárias e rainha), sobreposição de 

geração (a rainha convive com suas filhas), cooperação na criação dos imaturos, 

estocagem de alimento e elevado número populacional. No Brasil foram descritas 

192 espécies pertencentes aos 27 gêneros de abelhas sem ferrão (SILVEIRA; 

MELO; ALMEIDA, 2002). A Figura 2 mostra o número de espécies de abelha sem 

ferrão estudadas nestes 27 gêneros utilizando os 33 gêneros do catálogo Moure 

online. 

 

 

Figura 2 – Número de espécies de abelhas sem ferrão no Brasil (SILVEIRA, MELO, 
ALMEIDA, 2002) distribuídas por gênero (catálogo Moure online). 

 

Cortopassi-Laurino et al. (2006) relatam que existem mais de 600 espécies de 

abelhas sem ferrão descritas em 56 gêneros que vivem em áreas tropicais e 

subtropicais do mundo. Descrevem que na região Neotropical são conhecidas 400 

espécies e estima-se que há mais de 100 espécies ainda por descobrir. Silveira, 
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Melo e Almeida (2002) descrevem que com todos os registros compilados chega-se 

a cerca de 450 espécies de Meliponini conhecidas na fauna brasileira. No livro 

“Abelhas Brasileiras: Sistemática e Identificação” os autores descrevem 207 gêneros 

(ou 289 gêneros e subgêneros) que totalizam 1.576 táxons válidos para as espécies 

descritas no Brasil. No entanto, ressaltam que o número de espécies de abelhas 

brasileiras é estimado em pelo menos 3.000 espécies. 

 

 

2.1 A RELEVÂNCIA DAS ABELHAS SEM FERRÃO  

 

 

Descrever a importância das abelhas sem ferrão requer uma abordagem sistêmica 

sob diferentes aspectos como: diversidade genética, diversidade de espécies 

(biodiversidade) e dos ecossistemas. No entanto, a abordagem de estimativa do 

valor econômico dos serviços prestados está se tornando motivação de muitas das 

atuais pesquisas sobre as abelhas sem ferrão (HEARD, 1999), especialmente os 

serviços de polinização (MALAGODI-BRAGA; KLEINERT, 2004; DEL SARTO; 

PERUQUETTI; CAMPOS, 2005). A importância das abelhas sem ferrão pode ter 

escopo local, regional ou global em face da crescente perda de polinizadores (ARS – 

USDA, 2007; NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2010; POTTS et al., 2010) e 

das facilidades de criação em relação à abelhas africanizadas (Apis mellifera). As 

abelhas sem ferrão são abelhas sociais vivendo em grupos de centenas até milhares 

de indivíduos (SAKAGAMI, 1982 apud VENTURIERI, 2009). Eram as únicas 

produtoras de mel e as principais polinizadoras da flora nativa até 1838 no Brasil 

(KERR et al., 2001). Segundo Silveira, Melo e Almeida (2002) na apifauna brasileira 

existem cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas constituem cerca de 40 

a 90% (HEARD, 1999) dos polinizadores em diversos ambientes. Os 60 a 10% 

restantes são polinizadas pelas abelhas solitárias, borboletas, besouros, morcegos, 

aves, alguns mamíferos, água, vento, e, recentemente, pelas abelhas africanizadas 

(KERR; CARVALHO; NASCIMENTO, 1996). Elas também são consideradas 

espécies-chave na comunidade da floresta porque ajudam na ciclagem de nutrientes 

(ANTONINI; COSTA; MARTINS, 2006).  

Segundo Kerr (1998, pág. 5): 
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De 30% das espécies da caatinga e pantanal, até 90% em algumas 
manchas da Mata Atlântica (Serra do Mar no Espírito Santo) e algumas 
partes da Amazônia, nossas plantas necessitam dos meliponíneos para a 
polinização e frutificação. 

 

Os Meliponini são as abelhas das regiões tropicais, por conseguinte são mais 

comuns em muitas áreas da América tropical, e presumivelmente, têm um papel 

importante na polinização da vegetação nativa. Eles estão entre os visitantes mais 

freqüentes das flores de árvores tropicais; sua importância para a polinização 

agrícola e natural já foi demonstrada para diversas espécies (HEARD, 1999; 

VENTURIERI, 2000, 2003; SLAA et al., 2006). O Brasil tem a segunda maior área de 

florestas do mundo com 543.905 km2 correspondendo a 64,3% da sua extensão 

territorial, 61,4% da área de florestas da América do Sul e 14,1% do planeta (FAO, 

2003). As abelhas sem ferrão são um grupo diversificado, com sua maior 

diversidade e abundância na região amazônica (MICHENER, 2007). Segundo Kerr 

et al. (2001), cerca de 30% das árvores da Amazônia têm ocos, dos quais a metade 

é usada para as abelhas locarem seus ninhos. No Cerrado, a proporção é 

praticamente a mesma, ou seja, 29%. Os meliponíneos nidificam também em ninhos 

subterrâneos (NOGUEIRA-NETO, 1997; MICHENER, 2007). Segundo Heard (1999) 

mais de 1.000 espécies de plantas são cultivadas nos trópicos para produção de 

alimentos, bebidas, fibras, especiarias e medicamentos. Quase a metade das 

espécies de culturas economicamente importantes nos trópicos são originárias de 

áreas onde as abelhas melíferas não ocorrem naturalmente, ou seja, a região 

neotropical, Pacífico Sul e Austrália. Cerca de 250 espécies destas plantas podem 

ser polinizadas por abelhas sem ferrão (AMANO; NEMOTO; HEARD, 2000; SLAA, 

2000). Estudos recentes4 mostram que modernas práticas de manejo consorciadas 

de plantações e florestas – agroflorestas (NATIONAL AGROFORESTRY CENTER, 

2006, 2006a) além de preservar a diversidade biológica recebem os serviços de 

polinização dos animais, especialmente das abelhas silvestres (RICKETTS, 2004; 

ARS - USDA, 2007; HANNON; SISK, 2009; LE FÉON, V. et al., 2010). No entanto, 

muitos pesquisadores relatam que mesmo o manejo sustentado das florestas pode 

causar impacto negativo sobre os polinizadores silvestres que fazem seu ninho em 

ocos de árvores, como as abelhas sem ferrão (OLIVEIRA; ABSY; MARQUES-

SOUZA, 2002; RÊGO; ALBUQUERQUE; VENTURIERI, 2008), assim como as 

                                                 
4
 World Agroforestry Centre. 2009. Congress Highlights. Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre. 
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derrubadas para comercialização da madeira (VENTURIERI, 2009). A destruição 

dos habitats parece ter impacto imediato sobre as abelhas sem ferrão (BROSI, 2009; 

VENTURIERI, 2009). Segundo o MEA (2005) as mudanças climáticas, apesar de 

atualmente mostrarem baixo impacto sobre as florestas, podem alterar bruscamente 

este quadro e haver um crescimento muito rápido dos impactos. 

O potencial econômico dos meliponíneos no Brasil (VENTURIERI; RAIOL; 

PEREIRA, 2003; VENTURIERI, 2006) e no mundo (CORTOPASSI-LAURINO et al., 

2006) para produção de mel e derivados ainda é pouco explorado comercialmente. 

Na Amazônia existem mais de 129 espécies de meliponíneos nomeadas, e muitas 

ainda a serem descritas (SILVEIRA, MELO, ALMEIDA, 2002), mas apenas 24 

espécies e subespécies de meliponíneos são criadas racionalmente na região para 

meliponicultura (VENTURIERI, 2006). A Embrapa Amazônia Oriental (VENTURIERI, 

2009) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA (SARAIVA; VAN 

LEEUWEN; AIDAR, 2004) introduzindo tecnologia na criação cabocla de abelhas 

sem ferrão tem contribuído para manutenção da floresta e geração de renda 

sustentável para os agricultores e os povos indígenas.  

Cortopassi-Laurino et al. (2006) em uma ampla pesquisa descrevem a prática da 

meliponicultura global desde suas origens relatadas no México pelos Maias, às tribos 

indígenas no Brasil e na África. Descrevem um conjunto de informações práticas 

para os meliponicultores sobre o estabelecimento de meliponários para produção 

comercial de mel e derivados e cita meliponários com 500 colméias. Os autores 

listam as abelhas sem ferrão empregadas em criações na região Neotropical. É um 

dos poucos trabalhos encontrados que apresenta o valor econômico dos produtos e 

mostra a produção de mel, por colônia/ano em litros, de algumas espécies de 

abelhas sem ferrão no Brasil. Com a atribuição de valor econômico à polinização, o 

fornecimento de colméias comerciais de abelhas sem ferrão como polinizadores de 

culturas pode incentivar os meliponicultores. De valor econômico elevado, o uso 

medicinal dos produtos das abelhas sem ferrão, carece de pesquisas para 

comprovação de seus efeitos benéficos para o qual se encontram apenas citações 

(NOGUEIRA-NETO, 1997; SARAIVA; VAN LEEUWEN; AIDAR, 2004; 

CORTOPASSI-LAURINO et al., 2006; VENTURIERI, 2008). 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA DE ABELHAS  

 

 

A estruturação hierárquica da classificação taxonômica vigente foi definida por Carl 

Linnaeus, também conhecido por Carl von Linné5 (1707 – 1778), fundador da 

moderna sistemática de classificação para plantas e animais, agrupando-os em 

classes, ordens, gêneros e espécies, conforme Figura 3. Procurando criar um 

sistema universal de nomes que pudesse ser compreendido em todo o mundo, 

atribuiu-lhes um primeiro nome em latim, correspondente ao gênero, e um segundo, 

que indica a espécie. Essa atribuição de nomes a gênero e espécie denominada 

nomenclatura binomial está em vigor até hoje e é usada na classificação sistemática 

dos seres vivos. Os nomes atribuídos são conhecidos como táxon, qualquer que 

seja o nível. O plural de táxon é taxa, mas no Brasil os filólogos (AURÉLIO, 2004; 

HOUAISS, 2009) preferem táxons, aqui adotado. A regra geral de formatação dos 

táxons para gênero é a primeira letra maiúscula. Os táxons para as espécies são 

formatados como sendo a primeira letra minúscula e escrita em itálico ou sublinhada. 

 

REINO 

FILO 

CLASSE 

ORDEM 

FAMÍLIA 

GÊNERO 

ESPÉCIE 

Figura 3 – Grandes grupos de táxons da hierarquia lineana 

 

A ICZN (1999) tornou efetiva desde 2000 a quarta edição do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica estabelecendo na convenção da hierarquia lineana regras 

para a nomeação de táxons do grupo da família (tribo, subfamília, família, 

superfamília e categorias suplementares), do grupo do gênero (gênero e subgênero) 

e do grupo da espécie (espécie e subespécie), conforme Figura 4. Esta estrutura 

                                                 
5
 Disponível em: http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html 
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reflete em um sentido a herança de atributos morfológicos pela especialização, em 

outro sentido a generalização. 

Assim, os táxons do grupo de família têm o seu nome formado pela adição de um 

sufixo apropriado ao radical do nome de um gênero (escolhido como gênero-tipo do 

táxon): oidea para superfamília (p. ex., Apoidea); idae para família (Apidae); inae 

para subfamília (Apinae); ini para tribo (Apini) e ina para subtribo (Apina). Na Figura 

4 são mostrados exemplos de táxons para formar a classificação completa para uma 

espécie de abelha sem ferrão Melipona quadrifasciata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Táxons para formar a classificação da espécie de abelha sem ferrão 
Melipona quadrifasciata. 

 

As abelhas são insetos. Insetos constituem uma Classe dividida em várias Ordens. 

Uma delas é a Ordem dos Himenópteros, que compreende as formigas, as vespas e 

as abelhas. Resumindo: taxonomicamente as abelhas pertencem à Ordem dos 

Himenópteros, subordem Apócrifa, superfamília Apoidea. Na classificação 

taxonômica são reconhecidas sete Famílias de abelhas (MICHENER, 2007; 

FOOTTIT; ADLER, 2009). 

 Hierarquia Lineana e táxons exemplos 
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A Tabela 1 apresenta consultas ao banco de dados do Discovery Life6, por família de 

abelhas, totalizando 19.549 espécies descritas. Este banco de dados é mantido por 

renomadas instituições de pesquisas dos EUA e utiliza dados do Sistema Integrado 

de Informações Taxonômicas7 (ITIS - Integrated Taxonomic Information System) e 

do Catálogo Moure. 

 

Tabela 1 – Táxons de Família de abelhas e número de espécies descritas 

Família Espécies descritas 

Apidae 5.693  

Halictidae 4.275 

Megachilidae 3.973 

Andrenidae 2.898 

Colletidae 2.506 

Melittidae 183  

Stenotritidae 21  

Total 19.549 

(Fonte: DISCOVERY LIFE, acesso em: 14 mar. 2010.) 

 

A estrutura hierárquica taxonômica de classificação das abelhas não é única e nem 

há unanimidade entre os taxonomistas sobre o assunto. As divergências começam a 

partir da subdivisão da Família em Subfamílias. O catálogo Moure apresenta a 

Família Apidae dividida em cinco subfamílias: Andreninae, Apinae, Colletinae, 

Halictinae e Megachilinae. O portal do Discovery Life subdivide a Família Apidae em 

três Subfamílias: Apinae (3476), Nomadinae (1219) Xylocopinae (998). As abelhas 

de interesse deste trabalho, as abelhas sem ferrão são todas catalogadas como 

pertencentes à Tribo dos Meliponini. Os Meliponini são membros da Subfamília 

Apinae.  

O ITIS disponibiliza um checklist de táxons em forma de planilha eletrônica para 

download, como se pode visualizar na Figura 5. Isto possibilita a criação de uma 

base de dados para uso em sistemas de informações criados localmente que pode 

ser levada a campo em computador pessoal portátil. 

 

                                                 
6
 Disponível em: http://stri.discoverlife.org/ 

7
 Disponível em: http://www.itis.gov/ 
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Figura 5 – Vista parcial do checklist em planilha disponibilizada pelo ITIS com 19.508 
espécies válidas (acesso em: 14 mar. 2010.) 

 

Nas Figura 6 e Figura 7 são mostrados exemplos de consultas às fontes de 

informações taxonômicas citadas e usadas para classificação taxonômicas de 

abelhas, neste caso, uma consulta às abelhas sem ferrão, os Meliponini. 

 

Figura 6 – Resultado parcial da consulta ao portal ITIS sobre a tribo Meliponini 
(acesso em: 14 mar. 2010.) 
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Figura 7 – Resultado parcial da consulta à Meliponini no catálogo Moure online 
(acesso em: 14 mar. 2010.) 

 

A base de dados de táxons do catálogo Moure online, se disponibilizada, também 

em forma de planilha eletrônica para download, permitiria seu uso em pesquisas e 

publicações sem depender de acesso à Internet. 

 

 

2.3 MORFOLOGIA DAS ASAS DE ABELHAS E SEU USO NA IDENTIFICAÇÃO 

 

 

A morfologia é o estudo das formas dos objetos. Para classificação de objetos é 

senso comum usar a forma do objeto (DRYDEN; MARDIA, 1998; COSTA; CESAR, 

2001), extraindo características da forma do objeto que possibilitem identificá-lo 

como pertencente a uma determinada classe de objetos. Na identificação das 

espécies biológicas um dos primeiros aspectos a serem consolidados trata da 
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definição e extração das características que garantam a identificação individual de 

cada espécie. Essas características devem ser atributos biológicos que permitam a 

identificação de forma confiável e unívoca de espécies. As abelhas possuem dois 

pares de asas que se fixam cada par em seu exo-esqueleto de ambos os lados do 

corpo. A asa anterior vista na Figura 8 é maior e se fixa na região denominada 

mesotórax, a outra menor se fixa no metatórax. 

 

 

Figura 8 – Características morfológicas importantes das abelhas (Fonte: SILVEIRA; 
MELO; ALMEIDA, p. 14) 

 

Segundo Silveira; Melo; Almeida (2002) as asas são formadas por uma fina lâmina 

membranosa que é reforçada por estruturas denominadas veias alares, conhecida 

também no seu conjunto por venação, como se observa na Figura 9.  

 

Figura 9 – Caracteres da asa anterior de Tyghater Analis (Fonte: SILVEIRA; MELO; 
ALMEIDA, p. 17) 

 



38 
 

Essa estrutura de veias geralmente apresenta-se formando células fechadas que 

recebem nomes específicos. Na asa da Apis mellifera da Figura 10 que pertence à 

família Apidae, as células se apresentam bem formadas e fechadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Denominação das células da asa anterior de Apis mellifera8 (Fonte: 
SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002, p. 17). 

 

Além disso, está presente um conjunto de células diferenciadas entre si, 

devidamente caracterizadas e nominadas. As células são denominadas: radial, 1a 

cubital, 2a cubital, 1a medial, 2a medial, 1a, 2a e 3a submarginais e célula marginal 

(SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002), totalizando 9 células estruturadas e 

diferenciadas pela venação. Segundo Silveira; Melo; Almeida (2002) as diversas 

veias e células podem estar ausentes ou apresentar diferentes tamanhos e/ou 

formas em diferentes grupos de abelhas. Os Meliponini possuem um conjunto 

reduzido de nervuras das asas que por vezes, apresentam falhas como se nota na 

Figura 11, formando apenas algumas células com fechamento completo por 

nervuras. Esta característica constitui-se um impedimento ao uso de células de 

contorno fechado para identificação.  

A identificação dos espécimes é um processo de estabelecimento de 

correspondência biológica, homologia, entre marcos anatômicos da forma de um 

espécime para outro.  Para Monteiro e Reis (1999) os tipos de dados mais ricos em 

informação utilizados pelos métodos morfométricos são os marcos anatômicos. 

                                                 
8 As imagens de asas deste trabalho foram gentilmente cedidas pelo pesquisador Prof. Dr. Tiago M. 
Francoy 
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Figura 11 – Asa anterior da abelha sem ferrão da espécie Melipona fasciculata 

 

 

2.3.1 Caracteres de identificação: conjunto de marcos anatômicos 

 

 

Segundo Zelditch et al. (2004) os marcos anatômicos são pontos bem definidos na 

anatomia que podem ser reconhecidos em todos os espécimes em estudo. Para 

Dryden e Mardia (1998) um marco é um ponto em cada indivíduo que encontra 

correspondência em outros indivíduos semelhantes e dentro de suas populações 

(homólogo). Os marcos anatômicos podem ser classificados como sendo de três 

tipos segundo Bookstein (1991 apud MONTEIRO; REIS,1999, p. 12): 

 

 Tipo 1: Justaposição de tecidos. Esta categoria inclui pontos no 

espaço onde três estruturas se encontram como suturas ósseas, 

ramificações de nervuras em folhas de árvores ou em estruturas 

do sistema nervoso ou arterial, 

 Tipo 2. Pontos de máxima curvatura ou outros processos 

morfogenéticos locais. Estes incluem extremidades de processos 

e vales de invaginações. Apesar de ser mais difícil o 

reconhecimento da homologia nestes casos, estes marcos 

apresentam características que podem ser interessantes para 

explicações biológicas, como o deslocamento de pontos de 

inserção de músculos. No entanto, explicações complexas 

relacionadas a esta categoria são menos confiáveis e devem ser 

evitadas. 

 Tipo 3. Pontos extremos. Estes estão relacionados à maior 

distância que pode ser medida em uma estrutura, como 

Conjunto reduzido 
de nervuras 
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diâmetros, extremidades de centróides e interseção de segmentos 

entre marcos. São considerados potencialmente deficientes 

quanto à homologia e, consequentemente, quanto ao significado 

das explicações biológicas decorrentes da variação de forma. 

 

Segundo Monteiro e Reis (1999) os marcos anatômicos do Tipo 3, denominados de 

pseudo-marcos anatômicos, devem ser usados com certa restrição, pois podem 

levar a resultados biologicamente incorretos. 

Os marcos anatômicos representam uma característica importante do espécime e 

somente o especialista tem conhecimento para localizá-lo. Prado (2005) denomina 

os marcos anatômicos de marcadores e resume a denominação em três grupos: (1) 

os anatômicos, que fazem parte dos organismos estudados; (2) os matemáticos, que 

são pontos na forma que possuem alguma característica importante da mesma, por 

exemplo, pontos de máxima curvatura na forma e (3) os pseudo-marcadores, que 

são pontos acrescidos tantos aos marcadores anatômicos quanto aos matemáticos 

para melhorar a caracterização de um objeto em estudo. 

A Figura 12 mostra um exemplo de colocação dos três tipos de marcos anatômicos 

correspondentes à definição apresentada em Monteiro e Reis (1999). 

 

 

Figura 12 – Tipo1, tipo 2 e tipo 3 de marcos anatômicos correspondentes à definição 
dada por Bookstein (1991 apud MONTEIRO; REIS,1999) em uma imagem de asa da 

espécie Melipona flavolineata. 

  

1 
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2.4 O IMPEDIMENTO TAXONÔMICO E A IDENTIFICAÇÃO DE ABELHAS 

 

A principal ciência para o conhecimento da diversidade biológica é a taxonomia – 

ciência que cuida da identificação e classificação dos seres vivos (LEWINSOHN; 

PRADO, 2008). A biodiversidade global de espécies nomeadas é de 1,78 milhões de 

espécies de animais, plantas e microorganismos, representando uma fração da 

estimativa de 5 a 30 milhões de espécies da Terra (MEA, 2005). Na classe Insecta 

são conhecidas 1.004.898 espécies de insetos que representam apenas 25% do 

total de 5 milhões de espécies de insetos estimadas para o planeta (GRIMALDI; 

ENGEL, 2005 apud FOOTTIT; ADLER, 2009). A ordem dos himenópteros, que inclui 

as abelhas, formigas e vespas, têm 144.695 espécies conhecidas. As abelhas são 

classificadas na superfamília Apoidea. Globalmente estão descritas 17.533 espécies 

de abelhas de um total estimado de cerca de 20.000 espécies (MICHENER, 2007), 

no Brasil estão descritas 1.576 espécies de abelhas e estima-se existirem na 

apifauna brasileira cerca de 3.000 espécies (SILVEIRA, MELO, ALMEIDA, 2002). 

Há um consenso entre os pesquisadores de que há um impedimento taxonômico 

(CBD, 2007) que compromete o esforço de identificação das espécies existentes.  O 

impedimento taxonômico tem muitas faces, referindo-se não apenas à falta de 

informações taxonômicas, carência de formação de taxonomistas, mas também a 

falta de acesso a informações que disponibilizem chaves de identificação interativas 

como alternativas de literatura taxonômica para uso por não-taxonomistas 

(SARAIVA, 2003). Mesmo com o uso de chaves e guias de campo, a identificação e 

identificação das espécies ficam ainda totalmente dependentes do julgamento 

criterioso do pesquisador, de sua experiência anterior com o processo de 

identificação e de uma memória prodigiosa para guardar centenas de caracteres 

morfológicos e de táxons existentes. Gaston e O’Neill, (2004) citam ainda como 

dificuldades o grande número de espécimes (normalmente de espécies comuns) 

necessários para as identificações de rotina.  

A Convenção da Diversidade Biológica definiu a Iniciativa Taxonômica Global 

(Global Taxonomy Initiative – GTI, 2007) especificamente para criar os mecanismos 

para remover o impedimento taxonômico – uma demanda crucial identificada na 

Declaração de Darwin (CBD, 1998, pág. 1): 
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“Os governos dos países que reconhecem a Convenção sobre Diversidade 
Biológica afirmam a existência do impedimento taxonômico para a boa 
gestão e conservação da biodiversidade. A remoção desse obstáculo é 
crucial, é a taxa determinante de velocidade para a boa execução dos 
objetivos da Convenção. Há uma necessidade urgente de formar mais 
taxonomistas e apoiá-los, e reforçar a infra-estrutura necessária para 
descobrir e compreender as relações entre a diversidade biológica global.”  

Declaração de Darwin, 1988. 

 

A Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties) é o órgão executivo da 

Convenção sobre Diversidade Biológica e define a implementação da Convenção 

através de decisões tomadas em reuniões periódicas. Seguindo recomendação da 

Declaração de São Paulo sobre Polinizadores (MMA, 1999) e do Órgão Subsidiário 

de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico (SBSTTA – Subsidiary Body 

on Scientific, Technical and Technological Advice) estabeleceu-se a Iniciativa 

Internacional para a Conservação e Uso Sustentável dos Polinizadores como uma 

iniciativa transversal dentro do programa de trabalho sobre a biodiversidade agrícola 

para promover ações mundiais coordenadas para tratar da falta de informações 

taxonômicas sobre polinizadores9. 

No Brasil, a Política Nacional da Biodiversidade definida pelo decreto Nº 4.339, de 

22 de agosto de 2002, não menciona explicitamente ações para redução do 

impedimento taxonômico, mas dentro do Componente 1 – Conhecimento da 

Biodiversidade, a primeira diretriz possibilita o enquadramento de projetos que visem 

apoiar o inventário e caracterização da biodiversidade. 

Uma das maiores contribuições dos sistemas de computação à redução do 

impedimento taxonômico pode ser dada pelo desenvolvimento de sistemas 

automatizados de classificação taxonômica. A integração do sistema automatizado a 

bases entomológicas de espécies poderia ser um serviço disponibilizado na Internet. 

O envio da imagem da asa poderia disparar um processo de classificação 

taxonômica automatizada com táxons validados por autoridade taxonômica mundial. 

Essa ferramenta pode ser de grande valia se estiver acessível ao taxonomista em 

campo. 

 

 

  

                                                 
9
 COP 5 Decision V/5. Disponível em: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147 
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 2 

 

 

O Capítulo 2 enfoca o objeto deste trabalho, as asas de abelhas sem ferrão, no 

domínio do especialista. A relevância das abelhas sem ferrão é caracterizada no 

contexto da Biodiversidade, de sua importância para os ecossistemas, de sua 

importância econômica pelos serviços prestados ao ser humano, ao meio ambiente 

e por fim de sua ocorrência endêmica. Como o sistema ABeeS se propõe a 

classificar as abelhas sem ferrão, o conhecimento da estrutura taxonômica (táxons) 

é fundamental para a compreensão da hierarquia. O sistema de classificação 

taxonômica permite a visualização das abelhas sem ferrão na tribo do Meliponini e a 

determinação de características das espécies para uso na identificação. Com este 

propósito, morfologias das asas das abelhas é detalhada para definir os caracteres 

que propiciam a obtenção do conjunto de dados para análise de uso no processo de 

identificação. Neste trabalho, os conjunto de marcos anatômicos, de interesse 

biológico, são os caracteres considerados relevantes para o ABeeS, diferentemente 

de outros sistemas que utilizam as estruturas de veias e células das asas. O 

conjunto de dados é formado primordialmente pelas coordenadas extraídas dos 

marcos anatômicos da venação da imagem da asa. O impedimento taxonômico é 

um obstáculo a ser transposto para o conhecimento e uso sustentável da 

diversidade biológica, segundo assevera a Convenção da Diversidade Biológica, e o 

sistema ABeeS pode contribuir para automatizar algumas das etapas do processo 

de identificação das abelhas sem ferrão. 
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3 SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ABELHAS 

 

 

Sistemas assistidos por computador e baseados em análise de imagens tornaram-se 

populares para a identificação automática de espécies biológicas. Para identificação 

de espécies o taxonomista adota uma abordagem de análise morfológica qualitativa 

e de análise morfométrica quantitativa. A profusão das câmeras digitais possibilitou a 

observação visual do inseto em campo evitando a captura de espécimes para 

análise em laboratório. As observações sobre o espécime foram substituídas por 

métodos de análise baseados em imagens. As antigas medições de características 

morfológicas e morfométricas (por exemplo, a forma das asas, o formato das células 

das asas, a distância entre os olhos, o ângulo entre duas veias) continuam a ser 

efetuadas sobre as imagens. No entanto, o volume de imagens a serem analisadas 

aumentou vertiginosamente sendo, portanto, premente automatizar a forma 

taxonômica de identificação de espécies. Sistemas de identificação usando o 

computador foram desenvolvidos empregando métodos morfométricos tradicionais 

(ROHLF, 1990, 1992, 1999) ou morfometria geométrica (BOOKSTEIN, 1989, 1997; 

MONTEIRO; REIS, 1999; ROHLF, 1999; ROHLF; MARCUS, 2004). O Sistema 

Automatizado de Identificação de Abelhas (ABIS – Automated Bee Identification 

System), o pacote de software de Morfometria Geométrica (ROHLF, 2008, 2008a, 

2008b) e trabalhos em morfometria tradicional serão descritos apresentando 

algumas de suas especificidades. 

 

 

3.1 SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO DE ABELHAS – ABIS 

 

 

O projeto do Sistema de Identificação Automática de Abelhas (ABIS – Automated 

Bee Identification System) é parte da iniciativa para construção do Sistema de 

Informação de Dados Entomológicos (EDIS - Entomological Data Information 

System) do programa BIOLOG do governo da Alemanha. O projeto ABIS é uma 

cooperação interdisciplinar do Instituto de Ciência da Computação Aplicada e do 

Instituto de Zoologia Agrícola e Biologia de Abelhas, ambos da Universidade de 
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Bonn. O projeto ABIS foi concebido para identificar espécies de abelhas usando 

imagens das asas anteriores. A restrição imposta para uso do sistema de 

reconhecimento automático no ABIS é que as células presentes nas asas sejam 

fechadas (STEINHAGE et al., 1997; ROTH et al., 1999; DRAUSCHKE et al., 2007; 

STEINHAGE et al., 2007). 

 

 

3.1.1 Estratégia da abordagem hierárquica no ABIS 

 

 

Os pesquisadores do projeto ABIS adotaram a técnica de reconhecer primeiramente 

o gênero e depois a espécie para a identificação de abelhas solitárias. Isto reflete a 

hierarquia lineana sob a ótica de herança de atributos pela especialização. A 

estratégia da abordagem hierárquica proposta no ABIS em sua primeira versão pode 

ser resumida nos seguintes passos (STEINHAGE et al., 1997): 

 

1 -  Extração das características morfológicas da imagem digital da asa anterior. 

Todas as características extraídas de uma asa anterior são agrupadas em um 

hipergrafo de venação; 

2 -  Identificação da estrutura do grafo pela recuperação de um grafo de descrição 

em um banco de dados de hipergrafos de venação que é isomórfico ao 

hipergrafo atual das medidas de asa anterior que está sendo estudada; 

3 -  Identificação de um gênero ou grupo de gêneros pelo emprego de taxonomia 

clássica codificada em uma árvore de decisão fuzzificada trabalhando com as 

características do hipergrafo de venação; 

4 -  Identificação de espécies ou grupo de espécies por análise morfométrica 

baseada em características do hipergrafo de venação. 

 

As características morfológicas das asas são as células, veias e as junções das 

veias apresentadas nas Figura 9 e Figura 10, que os autores denominaram de 

características primárias. Destas características é calculado um conjunto de 

características derivadas. O conjunto das características primárias e derivadas 

compõe a impressão digital da imagem da asa de abelha (DRAUSCHKE et al., 

2007). 
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3.1.2 Extração Automática de Características Morfológicas 

 

 

As imagens da Figura 13 extraídas de Steinhage et al. (2007) mostram o resultado 

sobre a imagem de duas operações executadas automaticamente no ABIS durante o 

processo de análise de imagens da asa anterior de abelhas para extração de células 

fechadas. Segundo os autores, no passo que denominaram 1a, são detectados os 

contornos das células com venação bem definidas: 2a cubital, 1a medial e 2a medial. 

A hipótese de célula fechada permite usar um algoritmo de detecção de borda para 

extração da estrutura de venação, i.e., as veias que formam a célula. Esta hipótese 

se baseia na suposição de que as células das asas da abelha são convexas ou em 

forma de estrela. Os pesquisadores trabalham com a detecção dos pixels de borda 

que chamam de edgels (edge pixels). Devido a ruídos ao longo da venação que 

podem resultar em reconhecimento de falsa borda (falso-positivo de bordas da 

célula) desenvolveram uma estratégia denominada de agrupamento por domínio 

específico. São constituídos dois tipos de grupamentos de edgels, primeiro, todos os 

edgels em linha reta com um comprimento mínimo, em segundo, todos os outros 

edgels em edgels curvos à esquerda e à direita. 

 

Passo 1a 

 

Passo 1b 

 

Figura 13 – Passo 1a, detecção das células: 2a cubital, 1a medial e 2a medial. Passo 
1b, identificação das outras células (Fonte: STEINHAGE et al., 2007) 

 

A identificação de gênero é feita pela detecção e análise de apenas três células da 

imagem da asa. Em novos trabalhos sobre o ABIS os pesquisadores (DRAUSCHKE 

et al., 2007; STEINHAGE et al., 2007) não citam mais o uso de hipergrafos de 

2a cubital 
2a medial 

1a medial 
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venação, mas adotam o conceito de gabarito (template) para gênero. O gabarito 

para gênero é obtido de um conjunto de treinamento com 30 imagens de asas de 

gênero considerando os resultados bem sucedidos de extração de células, sob 

supervisão de um taxonomista. Para identificação do gênero o ABIS produz um 

número de características morfométricas suficientes (por exemplo, os ângulos entre 

os eixos de gravidade, relações de áreas e perímetros de células) que podem ser 

derivadas dessas três células e aplica a análise linear discriminante clássica (LDA – 

Linear Discriminant Analysis) para obter o gênero. No passo 1b são detectadas as 

células pela sobreposição da imagem gabarito de gênero à imagem da asa sob 

análise, obtendo o contorno das células como mostrado no passo 1b da Figura 13. 

Steinhage et al. (1997) citam o uso de uma chave taxonômica em forma de árvore 

de decisão dicotômica armazenada em banco de dados para uma primeira 

identificação do gênero ou um grupo de gêneros. 

 

 

3.1.3 Extração Automática de Características Morfométricas e Icônicas 

 

 

Um conjunto de medidas, arcos, ângulos e dados podem ser derivados das 

características morfológicas das asas, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Lista de características derivadas de características morfológicas 

Derivada de Característica 

Célula Área, circunferência, distâncias do centro (valores 
absolutos e relativos), autovalores e excentricidade 

Veias Comprimento de arco 

Junções de veias Distâncias e ângulos (ao longo das células adjacentes) 

 

O ABIS calcula um conjunto de 75 características morfométricas da imagem da asa. 

A aplicação da análise de componentes principais (PCA – Principal Component 

Analysis) possibilita a redução de dimensionalidade obtendo um vetor de 

características morfométricas com 50 elementos escolhidos entre os 50 primeiros 

componentes principais em ordem decrescente dos autovalores. Segundo Steinhage 

et al. (2008), ao utilizar apenas as características morfométricas da imagem da asa 
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pode-se negligenciar a informação icônica das asas, i.e., a distribuição de áreas 

claras e escuras no interior das células. Para extrair uma matriz de intensidade, os 

centros das três células são usados primeiramente para normalizar a imagem da asa 

por rotação e escala. Isso é feito obtendo os parâmetros de duas transformações-

afins dimensionais dadas as coordenadas dos centros das células e suas posições 

esperadas na imagem normalizada. Depois uma janela de amostragem de 12x20 

pixel é alinhada sobre a imagem da asa normalizada. O conteúdo da janela de 

amostragem é baixado por amostragem através da aplicação de um filtro Gaussiano 

de segunda ordem, por três vezes sobre a imagem. Isto resulta em uma matriz de 

intensidade de 12x20 valores de intensidade de pixel em escala de tons de cinza 

que forma o vetor de 240 elementos de características icônicas da imagem da asa 

(ROTH et al. 1999; STEINHAGE, 2000). 

 

 

3.1.4 Identificação de espécies de abelhas no ABIS 

 

 

As características morfométricas extraídas da imagem da asa em um vetor com os 

50 principais componentes mais o vetor com 240 elementos de valor de intensidade 

formam um vetor com 290 características. Segundo Steinhage et al. (2007), com 

esta dimensão muito elevada e um conjunto de treinamento pequeno, o uso da LDA 

clássica não oferecia resultados promissores. Para resolver esse problema os 

pesquisadores desenvolveram uma generalização não-linear da LDA, denominada 

análise não-linear discriminante de núcleo (NKDA – Non-linear Kernel Discriminant 

Analysis) (ROTH; STEINHAGE, 1999). Um classificador NKDA constrói funções de 

decisão não-lineares que podem ser implementadas de forma eficiente usando 

funções de núcleo. Roth e Steinhage (1999) descrevem que em comparação com a 

máquina de vetor de suporte (SVM – Support Vector Machine), o classificador NKDA 

tem duas vantagens: (1) permite a visualização de dados e (2) é significativamente 

mais rápido devido à otimização, pois opera diretamente com problemas multiclasse. 

SVM é um tipo universal de aprendizado de máquina, desenvolvido por Vapnik 

(2000), que apresenta um método para identificação binária e de múltiplas classes. 

Utiliza vetores de suporte para criar o hiperplano ótimo de separação em conjunto 

com funções de núcleo (kernel). É um método apropriado para resolução de 
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problemas de reconhecimento de padrões, estimativa de regressão e estimativa de 

densidade. 

 

 

3.1.5 Resultados obtidos e novos trabalhos com o ABIS 

 

 

O desempenho do sistema ABIS foi testado com as espécies da tribo Bombini, 

difíceis de identificar mesmo por especialistas (STEINHAGE et al., 2007). As provas 

das funções de identificação foram feitas usando a técnica de validação cruzada 

“leave-one-out”. A validação cruzada “leave-one-out” é uma metodologia de teste 

empregada em aprendizado de máquina. A validação cruzada é uma técnica de re-

amostragem que é frequentemente utilizada para a seleção do modelo e estimativa 

do erro de predição de uma identificação ou função de regressão (FEELDERS, 

2007). Na validação cruzada o conjunto de dados é dividido em K subconjuntos de 

igual tamanho. Um destes K subconjuntos é usado para testes e os K – 1 

subconjuntos são utilizados no treinamento do classificador. O processo é repetido K 

vezes para obter o desempenho médio do classificador. O objetivo da repetição dos 

testes é aumentar a confiabilidade da estimativa da precisão do classificador. Na 

validação cruzada “leave-one-out” o número de repetições é igual ao número de 

exemplos de treinamento.  

Utilizando-se de imagens de asas de 70 indivíduos por espécie o ABIS obteve êxito 

na separação dos espécimes alcançando uma taxa de identificação de mais de 95% 

combinando as características morfométricas e icônicas das imagens das asas. As 

mesmas taxas de identificação foram obtidas com espécies das subfamílias 

Colletinae e Andreninae e espécies da tribo Osmini como se pode ver na Tabela 2 

Steinhage (2000) relata que testes efetuados com outras espécies da tribo Bombini 

resultaram em taxa de identificação de 99,3%. 

O ABIS em sua versão aprimorada (DRAUSCHKE et al., 2007) foi usado para 

comparação do perfil morfológico da população de abelhas africanizadas a partir de 

1965 com os perfis correspondentes das populações ancestrais mais importantes e 

um atual. Utilizando espécies da tribo Apini e de abelhas africanizadas os 

pesquisadores obtiveram o conjunto de características que compõem a impressão 

digital da abelha africanizada. 
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Tabela 2 - Taxas de reconhecimento do ABIS usando os classificadores SVM e 
NKDA (Fonte: STEINHAGE et al., 2007) 

 Características 
Morfométricas 

Características 
icônicas 

Características 
Morfométricas e icônicas 

SVM 89,5% 95,8% 99,3% 

NKDA 88,8% 95,1% 99,3% 

 

Os resultados mostraram significativa diferença entre as abelhas africanizadas e as 

outras subespécies Apis introduzidas no Brasil. Segundo os pesquisadores os 

resultados estão parcialmente de acordo com os obtidos por marcadores genéticos. 

O sistema ABIS pode distinguir as diferenças entre sexos de abelhas a partir da 

imagem da asa e usar uma imagem de asa reduzida para identificação 

(SCHROEDER S. et al., 2002). Para Drauschke et al. (2007) o sistema de 

identificação ABIS deve ser otimizado formando um framework de identificação ABIS 

composto por uma interface web, ferramentas para visualização de dados e 

gerenciamento de projetos e suporte a banco de dados. Os trabalhos estão sendo 

conduzidos para generalização de aplicação do ABIS para um sistema de 

identificação de insetos baseado na análise de imagens de diferentes partes do 

corpo do inseto, formando um conjunto de múltiplas visões do inseto. 

A abordagem inicial do ABIS aplicava as técnicas de extração de características 

morfológicas e morfométricas (STEINHAGE et al., 1997, ROTH et al. 1999; 

STEINHAGE, 2000). A abordagem recente (STEINHAGE et al., 2007) descreve os 

objetos do domínio da aplicação usando o conhecimento codificado nestes objetos 

para fazer a análise da imagem da asa de abelha sob investigação. Segundo os 

autores, o conhecimento de domínio específico para a identificação de espécies de 

abelhas usando imagens da asa anterior da abelha consiste em: 

 

1  O gabarito básico para a asa: a topologia comum e geometria da venação 

e células delimitadas pela venação das asas para todas as abelhas; 

2  Os gabaritos para gênero: topologia e geometria da venação das asas de 

abelhas e células delimitadas pela venação das asas de abelhas para 

todas as espécies de abelhas de um gênero ou um grupo de gênero, e 
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3  As funções de decisão linear LDA e as funções não-lineares de decisão 

NKDA para identificação de gênero e de espécies no espaço de 

características, respectivamente. 

 

Estes conhecimentos de domínio específicos são armazenados no sistema ABIS em 

estruturas de dados e em tabelas específicas de relações associadas a banco de 

dados. Um dos novos objetos do domínio da aplicação é o conceito de impressão 

digital da asa a partir da imagem da asa. Este conceito se aproxima do conceito de 

impressão digital humana que faz uso de técnicas de inteligência artificial para o 

reconhecimento de padrões. Este conhecimento codificado em gabaritos é obtido a 

partir do treinamento com um conjunto de imagens sob a supervisão de um 

especialista, então, o ABIS pode realizar uma extração de características totalmente 

automatizado usando estes conhecimentos (DRAUSCHKE et al., 2007; STEINHAGE 

et al., 2007). 

 

 

3.2 MORFOMETRIA TRADICIONAL E GEOMÉTRICA APLICADA À IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Segundo Bookstein (1997), a morfometria é o estudo estatístico das formas 

biológicas e das mudanças de forma. Pela morfometria tradicional, a descrição 

quantitativa, análise e interpretação da forma e da variação de forma em biologia 

são feitas usando-se medidas de distâncias, extraídas diretamente no espécime 

(ROHLF, 1990; SLICE, 2007). Os dados morfométricos podem ser analisados de 

muitas maneiras, os mais comuns são os métodos que usam a análise estatística 

multivariada (MONTEIRO, 1999;), ou métodos geométricos (ROHLF; MARCUS, 

1993; BOOKSTEIN, 1997; MONTEIRO; REIS, 1999; RICHTSMEIER; DELEON; 

LELE, 2002; ADAMS; ROHLF; SLICE, 2004). Muitas são as técnicas de abordagem 

para tratamento de dados dos marcos anatômicos extraídos dos espécimes. 

Bookstein (1989) sugere o uso da analogia com uma placa de metal infinitamente 

fina (thin plate spline) sobre a qual se assenta a configuração dos marcos 

anatômicos (MONTEIRO; REIS, 1999). Uma configuração de marcos anatômicos de 

referência pode ser obtida a partir do cálculo do centróide usando os dados de 

marcos anatômicos. Tendo-se como base essa configuração de referência é 
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necessário pesquisar qual é a técnica adequada ou método para quantificar as 

diferenças morfológicas entre a configuração de referência e as outras configurações 

de marcos anatômicos colocadas uma a uma sobre a placa de metal. As técnicas 

podem ser sobreposição, deformação, baseadas em distância linear ou método 

estatístico para descrever essa diferença. Prado (2005), na análise morfométrica de 

partes do corpo de um inseto, aplica duas metodologias tradicionais: treliças e 

deformações parciais (partial warps). As treliças são elementos de ligação entre dois 

pontos em uma estrutura reticulada, originárias da engenharia civil. O método das 

treliças utiliza a distância euclidiana entre dois pontos. O método de deformações 

parciais proposto por Bookstein (1989) é definido pela sobreposição dos marcos 

anatômicos sobre a configuração de referência, sendo os escores obtidos a partir da 

matriz de energia da deformação das formas. A sobreposição dos marcos 

anatômicos é efetuada após a retirada dos efeitos de tamanho, orientação e 

posição. Este método de estudo de variável de formas está de acordo com o 

princípio de invariância proposto por Lele e Richtsmeier (1991 apud RICHTSMEIER; 

LELE; COLE III; 2005), que diz respeito ao efeito de tamanho, orientação e posição. 

Com o advento das técnicas digitais e a sua aplicação em câmeras fotográficas 

tornou comum o uso de imagens digitais para as análises morfométricas. A 

morfometria baseada em marcos anatômicos consiste de uma série de abordagens 

para análise de forma e de diferenças de forma em duas ou três dimensões. A 

morfometria oferece métodos para medições de forma e de tamanho tomando como 

referência a localização relativa dos marcos anatômicos. A morfometria moderna é 

inspirada nos trabalhos de Sir D’Arcy Thompson (1922) que planejava usar a forma 

geométrica como um todo e que poderiam fornecer respostas a questões sobre a 

morfologia e desenvolvimento (RICHTSMEIER; LELE; COLE III; 2005). 

Mais recentemente, os métodos morfométricos baseados na colocação da imagem 

em plano cartesiano propiciaram o desenvolvimento da Morfometria Geométrica 

(BOOKSTEIN, 1982; ROHLF, 1990; ROHLF; MARCUS, 1993) introduzida pelos 

antropólogos para apoiar suas pesquisas. Consideram Slice et al. (1996) que é 

ponto chave para a morfometria geométrica a definição de forma (shape) como 

contêiner das propriedades geométricas de um objeto que é invariante a localização, 

orientação e redimensionamento. Na biologia muitas são as implicações entre forma 

e formato. A alometria é o estudo da relação entre forma e tamanho do objeto. 

Segundo Rohlf (1990) as coordenadas cartesianas dos marcos anatômicos 
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carregam durante todo o processo as informações do objeto que permitem extrair as 

suas características. Os métodos de Procrustes são os mais usados para o melhor 

ajuste de um conjunto de marcos anatômicos a um conjunto homólogo, ou a um 

conjunto formado pela média, utilizando-se da estimativa do método dos mínimos 

quadrados para realizar uma combinação de translação, rotação e 

redimensionamento (SLICE, 2007; DRYDEN; MARDIA, 1998; ROLHF; SLICE, 

1990). 

 

 

3.2.1 Morfometria Tradicional aplicada à identificação de abelhas 

 

 

O conhecimento dos procedimentos e das técnicas aplicadas em identificação de 

espécies usando a morfometria tradicional auxilia a elicitação de requisitos para 

elaboração do sistema automatizado de identificação como o que se propõe neste 

trabalho. A criação de modelos que representem o processo cognitivo pelo qual o 

ser humano identifica e classifica os objetos passa do conhecimento de simples 

dados sobre os objetos, como as medidas, até informações complexas transmitidas 

em uma imagem tridimensional do objeto. Medidas extraídas da imagem de um 

objeto podem ser usadas para fins de identificação do objeto. O trabalho de Prado 

(2005) em sua tese “Metodologia para Análise de morfologia e sinais sonoros na 

discriminação de grupo de organismos” foi estudado para verificar as vantagens e 

desvantagens deste processo de análise de imagem de asa para identificação 

usando a morfometria tradicional.  Este trabalho é uma aplicação das medidas de 

morfometria tradicional para discriminação entre sexos usando imagens de partes do 

corpo de um inseto. O processo genérico de análise de imagem de asas de um 

inseto usando morfometria tradicional pode ser descrito como a realização das 

seguintes atividades: 

 

1  Captura do inseto, montagem das asas em lamínulas e fixação em um 

microscópio com câmera acoplada para fotografar a asa; 

2  Captura da imagem digital das asas em formato apropriado e 

armazenamento em mídia removível para transporte; 
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3  Determinar a região da imagem asa de interesse para estudo (ROI- Region 

Of Interest); 

4  Executar um programa de colocação de marcos na imagem da asa 

definindo pares (x, y) de coordenadas que forneçam medidas e delimitem 

as figuras geométricas de interesse na imagem; 

5  Extrair as medidas de interesse como área, comprimento de arco, 

curvatura contínua e digital; 

6  Realizar análises multivariadas de variáveis canônicas e obter os escores 

que serão utilizados para discriminar as espécies através de um 

classificador. 

 

O diagrama da Figura 14 construído com base no diagrama de Prado (2005) separa 

atividades executadas e dados utilizados em morfometria tradicional para 

identificação de espécies. 

 

Figura 14 – Fluxograma de atividades de identificação e dados em morfometria 
tradicional (modificado de Prado, 2005) 
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Na Figura 14 os dados são indicados por números de 1 a 7 que correspondem aos 

dados obtidos da imagem da asa, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Relação dos números e dados produzidos em morfometria tradicional em 
Prado (2005). 

Número na Figura 14 Dado obtido 

1 Área normalizada 

2 Área 

3 Comprimento de arco relativo 

4 Comprimento de arco normalizado 

5 Comprimento de arco 

6 Curvatura digital 

7 Desvio médio e padrão das curvaturas contínuas 

 

A atividade de determinação da região de interesse (ROI) corresponde à 

determinação da região para estudos e a aplicação do editor de imagens para 

reforçar a região definida na imagem original. Segundo o autor, a parametrização 

aplicada a cada imagem, corresponde ao procedimento para definição dos pares de 

coordenadas (x, y) de cada pixel da imagem. Os pixels da imagem são utilizados 

para obtenção do contorno da célula. Um filtro passa baixa gaussiano é usado para 

eliminar ruídos gerados na detecção do contorno. A aplicação de análise estatística 

corresponde à análise de variáveis canônicas. A aplicação do classificador 

corresponde à aplicação da função densidade de probabilidade estimada para cada 

espécie e do classificador bayesiano para minimização de erros de identificação. 

Na literatura especializada podem ser encontrados muitos exemplos de utilização da 

morfometria tradicional para identificação de espécies. Francoy et al. (2006), 

utilizaram morfometria tradicional para identificação de espécies de três diferentes 

grupos raciais de Apis mellifera na tentativa de desenvolver uma metodologia 

simplificada com essa finalidade. Usando imagens digitalizadas, cinco marcos 

anatômicos foram colocados nas células radiais das asas anteriores do lado direito 

de 50 operárias. Um programa de computador foi desenvolvido para calcular os 

ângulos entre os marcos anatômicos, a área da célula, a curvatura contínua, e os 

comprimentos de arco, totalizando 11 características. 
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Dos resultados apresentados por Prado (2005) para a identificação de abelhas do 

grupo das Apis mellifera (que são os insetos de interesse para este trabalho) usando 

as imagens de asas em morfometria tradicional mostram que: (1) Usando as 

medidas de forma e tamanho agrupadas, o índice de identificação dos indivíduos, 

segundo seus grupos foi de 99,33%; (2) usando as medidas de forma, o índice de 

identificação dos indivíduos segundo suas subespécies foi de 96,67%, valor muito 

próximo ao obtido para medidas de forma e tamanho agrupadas; (3) usando as 

medidas de tamanho, o índice de identificação dos indivíduos, segundo suas 

subespécies foi de 89,33%. Por outro lado, os índices de identificação dos 

indivíduos, considerando-se as medidas normalizadas e sendo aplicados os 

métodos propostos, não foi expressivo em relação aos valores das medidas não 

normalizadas. 

 

 

3.2.2 Experimento de aplicação de Morfometria Geométrica à identificação de 

abelhas 

 

 

O fluxograma de atividades de identificação de abelhas (Figura 15) é um artefato 

final de modelagem do processo de identificação de abelhas resultante da análise do 

domínio documentada com dois experimentos. Este primeiro experimento tem por 

objetivo modelar os processo, os fluxos de dados entre os processos e dados 

especificamente de morfometria geométrica. O experimento seguinte modela todo o 

processo de identificação de abelhas, i.e., desde a morfometria geométrica até a 

análise estatística discriminante. O fluxograma de atividades por ser um artefato 

final, poderia ser colocado após os dois experimentos, mas o seu conhecimento 

prévio, facilita o entendimento do processo como um todo e mostra os artefatos 

produzido em cada atividade. O fluxograma foi construído a partir das atividades de 

identificação executados no APILAB da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP) pelo Dr. Tiago M. Francoy. Os procedimentos executados foram modelados 

e descritos originalmente neste trabalho. O processo de identificação começa com a 

captura de espécimes de abelhas em campo para obtenção das asas anteriores e 

composição de uma amostra. 
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Figura 15 – Fluxograma de atividades, software e dados do processo do APILAB 
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Definida a composição da amostra de espécimes e coleta das asas, elas são 

assentadas em lamínulas. Em laboratório as lamínulas são inseridas em um 

microscópio com uma câmera fotográfica digital acoplada. As asas de abelhas 

fotografadas são gravadas em arquivos individuais em formato de imagem digital e 

armazenadas em um dispositivo de memória removível. O dispositivo de memória é 

removido da câmera e colocado em um computador onde os arquivos são 

transferidos para um diretório (pasta). Neste computador devem estar instalados os 

três módulos de programas de morfometria geométrica disponibilizados livremente 

na Internet10: tpsUtilw32 (ROHLF, 2008a); tpsDig2w32 – versão 2.12 (ROHLF, 

2008b) e tpsRelww32 – versão 1.46 (ROHLF, 2008c). A Tabela 4 apresenta uma 

descrição resumida destes pacotes de programas. 

Tabela 4 – Descrição resumida dos pacotes de programas usados em Morfometria 
Geométrica (Fonte: http://life.bio.sunysb.edu/morph/) 

Pacote de 
software 

Descrição da aplicação a que se destina 

tpsUtilw32 
Cria o arquivo .tps com a lista de arquivos de imagens de asas de 
abelhas 

tpsDig2w32 
Digitaliza as coordenadas dos marcos anatômicos colocados sobre 
a imagem da asa de abelha  

tpsRelww32 
Gera os arquivos de deformações (warps) a serem usadas na 
análise estatística 

 

Os arquivos de imagens das asas são carregados no software tpsUtilw32 para 

criação do arquivo no formato .tps (referência a thin plate spline). Este arquivo .tps 

contém a estrutura de dados definida no Anexo A. Os dados criados no arquivo .tps 

são o nome dos arquivos de imagem de asa e um identificador numérico sequencial 

para identificação única do arquivo de imagem. A seguir, o arquivo .tps é aberto no 

módulo tpsDig2w32 e os marcos anatômicos são colocados manualmente sobre as 

nervuras das asas de cada uma das imagens com nomes relacionados no arquivo 

.tps. Como mostrado na Figura 16, os marcos anatômicos foram localizados 

manualmente em pontos que se enquadram na definição de marcos anatômicos, 

correspondendo ao encontro de nervuras, ou junções de veias, que são os marcos 

                                                 
10

 Disponível em: http://life.bio.sunysb.edu/morph/  
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anatômicos 1 a 13, ou posições de acentuado contorno, marco anatômico 14. A 

ordem dos marcos anatômicos é arbitrária. 

 

 

Figura 16 – Asa anterior da abelha da espécie Euglossa chaly m com 14 marcos 
anatômicos colocados manualmente 

 

Os marcos anatômicos são denominados homólogos quando colocados em asas 

diferentes e referenciam pontos cuja localização se correspondem. A imagem da asa 

da Figura 16 é da espécie Euglossa chaly. É usada como exemplo, pois a estrutura 

de veias e as células são bem definidas favorecendo a colocação e observação dos 

marcos anatômicos sobre a imagem da asa. 

 

Tabela 5 – Coordenadas dos marcos anatômicos da imagem da Figura 16. 

Marco anatômico Posição x Posição y 

1 129 103 
2 120 110 
3 235 198 
4 351 96 
5 318 130 
6 395 187 
7 334 202 
8 364 233 
9 420 193 
10 429 230 
11 487 127 
12 514 182 
13 480 242 
14 589 295 
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As coordenadas cartesianas dos marcos anatômicos colocados na imagem da asa 

são extraídas obtendo-se os pares (x, y) indicados na Tabela 5. Essas coordenadas 

plotadas no quadrante positivo do plano cartesiano resultam na Figura 17.  

 

 

Figura 17 – Marcos anatômicos nas coordenadas cartesianas para a imagem da asa 
da Figura 16 

 

A execução das atividades do fluxograma da Figura 15 pode ser visualizada 

aplicando o processo às oito imagens de asas de abelhas da Figura 18. A execução 

das atividades descritas na Figura 15 resulta em três arquivos de dados extraídos 

das imagens ou de processamento dos módulos de programas morfometria 

geométrica. Os dados destes três arquivos são unificados e reorganizados para a 

atividade seguinte. As imagens originais cedidas são convertidas para um tamanho 

que possibilite sua carga e manipulação pelos programas de morfometria geométrica 

com desempenho e nitidez. 
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Imagem da asa 2 
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 Nome 1 Euglossa flammea f.jpg 
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Imagem da asa 6 
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Figura 18 – Imagens de asas para realização das atividades do fluxograma 

 

A atividade de colocação de marcos anatômicos mostrada na Figura 19 é uma 

atividade laboriosa que demanda muito tempo e atenção do pesquisador. 
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Imagem da asa 1  Imagem da asa 2 

 

 

 

Imagem da asa 3  Imagem da asa 4 

 

 

 

Imagem da asa 5  Imagem da asa 6 

 

 

 

Imagem da asa 7  Imagem da asa 8 

 

 

 

Figura 19 – Marcos anatômicos, pontos em vermelho, colocados manualmente nas 
imagens usando o programa tpsDig2w32. 

 

A amostra de 8 imagens de asas de abelhas, que corresponde à amostra de 

espécimes coletados em campo, é ilustrativa para este trabalho, pois as amostras 
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em geral são maiores, em alguns casos a amostra chega a ter mais de 1.500 

espécimes coletados em campo. O número de marcos anatômicos colocados na 

imagem varia muito, e depende da percepção do pesquisador quanto à capacidade 

de classificar os espécimes presentes na amostra. Por exemplo, a colocação de uma 

média de 12 marcos anatômicos na amostra com 1.500 imagens poderia demandar 

vários dias de trabalho. O arquivo .tps contendo as coordenadas (x, y) dos marcos 

anatômicos colocados sobre as imagens é o artefato resultante desta atividade. 

A Tabela 6 mostra parcialmente as coordenadas (x, y) extraídas dos 14 marcos 

anatômicos colocados manualmente sobre 8 imagens de asas de abelhas conforme 

Figura 19. Esse conjunto de dados das coordenadas (x, y) foi extraído com o uso do 

programa tpsDig2w32 conforme fluxograma mostrado na Figura 15. 

 

Tabela 6 - Coordenadas cartesianas de 8 imagens de asas de abelhas com 14 
marcos anatômicos do experimento 

Imagem da asa de abelha 
Coordenadas (xi, yi) do marco anatômico i 

1 2 … 13 14 

 x1 y1 x2 y2 … x13 y13 x14 y14 

1 Euglosa chaly m.jpg 
119 193 232 280 586 374 124 161 

1 Euglosa flammea f.jpg 
26 200 26 230 399 347 504 392 

1 Euglosa ignita m.jpg 
92 187 91 215 457 307 552 346 

1 Euglosa imperialis m.jpg 
33 228 33 260 414 311 535 342 

1 Euglosa orellana m.jpg 
20 190 23 220 405 314 523 356 

2 Euglosa chaly m.jpg 
55 114 50 133 407 265 517 318 

2 Euglosa imperialis m.jpg 
48 127 45 161 441 288 571 348 

2 Euglosa orellana m.jpg 
56 209 57 239 410 367 519 420 

 

A Figura 20 apresenta um exemplo de gráfico de dispersão (scatter plot) para as 

coordenadas cartesianas das 8 imagens de asas de abelhas com 14 marcos 

anatômicos em cada imagem. 

O programa tpsRelww32 é usado para aplicação das técnicas de morfometria 

geométrica (ADAMS; ROHLF; SLICE, 2004) como o alinhamento de Procrustes, as 

deformações parciais e deformações relativas. O programa calcula primeiramente o 

Consensus que é uma operação em torno do centróide das coordenadas dos 

marcos anatômicos extraídos das imagens dos espécimes. Na Figura 20 há uma 

dispersão dos marcos anatômicos que pode ser devida à translação das imagens, 

rotação ou redimensionamento. O conjunto de marcos anatômicos de um objeto em 
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particular é denominado configuração. A matriz de configuração X é uma matriz de k 

por m, formada pelas coordenadas cartesianas dos k marcos anatômicos tomados 

em m dimensões. O espaço de configuração é o espaço de todas as possíveis 

coordenadas dos marcos anatômicos (DRYDEN; MARDIA, 1998). A matriz de 

configuração é apresentada na Tabela 6, onde k assume o valor 14 (número de 

marcos anatômicos) localizados no espaço de 2 dimensões, portanto m assume o 

valor 2. 

 

 

Figura 20 – Gráfico de dispersão dos 14 marcos anatômicos colocados nas oito 
imagens (dados da Tabela 6) 

 

Com essa configuração de marcos anatômicos observa-se que a dimensionalidade 

do problema está em , i.e., k x m (14 x 2 = 28). Pelo gráfico de dispersão (scatter 

plot) da Figura 20 verifica-se que os marcos anatômicos homólogos estão 

esparramados no gráfico. Para obter a configuração média dos marcos anatômicos 

que represente a forma média do objeto é necessário obter o centróide usando as 

coordenadas dos marcos anatômicos dos espécimes. A configuração média dos 

marcos anatômicos é uma construção matemática que não representa 

necessariamente, nem coincide, com qualquer configuração dos marcos anatômicos 

dos espécimes da amostra. A definição de Kendall (1984) que o tamanho do objeto 

(size) é matematicamente independente da sua forma (shape) é decorrente da 
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remoção dos efeitos de translação, rotação e redimensionamento. Isto é verificado 

na morfometria geométrica pelo tamanho do centróide (centroid size - S) que é 

calculado como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das distâncias dos 

marcos anatômicos até o centróide da forma (o centro do objeto), expresso pela eq. 

(1). 

 (1) 

Onde  é o (i, j)-ésimo elemento da matriz X, e  é a média aritmética do j-ésima 

dimensão dada por: . 

Na equação, C é o centro da matriz dado pela eq. (2). 

 (2) 

Onde Ik é a matriz identidade (k x k) e 1k é o vetor unitário, ou vetor de 1´s. 

A norma Euclidiana  é dada pela eq. (3). 

 (3) 

Como S(aX) = aS(X) o tamanho do centróide S(X) é a raiz quadrada da soma das 

distâncias Euclidiana de cada marco anatômico até o centróide, dado pela eq. (4). 

 (4) 

O modelo de sobreposição comum a todos os métodos pode ser descrito pela eq. (5) 

(MONTEIRO; REIS, 1999). 

 (5) 

Onde X’ é uma configuração de marcos anatômicos resultante da configuração 

inicial X (matriz p x k), a qual foi redimensionada (ao ser multiplicada) pelo escalar ρ 

e rotacionada pela matriz H (k x k) e transladada pelo vetor  (1 x ) de translação. 

Essa movimentação da matriz X é para sobreposição sobre a configuração de 

referência, que seja, por exemplo, uma matriz Y (p x k). Os critérios de sobreposição 

determinado pelos métodos são: 
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 Sobreposição pelo método dos quadrados mínimos ou análise generalizada 

de Procrustes – GPA – usa o critério dos mínimos quadrados, que é aplicado 

até que a soma das distâncias ao quadrado entre os homólogos seja 

minimizada. Na equação acima H é a matriz de rotação de X que pode ser 

obtida pela eq. (6). 

 (6) 

Onde V e U são matrizes (k x k) ortonormais de rotação obtidas pela 

decomposição do valor singular (Gower, 1970 apud MONTEIRO; REIS, 1999) 

obtido pela eq. (7). 

 (7) 

A matriz identidade S é obtida da matriz  através da função sinal, que a 

transforma na matriz identidade preservando o sinal dos elementos da 

diagonal. Como todos os elementos da diagonal são iguais a 1. A matriz H é 

uma matriz de rotação ortogonal. A matriz H aplicada sobre X rotaciona a 

configuração inicial até que a distância entre os marcos anatômicos 

homólogos seja a menor possível. Essa distância, como citado acima, é 

calculada pela soma dos quadrados das distâncias entre os homólogos 

(marcos anatômicos em X e em Y), sendo conhecida como distância de 

Procrustes, que constitui a métrica no espaço de forma de Kendall, 

 Sobreposição por ajuste resistente, opera sobre pontos onde a variação de 

forma é maior, diferentemente do método dos mínimos quadrados que dilui a 

variação entre os pontos. A técnica utiliza a mediana entre os homólogos. Por 

ser uma técnica não muito utilizada não será descrita matematicamente. 

 Sobreposição refinada (affine). Nesta técnica a matriz H pode efetuar 

rotações de alongamentos e compressões, permitindo melhor ajuste dos 

pontos, sendo obtida pela eq. (8). 

 (8) 

Onde * está representando que as matrizes foram centradas na média. 

 Sobreposição por coordenadas de forma proposta por Bookstein (1984). 

Define que o ajuste de todas as configurações de marcos anatômicos é feito 

para uma linha base, i.e., a linha entre dois marcos anatômicos é ajustada 

para sobrepor as coordenadas-base (0, 0) e (1, 0). 
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Após estas operações o programa permite gerar os arquivos de dados de espécies 

alinhadas, deformações relativas e matriz de pesos das deformações. Estes 

arquivos manipulados em conjunto com o arquivo .tps são carregados no programa 

GeraCSV (BUENO et al., 2008) produzindo um único arquivo de dados em formato 

texto (.csv), compatível com os pacotes de software de análise estatística. O fluxo de 

dados para gerar este arquivo está mostrado na Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Fluxo de dados da aplicação das técnicas de Morfometria Geométrica 

 

O programa GeraCSV é um dos artefatos resultantes dos experimentos de aplicação 

da morfometria geométrica. O arquivo de dados resultando, em formato texto, 

contém dados dos quatro arquivos gerados pela aplicação das técnicas de 

morfometria geométrica às imagens de asas de abelhas. Os dados da matriz de 

pesos das deformações parciais gerada pela morfometria geométrica são resultantes 

da aplicação da análise de componentes principais podem, portanto serem usados, 

diretamente na análise discriminante. A identificação em grupos é feita pela 

aplicação da Análise Discriminante Linear utilizando-se pacotes de software 

estatísticos SPSS ou Statistica. 
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3.2.3 Experimento de identificação de abelhas usando morfometria geométrica e 

análise estatística discriminante 

 

 

O objetivo deste experimento é efetuar a análise de domínio para criar a 

documentação das atividades do processo de identificação de abelhas. Neste 

experimento, todas as atividades mostradas no fluxograma de atividades serão 

executadas. Este experimento utiliza os mesmos dados que serão utilizados pelos 

outros métodos de identificação, visando possibilitar uma forma de comparação de 

resultados. A amostra é composta por 143 espécimes dos quais são capturadas 

imagens de uma das asas anteriores, conforme relação de arquivos na Tabela 7. Os 

espécimes são os mesmos utilizados no trabalho de Buani (2010) que desenvolveu 

o classificador FNN4Bees. O uso dos mesmos arquivos de imagens possibilita a 

comparação dos métodos de identificação empregados e de resultados obtidos 

naquele trabalho com os resultados obtidos neste experimento. 

Para obtenção das coordenadas (x,y) dos marcos anatômicos, utilizando o software 

tpsDig2, foram colocados 18 marcos anatômicos em cada imagem de asa de abelha 

(Figura 22) e obtidos 18 pares de coordenadas dos marcos anatômicos. Os pares de 

coordenadas cartesianas (x, y) obtidos dos pontos geométricos da localização dos 

marcos anatômicos na imagem da asa correspondem à posição dos pixels na 

imagem. O início dos sistemas de coordenadas cartesianas X, Y, i.e., (0,0) é 

colocado por convenção no canto inferior esquerdo da imagem. 

As imagens a serem utilizadas devem ter a mesma orientação e o mesmo número 

de marcos anatômicos devem ser colocados em cada imagem. As imagens devem 

ser convenientemente preparadas, pois testes efetuados mostram que o software 

não oferece funcionalidades para manipulação de imagens (como rotação e 

reflexão) e de marcos anatômicos adicionais. 

 

  



70 
 

Tabela 7 - Arquivos de imagens da asa de espécimes para o experimento de 
aplicação de morfometria geométrica e análise estatística. 

1.  1 Euglosa chaly m.jpg 
2.  1 Euglosa flammea f.jpg 
3.  1 Euglosa ignita m.jpg 
4.  1 Euglosa imperialis m.jpg 
5.  1 Euglosa orellana m.jpg 
6.  2 Euglosa chaly m.jpg 
7.  2 Euglosa ignita m.jpg 
8.  2 Euglosa imperialis m.jpg 
9.  2 Euglosa orellana m.jpg 
10.  3 Euglosa chaly m.jpg 
11.  3 Euglosa flammea f.jpg 
12.  3 Euglosa ignita m.jpg 
13.  3 Euglosa imperialis m.jpg 
14.  3 Euglosa orellana m.jpg 
15.  4 Euglosa chaly m.jpg 
16.  4 Euglosa flammea f.jpg 
17.  4 Euglosa ignita m.jpg 
18.  4 Euglosa imperialis m.jpg 
19.  4 Euglosa orellana m.jpg 
20.  5 Euglosa chaly m.jpg 
21.  5 Euglosa flammea f.jpg 
22.  5 Euglosa ignita m.jpg 
23.  5 Euglosa imperialis m.jpg 
24.  5 Euglosa orellana m.jpg 
25.  6 Euglosa chaly m.jpg 
26.  6 Euglosa flammea f.jpg 
27.  6 Euglosa ignita m.jpg 
28.  6 Euglosa imperialis m.jpg 
29.  6 Euglosa orellana m.jpg 
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Figura 22 - Imagem da asa do arquivo 1 Euglosa chaly m.jpg com 18 marcos 

anatômicos colocados. Em destaque um dos marcos anatômicos. 

 

O arquivo em formato texto da Figura 23 mostra as coordenadas extraídas para o 

espécime cuja asa está registrada no arquivo 1 Euglosa chaly m.jpg da Figura 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Coordenadas dos 18 marcos anatômicos da asa presente no arquivo 1 

Euglosa chaly m.jpg. 
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Os métodos de morfometria geométrica são aplicados ao arquivo tps de 

coordenadas (x, y) dos marcos anatômicos usando o programa tpsRelw. Os marcos 

anatômicos das imagens das asas dos espécimes são sobrepostos ao primeiro 

espécime da amostra, pelo método Consensus do tpsRelw. Do conjunto dos 

espécimes alinhados é calculada uma configuração de marcos anatômicos como a 

média dos existentes, formando um espécime-referência. Essa configuração média é 

usada para sobreposição dos marcos anatômicos dos espécimes. O processo é 

iterativo e se repete até que ocorra a convergência e o espécime resultante 

represente o espécime médio. Segundo Rohlf (2008b) o programa tpsRelw utiliza a 

sobreposição pelo método de Procrustes descrita no subitem 3.2.2. 

Da aplicação dos métodos de morfometria geométrica, para este experimento com 

18 pares de coordenadas cartesianas (x, y), resultam os dados da planilha 

parcialmente apresentada na Figura 24, organizados pelo programa GeraCSV 

(BUENO et al., 2008). Os dados obtidos em morfometria geométrica são: 

 

a) 18 pares de coordenadas de espécimes alinhadas (aligned specimes) 

representados pelo cabeçalho (alxn, alyn, onde n varia de 1 a 18); 

b) (pwxn, pwyn) são 15 pares de deformações parciais (parcial warps) (n varia 

de 1 a 15); 

c) (UNIX, UNIY) somente 1 par, descrevem o componente uniforme de forma; 

d) (relwxn, relwyn) são 16 pares de deformações relativas (relative warps) (n 

varia de 1 a 16). 

 

O passo seguinte consiste na separação dos dados das deformações relativas para 

aplicação da análise estatística discriminante. A tabela da Figura 25 apresenta os 

dados prontos para uso no SPSS. Um requisito operacional do software é que a 

variável de grupo seja constituída como uma coluna contendo números em 

substituição aos nomes de espécimes. Há cinco grupos distintos de espécimes aos 

quais são atribuídos números de 1 a 5 para diferenciá-los. O pacote de software 

SPSS implementa o método de identificação usando análise multivariada. Neste 

experimento o número de espécies (Range) varia de 1 a 5, são as 5 espécimes. As 

variáveis independentes são as deformações relativas, que são os 15 pares em 

coordenadas (relwxn, relwyn, onde n varia de 1 a 15). 
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Figura 24 – Vista parcial dos dados de morfometria geométrica após conformação dos dados em um único arquivo gerado pelo 
programa GeraCSV. 
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Figura 25 – Vista parcial dos dados de morfometria geométrica com uma coluna adicional contendo os números atribuídos aos 
espécimes para aplicação do software estatístico de identificação. 
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A análise discriminante mostra o quanto os espécimes da amostra, previamente 

categorizados, pertencem a cada grupo. Para os 18 marcos anatômicos colocados 

nas 5 espécimes diferentes, a morfometria geométrica obteve 16 pares de 

deformações relativas. Segundo Bookstein (1989) as deformações relativas podem 

ser usadas como um método para estudo de variações intrapopulacional. As 

deformações relativas representam a análise dos componentes principais da matriz 

dos escores das deformações parciais. Esta análise é realizada calculando-se uma 

matriz de variância-covariância dos escores das deformações parciais e calculando-

se os autovalores e autovetores (componentes principais). Estes componentes 

principais são as deformações relativas. Este nome foi atribuído pelo fato que os 

autovalores relativos representam uma razão entre a variância dos escores e a 

energia de deformação, o que significa que o maior autovalor relativo está associado 

ao autovetor que tem a direção de maior variação no subespaço das deformações 

parciais (diretamente proporcional aos autovalores da matriz de variância-

covariância), mas cuja deformação ocorre na maior escala espacial possível, 

inversamente proporcional aos autovalores da matriz de energia de deformação 

(BOOKSTEIN, 1991). Segundo Monteiro e Reis (1999), com a introdução do 

parâmetro α na projeção dos escores das deformações parciais (ROHLF, 1993), 

esta técnica não é tão usada. 

Em muitos experimentos as medidas efetuadas em diferentes variáveis podem ser 

obtidas para cada uma das variáveis separadamente. No entanto, na maioria dos 

experimentos as variáveis estão inter-relacionadas de tal forma que, quando 

analisadas individualmente produzem pouca informação sobre o objeto de estudos. 

A análise multivariada possibilita que as variáveis possam ser analisadas 

simultaneamente para examinar as principais características do objeto de estudos. 

Segundo RENCHER (2002) a abordagem multivariada permite (1) explorar a 

atuação conjunta das variáveis e (2) determinar o efeito de cada variável na 

presença das outras. A análise multivariada fornece procedimentos descritivos e 

inferenciais – pode-se procurar padrões nos dados ou testar hipóteses sobre 

padrões conhecidos a priori. Na análise discriminante o SPSS permite configurar 

algumas opções como: 

 

(1) usar a probabilidade a priori para cálculos a partir do tamanho do grupo, 

delineando a composição da amostra pelo teorema de Bayes, que estabelece 
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que dado A e B, dois eventos arbitrários, cujas probabilidades P(A) ≠ 0 e P(B) 

≠ 0, então: 

 (9) 

(2) aplicar o método de validação cruzada “leave-one-out” descrito no subitem 

3.1.5, 

(3) usar a matriz de covariância para separação intra-grupos ou entre-grupos,  

(4) criar um gráfico com os grupos combinados. 

 

A covariância é uma medida de dependência entre variáveis aleatórias. Para duas 

variáveis aleatórias X e Y a medida da covariância é dada pela eq. (9). 

 

 (10) 

 

Onde, o valor esperado E, ou média conhecida por μ, é dado pela eq. (10), onde 

P(x) é a probabilidade para cada x observado na amostra. 

 
(11) 

 

Os coeficientes das funções discriminantes canônicas (Figura 26) são calculados a 

partir dos autovalores da equação característica e decomposição de Cholesky11. A 

análise de correlação canônica é uma técnica padrão de análise estatística 

multivariada para a descoberta e quantificação da associação entre dois conjuntos 

de variáveis. A técnica básica se apóia em projeções. Define-se um índice (variável 

multivariada projetada) que maximiza a correlação com o índice da outra variável 

para cada amostra separadamente. O objetivo da análise de correlação canônica é 

maximizar a associação (medida pela correlação) entre as projeções de baixa 

dimensionalidade dos dois conjuntos de dados. Os vetores de correlação canônica 

são encontrados por uma análise de covariância conjunta das duas variáveis 

(HÄRDLE; SIMAR, 2007). 

                                                 
11

 Função de ajuda do SPSS. 
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Figura 26 – Separação dos grupos usando funções discriminantes canônicas. 

 

A correspondência entre os valores da VAR00001 da Figura 26 e os espécimes do 

experimento de identificação está listada na Tabela 8. 

 Tabela 8 – Legenda para os espécimes do gráfico da Figura 26. 

No Espécime 

1 Euglosa chaly m 

2 Euglosa flammea f 

3 Euglosa ignita m 

4 Euglosa imperialis m 

5 Euglosa orellana m 

 

O resultado da identificação dos espécimes com a análise discriminante no SPSS 

está apresentado na Figura 27. No método original, por exemplo, foram classificados 

no grupo 1, 21 espécimes pertencentes ao grupo 1 de um total de 29, os demais 

espécimes foram classificados nos grupos 3, 4, e 5 resultando num percentual de 
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acerto de 72,4%. Aplicando ao mesmo grupo a validação cruzada “leave-one-out”, o 

resultado da identificação no grupo 1 no próprio grupo cai para 58,6%. No geral, os 

espécimes foram classificados corretamente em 87,4% no método original, mas 

apenas em 75,5% na validação cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Resultado da identificação usando o SPSS aplicando análise 
discriminante 

 

 

  

Classification Results (b,c) 
 

    V2 Predicted Group Membership Total 

      1 2 3 4 5 1 

Original Count 1 21 0 4 3 1 29 

    2 0 27 1 0 1 29 

    3 1 0 25 0 2 28 

    4 3 0 0 26 1 30 

    5 0 0 0 1 26 27 

  % 1 72,4 ,0 13,8 10,3 3,4 100,0 

    2 ,0 93,1 3,4 ,0 3,4 100,0 

    3 3,6 ,0 89,3 ,0 7,1 100,0 

    4 10,0 ,0 ,0 86,7 3,3 100,0 

    5 ,0 ,0 ,0 3,7 96,3 100,0 

Cross-validated(a) Count 1 17 1 5 4 2 29 

    2 0 25 1 0 3 29 

    3 5 1 18 0 4 28 

    4 4 0 0 25 1 30 

    5 0 0 2 2 23 27 

  % 1 58,6 3,4 17,2 13,8 6,9 100,0 

    2 ,0 86,2 3,4 ,0 10,3 100,0 

    3 17,9 3,6 64,3 ,0 14,3 100,0 

    4 13,3 ,0 ,0 83,3 3,3 100,0 

    5 ,0 ,0 7,4 7,4 85,2 100,0 

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross 
validation, each case is classified by the functions derived from all cases 
other than that case. 
 
b  87,4% of original grouped cases correctly classified. 
c  75,5% of cross-validated grouped cases correctly classified. 
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3.2.4 Resultados obtidos com Morfometria Geométrica 

 

 

Segundo Adams; Rohlf e Slice (2004), no início dos anos 90, as vantagens dos 

métodos de morfometria geométrica foram amplamente divulgadas na América do 

Norte e Europa. Na década de 90 o número de publicações envolvendo morfometria 

geométrica aumentou bastante, pois os biólogos passaram a utilizar os métodos dos 

marcos e do contorno para resolver um amplo conjunto de problemas. Além disso, 

os fundamentos matemáticos dos métodos dos marcos desenvolvidos por Kendall e 

outros na década de 1980 passaram a ser publicados e apresentados em 

congressos. Diversos livros foram publicados disseminando os métodos em 

morfometria geométrica para aplicações em biologia (BOOKSTEIN, 1997; 

ZELDITCH, 2004) e em língua portuguesa foi escrito o primeiro livro sobre o assunto 

por Monteiro e Reis (1999). Nos anos seguintes houve um declínio das publicações 

sobre morfometria geométrica em geral (ADAMS, ROHLF, SLICE, 2004). 

Atualmente, diversas pesquisas aplicam morfometria geométrica em reconhecimento 

de espécies (CAVALCANTI; MONTEIRO; LOPES, 1999; AYTEKIN et al., 2007; 

MENDES et al., 2007; FRANCISCO et al., 2008; FRANCOY et al., 2009). Segundo 

Francisco et al. (2008) o uso de outros métodos como, a análise bioquímica, 

genética e molecular, em conjunto com a morfometria geométrica permite abordar 

com sucesso questões relativas a biologia e a evolução das espécies. As análises 

dos dados de Morfometria Geométrica podem ser reproduzidas facilmente e são, via 

de regra, baseadas em programas de computador. Estas análises podem ser 

elaboradas em campo com o uso de computadores portáteis, como os laptops. 

Francisco et al. (2008) obtiveram 94,5% de espécimes corretamente classificadas 

usando morfometria geométrica, Francoy et al. (2009) alcançaram entre 97,9% e 

100% para discriminação entre espécies e sexos respectivamente. Segundo estes 

autores, os resultados obtidos são compatíveis com os resultados alcançados com 

outros métodos. A morfometria geométrica encontra ainda aplicação na biologia 

evolutiva para comparação de formas e evolução. Novas abordagens 

multidisciplinares estão associando a morfometria geométrica a outras disciplinas 

como o reconhecimento de padrões (BAYLAC; VILLEMANT; SIMBOLOTTI, 2003; 

CORDEIRO-ESTRELA et al., 2008). 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 3 

 

 

O Capítulo 3 apresenta os sistemas de identificação de abelhas baseados em 

imagens das asas de abelhas. O sistema de identificação automatizada ABIS e suas 

características de construção são descritas como: a abordagem hierárquica de 

características morfológicas baseadas em árvore de grafos e a extração 

automatizada das principais células das imagens das asas para obtenção de dados 

morfométricos para identificação. Essa abordagem de extração das células exige 

que a estrutura de veias das asas formem uma célula fechada, sendo um empecilho 

ao uso do ABIS para identificação das abelhas sem ferrão que apresentam redução 

das nervuras das asas. Os resultados de identificação obtidos no ABIS superam os 

99% para as abelhas solitárias européias. Também neste capítulo, são 

apresentadas as técnicas de identificação usando a morfometria tradicional que 

utiliza medidas, ângulos e arcos extraídos das imagens para identificação das 

abelhas, e de morfometria geométrica que utiliza o conjunto de dados de 

coordenadas cartesianas extraído dos marcos anatômicos para a identificação de 

abelhas. As técnicas de morfometria geométrica como as espécies alinhadas e as 

deformações relativas fornecem dados para as análises estatísticas e para 

identificação. Um resultado relevante foi a modelagem do processo com a 

elaboração do fluxograma de atividades, software e dados em morfometria 

geométrica. Por isto, dois experimentos foram realizados para documentar os 

procedimentos aplicados para obtenção dos dados em morfometria geométrica e da 

análise estatística discriminante para identificação dos espécimes presentes nas 

amostras de asas de abelhas. Os resultados de identificação com estes 

procedimentos usando o software SPSS alcançaram 87% de acerto para a amostra 

de Euglossa. 
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4 MODELAGEM DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

ABELHAS 

 

 

A automação das atividades de identificação taxonômica de seres biológicos é uma 

aspiração de longa data dos taxônomos e sistematas. A construção de sistemas 

baseados em computador para automatizar o processo de identificação deve ser 

fundamentada em padrões usados pelos especialistas para obter a identificação de 

espécimes (CHESMORE, 2008). Com essa abordagem os sistemas podem 

contribuir para a descoberta de novos e (potencialmente) mais confiáveis caracteres 

taxonômicos (GASTON; O’NEILL, 2004; MACLEOD, 2008). No entanto, essa 

automatização não elimina a participação do especialista, muito pelo contrário, cria a 

necessidade de definir uma forma padronizada para todo o processo, no qual o 

envolvimento do pesquisador é essencial em todas as atividades. Por exemplo, as 

imagens obtidas devem ser padronizadas quanto ao tamanho, resolução, 

iluminação, ausência de ruídos, para citar alguns requisitos de padronização. Essas 

definições são fundamentais para o sucesso do processo automatizado. 

Os sistemas de identificação descritos no Capítulo 3 apresentam características 

específicas de projeto, operacionalização ou aquisição, que impossibilitam seu uso 

por uma grande parcela da comunidade científica. O ABIS faz análise automatizada 

das imagens das asas e extrai as células fechadas, mas as abelhas sem ferrão tem 

uma sinapomorfia (FRANCOY et al., 2009), i.e., apresentam redução na venação 

das asas que pode confundir o sistema. O pacote de morfometria geométrica 

(ROLHF, 2008; 2008a; 2008b), disponibilizado livremente na Internet, apresenta os 

programas em módulos separados que produzem como resultado um conjunto de 

arquivos de dados que devem ser preparados manualmente para posterior análise 

estatística em um pacote de software. Este pacote de morfometria geométrica de 

grande valia para os usuários exige intervenção manual e a falta de integração dos 

módulos de programas torna morosa a sua utilização, possibilitando a introdução de 

erros. Para a conversão destes arquivos de dados para uso em programas 

estatísticos foi desenvolvida, como parte deste trabalho, uma interface de 

adequação dos dados e geração de um único arquivo no formato texto (BUENO et 

al., 2008). 
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Este trabalho apresenta um modelo para um sistema automatizado de identificação 

de abelhas sem ferrão com uma abordagem baseada em reconhecimento de 

padrões usando as imagens das asas de abelhas para extração das características 

empregadas na identificação. Segundo Parchem et al. (2007) as imagens das asas 

de insetos formam padrões que podem ser utilizados como caracteres de 

identificação de espécies. Para identificação de abelhas, os pesquisadores utilizam 

as imagens das asas de abelhas (STEINHAGE et al., 1997; FRANCOY et al., 2006; 

DRAUSCHKE et al., 2007; MENDES et al., 2007), pois sua morfologia está 

correlacionada à variabilidade genética (BRÜCKNER, 1976). As características 

extraídas das imagens das asas das abelhas dependem da técnica empregada na 

identificação (PRADO, 2005; STEINHAGE et al., 2007; FRANCOY et al., 2009). Este 

trabalho adota a abordagem de usar sempre que possível, os mesmos termos e as 

mesmas características empregadas pelos biólogos para identificação (WINDLE; 

ABREO, 2002). Essa abordagem tem a finalidade de manter a semelhança com a 

terminologia usada pelos especialistas da área facilitando a comunicação e 

fornecendo um mecanismo de visualização dos resultados para que possam 

assegurar a acurácia do sistema (PRESSMAN, 2010). A classificação taxonômica de 

abelhas é feita por especialistas da área de biologia (biólogos, taxonomistas, para-

taxonomistas), no entanto, um sistema pode atender a um conjunto muito mais 

abrangente de usuários finais, como estudantes de graduação e pós-graduação em 

áreas ligadas às ciências da natureza ou pessoas interessadas em pesquisas 

relacionadas à identificação de espécies. O acesso aos recursos de um sistema 

automatizado de identificação pode ser disseminado pela implementação de um 

serviço baseado em Web-services na arquitetura orientada a serviços (OASIS, 

2010). O objeto da modelagem neste trabalho é um sistema automatizado de 

identificação de abelhas sem ferrão  nomeado ABeeS (em referência a Automated 

Bee Identification System) para facilitar a  referência ao longo do texto. 

 

 

  



83 
 

4.1 FRAMEWORK (ARCABOUÇO) DO PROCESSO DE PROTOTIPAÇÃO DO ABEES 

 

 

Segundo Pressman (2010) a essência da prática de Engenharia de Software está 

baseada na essência da solução de problemas, descrito por George Polya em seu 

livro How to solve it (POLYA, 1971)12, formulada em quatro passos e adaptada para 

a computação como: 

 

1. Entenda o problema (comunicação e análise). 
2. Planeje uma solução (modelagem do projeto de software). 
3. Execute o plano (geração de código). 
4. Examine o resultado quanto à precisão (teste e garantia de 

qualidade). 

 

Normalmente, os projetistas de sistemas de informações não são especialistas no 

domínio da área para a qual o sistema oferecerá o serviço de automatização, 

portanto a familiarização com a área é essencial para a compreensão deste 

processo. A abordagem recomendada é a imersão na área de domínio do problema 

para especificar um novo sistema e obter o entendimento de como a automação 

pode facilitar a execução dos processos (WINDLE; ABREO, 2002). 

Uma das técnicas para iniciar a modelagem de um sistema empregando alto nível de 

abstração consiste na adoção de um modelo de arquitetura de domínio. Segundo 

Hatley e Pirbhai (1988), o modelo de arquitetura é criado para modelar o projeto do 

sistema – para mostrar a configuração dos módulos que realizam os 

processamentos e controle requeridos. Para os autores a representação arquitetural 

compreende também a definição dos fluxos da informação e os canais que ela 

percorre. Os autores definiram o Diagrama de Fluxo da Arquitetura (DFA) como: 

 

"A ferramenta principal para descrever a arquitetura do sistema. Nela 
é mostrada a segmentação física do sistema em suas peças 
componentes, ou módulos, e o fluxo de informação entre eles. Seu 
objetivo principal é distribuir os processos funcionais do modelo de 
requisitos entre as unidades físicas do sistema e acrescentar mais 
processos quantos forem necessários para suportar as novas 
interfaces físicas." 

 

                                                 
12

 Tradução parcial disponível em: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/sd/textos/polya.pdf 
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A definição de um framework de processo de construção de software pode ser 

estendida ou reduzida em função do escopo do domínio do problema. Um framework 

compreende uma estrutura sobre a qual as atividades e artefatos serão modelados, 

produzidos e entregues. Existem diferentes abordagens e conteúdos que podem ser 

definidos em um framework; neste trabalho, a opção é pela definição do framework 

do processo de prototipação do sistema com a finalidade precípua de verificação de 

requisitos de usuários e de sistema. Duffy (2004) sugere um framework no qual se 

estabeleça o foco nas características essenciais do sistema partindo do diagrama de 

contexto, do processo central do sistema, dos usuários e dos subsistemas que 

compõem o sistema. O que se propõe é a definição de um framework de processo 

de software em paralelo com o uso de algumas das ferramentas de análise 

estruturada (DeMARCO, 1981, YOURDON, 1990), como o diagrama de fluxo de 

dados e alguns diagramas da modelagem orientada a objeto, como o diagrama de 

casos de uso, o diagrama de classes e o diagrama de atividades. Para a escolha do 

framework e dos métodos de análise de sistema foram consideradas a complexidade 

do domínio do problema e a definição do domínio da aplicação para a construção do 

modelo de um sistema de apoio à decisão. As ferramentas selecionadas oferecem 

suporte para os métodos e sua consecução propiciando a realização da nova 

abordagem proposta para a identificação de abelhas baseada em reconhecimento 

de padrões. O conjunto de artefatos a serem produzidos visa propiciar a prova de 

conceito dos métodos e técnicas propostos na solução modelada. 

O processo de software (PRESSMAN, 2010, pág. 18; SOMMERVILLE, 2007, pág. 

63; BOEHM, 2006, pág. 17; BRAUDE, 2004, pág. 1) é um processo de engenharia 

de software que requer uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável 

para o desenvolvimento, operação e manutenção do software (IEEE, 1993 apud 

SWEEBOK, 2004). Segundo Pressman (2010, pág. 18): 

 

Um framework (arcabouço) de processo estabelece o alicerce para um 
processo de software completo pela identificação de um pequeno número 
de atividades aplicáveis a todos os projetos de software, 
independentemente de tamanho e complexidade. 

 

Este pequeno conjunto de atividades torna ágil o processo de software e é eficaz 

para gerenciamento quando a equipe de desenvolvimento é pequena. A Figura 28 

mostra o framework de processo para este trabalho com foco nas atividades de 
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modelagem (principalmente a fase de análise e projeto), construção (prototipação e 

testes). O processo de software adotado é iterativo e incremental produzindo 

artefatos em cada uma das atividades desde a comunicação à implantação. 

A atividade de comunicação compreende o processo de conhecimento do domínio 

do problema (BLAHA, RUMBAUGH, 2006, pág. 175) no qual é essencial a 

participação dos clientes, futuros usuários e envolvidos na tarefa de elicitação de 

requisitos de usuários. No ciclo de vida de software esta tarefa é executada na fase 

de análise de sistemas, que compreende a análise de domínio do problema e 

análise da aplicação (BLAHA; RUMBAUGH, 2006). Neste trabalho de modelagem as 

atividades do framework ABeeS a serem executadas são a Comunicação, a 

Modelagem com as fases de Análise e Projeto e a Prototipação e Testes do modelo 

de sistema proposto. 

 

 

Figura 28 – Framework do processo de construção do ABeeS (adaptado de 
PRESSMAN, 2010) 

 

Portanto, no framework ABeeS a análise de domínio do problema está inserida na 

atividade de modelagem, mas começa a ser delineada na atividade de comunicação 

(PRESSMAN, 2010) fornecendo os dados para a fase de análise da aplicação 

(denominada, às vezes, análise da solução) na atividade de modelagem. A análise 

de domínio trata de conhecer os objetos do mundo real, seus atributos e 

relacionamentos com outros objetos. A análise da aplicação trata de atender ás 

demandas dos usuários sob o ponto de vista computacional obtidos com a elicitação 

de requisitos de usuários. A atividade de comunicação define um conjunto de ações 

de engenharia de software como o levantamento de requisitos de usuários. 

Formalmente, esta ação de levantamento de requisitos de usuários é elaborada na 

análise de domínio, que tem por objetivo criar um modelo preciso e conciso do 

mundo real (BLAHA; RUMBAUGH, 2006). Por exemplo, os requisitos de usuários, 
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i.e., as funcionalidades desejadas para o sistema são artefatos da tarefa de 

elicitação. Cada artefato serve a um propósito particular para a compreensão e 

comunicação, quer dos requisitos do usuário ou os requisitos da aplicação. A Figura 

29 mostra os principais artefatos resultantes do modelo de análise do paradigma 

orientado a objeto. Além disso, os artefatos se relacionam entre si de maneira que 

minimize as inconsistências. Por isso, cada artefato fornece uma visão de um 

conjunto completo de requisitos. O conjunto de artefatos garante que estas visões 

não estejam em conflito umas com as outras. 

 

Figura 29 – Artefatos de requisitos resultantes do modelo de análise orientado a 
objeto (modificado de WINDLE; ABREO, 2002) 

 

Estes artefatos de modelagem exibem dois aspectos de um sistema: estrutural, que 

é muitas vezes denominado estático; e comportamental, também conhecido como 

dinâmico, ou temporal. Estes artefatos podem pertencer a muitos métodos de 

modelagem e documentação de sistemas, mas todos estes artefatos fazem parte da 

Unified Modeling Language, conhecida pelo acrônimo UML. Segundo seus 

criadores, Booch, Rumbaugh e Jacobson (2000), a UML é uma linguagem de 

modelagem cujo vocabulário tem foco voltado para a representação conceitual e 

física de um sistema. Os artefatos de um sistema complexo de software podem ser 

visualizados, especificados, construídos e documentados. A UML 2 descreve 13 

tipos de diagramas que podem ser classificados como diagramas de estrutura e 

diagramas de comportamento. Apesar de os diagramas estarem no centro das 

atenções quando se usa UML, segundo FOWLER (2005) seus criadores vêem os 
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diagramas como secundários; a essência da UML é o metamodelo. Os diagramas 

são simplesmente uma apresentação do metamodelo. Essa visão também faz 

sentido para todos os envolvidos no processo de software, dos requisitos na análise 

do domínio com a participação dos usuários, na análise da aplicação para 

comunicação e entendimento pelos projetistas até os programadores. 

Muitos autores trabalham com um subconjunto da UML (BLAHA; RUMBAUGH, 

2006, BRAUDE, 2004) recomendam encontrar o subconjunto diagramas que 

compreenda o sistema em estudo. Segundo Fowler (2005), embora a UML forneça 

um conjunto diagramas que ajudam a definir uma aplicação, ela pode ser usada em 

conjunto com outros modelos e metodologias para atender a propósitos específicos. 

Neste sentido, Presmann (2010) ressalta que “a questão não é qual a melhor, mas 

que combinação de representações fornecerá aos interessados o melhor modelo de 

requisitos de software e a conexão mais efetiva para o projeto de software.” Este 

trabalho utiliza a UML na fase de modelagem para a análise de domínio 

possibilitando a criação de modelos e documentação de requisitos, principalmente o 

diagrama de Caso de Uso e as suas descrições e o modelo de classes. Na fase de 

construção, a UML é usada na análise da aplicação para criação do Diagrama de 

Atividades. O diagrama de Fluxo de Dados é utilizado para modelar o fluxo de dados 

entre os processos do sistema, pois é um sistema tipicamente sequencial de 

passagem de dados no processo de identificação de abelhas. Segundo Presmann 

(2010), a “modelagem orientada a fluxo de dados continua a ser uma das notações 

de análise mais amplamente utilizadas atualmente”. 

 

 

4.1.1 Principais artefatos produzidos neste trabalho 

 

 

Os artefatos são produtos resultante de cada uma das atividades definidas no 

framework ABeeS, portanto, podem servir como marcos (milestone) para a entrega 

de partes durante as atividades de modelagem e prototipação do sistema. A 

prototipação tem por objetivo a verificação de requisitos de sistemas junto aos 

usuários. Os artefatos de interesse do projetista de sistemas são os modelos e os 

componentes de programas. Do ponto de vista do usuário são as funcionalidades de 

uso do sistema, entregues em módulos de programas. A Tabela 9 lista os artefatos 
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produzidos neste trabalho visando obter principalmente a modelagem e 

documentação do processo de identificação de abelhas e as inovações introduzidas, 

bem como a prototipação e testes de algumas atividades essenciais para a prova de 

conceitos introduzidos com o sistema automatizado. 

 

Tabela 9 – Principais artefatos produzidos neste trabalho 

Atividade Tarefa Artefato Atores 

Comunicação 

Levantamento do 
processo de identificação 
de abelhas 

Sistematização do processo de 
identificação de abelhas do APILAB 

Especialista no 
processo de 
identificação 
de abelhas e 
projetista de 
sistema 

Elicitação de requisitos 
de usuários 

Requisitos funcionais de um sistema 
automatizado de identificação 
taxonômica de abelhas 

Modelagem 
Análise 

Especificação de requisitos de 
aplicação de sistema automatizado de 
identificação taxonômica de abelhas 

Projetista 
Modelo de fluxo de dados - DFD 

Modelo de Classes 

Projeto Arquitetura do sistema Projetista 

Prototipação 

Protótipos 

Principais funções do sistema 

Projetista e 
especialista 

Banco de dados do sistema 

Gabaritos de espécies 

Testes Testes das principais funções do 
sistema 

Especialista e 
projetista 

 

 

4.1.2 Análise de domínio: a identificação de abelhas baseada em morfometria 

geométrica e análise estatística 

 

 

Em sistemas comerciais o levantamento de requisitos é formalizado em reuniões 

conjuntas de usuários e projetistas. Neste trabalho, o levantamento de requisitos de 

usuários foi obtido junto ao pesquisador do APILAB, Prof. Dr. Tiago M. Francoy que 

durante o desenvolvimento de suas pesquisas colaborou cordialmente com o 

processo de elicitação de requisitos. A identificação de abelhas é uma atividade de 

pesquisa laboriosa e o levantamento de requisitos foi realizado com a execução de 

casos reais de identificação no APILAB. Durante reuniões foram relatadas as 

atividades executadas para detalhamento de funções e novas demandas. Foram 
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verificados quais eram os pontos fortes e fracos do processo de identificação 

executado. 

A análise do domínio do problema é o processo iterativo de transferência de 

conhecimentos dos especialistas da área de biologia para a equipe de projeto. O 

fluxograma de atividades e artefatos está representado na Figura 15. 

Resumidamente pode ser descrito como: a atividade de campo para identificação de 

abelhas consiste atualmente de coleta de espécimes para extração das asas 

anteriores e colocação em uma lamínula entomológica. Em laboratório, estas 

lamínulas com as asas de abelhas são colocadas em um microscópio com câmera 

acoplada para obtenção das imagens digitais das asas e catalogadas na forma de 

arquivos em pastas. A cada conjunto de imagens devidamente separadas são 

aplicados os métodos de morfometria geométrica (GMM) descritos no subitem 3.2.2 

com o uso dos programas: tpsutil32, tpsdig32 e tpsrelw32. Os arquivos resultantes 

são preparados com a interface de adequação de dados do programa GeraCSV 

para uso nos pacotes estatísticos com a análise discriminante gerando a 

identificação por grupos.  

 

 

4.1.2.1 Sistematização das atividades no domínio do problema 

 

 

O processo de identificação de abelhas desenvolvido no APILAB para identificação 

taxonômica de abelhas pode ser dividido em três etapas: 

 

 Atividades iniciais desenvolvidas em laboratório,  

 Atividades executadas em campo e 

 Atividades de identificação em laboratório. 

 

Estas atividades necessitam ser documentadas em um conjunto de procedimentos e 

manual de boas práticas para sistematização e uniformização do processo. A Figura 

30 mostra uma primeira abordagem na tentativa de sistematizar o processo de 

identificação. Esta sistematização mostra que durante as etapas de laboratório e de 

campo do processo de identificação de abelhas são executadas atividades de 



90 
 

ocorrência sequencial. Estas atividades produzem fluxo de material e fluxo de dados. 

A análise de domínio e a análise da aplicação devem considerar que os requisitos 

de usuários e de sistema precisam ser mapeados por completo. Os requisitos de 

usuário envolvem a definição de equipamento de captura de imagens das asas de 

abelhas de forma padronizada, a catalogação das imagens, o armazenamento e 

transporte. Estes são exemplos de requisitos a serem levantados na análise de 

domínio. 

 

 

Figura 30 – Sistematização das atividades executadas no processo de identificação 
de abelhas 

 

Essa definição do processo completo pretende contribuir para a sistematização do 

processo de identificação de abelhas com base em imagens de asas. A 

sistematização é um procedimento muito importante para melhorar a comunicação 

entre os pesquisadores e projetistas de sistemas, além de que, contribui para 

aumentar a confiabilidade dos resultados em um sistema automatizado de 

reconhecimento.  
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4.1.3 Elicitação de requisitos de usuários para um sistema automatizado 

 

 

A modelagem de requisitos é um processo interativo e incremental como todas as 

atividade propostas no framework ABeeS. Cada iteração no processo de modelagem 

produz refinamentos ou incrementos no modelo de requisitos até alcançar a 

completude. Este fluxo do processo iterativo e incremental possibilita a acumulação 

do conhecimento no domínio do problema e a delimitação mais precisa de seu 

escopo. Os usuários de um sistema automatizado de identificação de abelhas são 

especialistas da área de biologia (por exemplo: biólogos, taxonomistas, para-

taxonomistas). Como possíveis usuários do sistema serão considerados ainda os 

estudantes de graduação e pós-graduação desta área específica relacionada a 

biologia. Estes profissionais executam o processo de identificação e podem ser os 

partícipes da elicitação de requisitos de usuários e de sistema para a modelagem, 

testes e verificação de resultados do sistema. Da visão do domínio do problema 

exposto na seção 4.1.2, alguns pontos negativos do processo devem ser tomados 

como “demandas para inovações”, entre os mais importantes detectados podem ser 

citados: 

 

 Minimizar a intervenção manual do especialista durante a execução das 

atividades para aumentar a produtividade do pesquisador e a confiabilidade 

de todo o processo de identificação de abelhas, 

 Desenvolver um sistema integrado que execute todas as atividades do 

princípio até o final do processo de identificação, 

 Definir uma estrutura de dados que permeie todo o sistema e possa a 

qualquer momento ser visualizada pelo usuário, 

 Criar uma memória do processo de identificação com armazenamento de 

históricos de identificação em banco de dados, 

 Implementar métodos de identificação que usem o conhecimento atualmente 

utilizado nos processos de identificação de abelhas, 

 Oferecer suporte ao pesquisador com um banco de espécies classificadas 

taxonomicamente com nomes válidos. 
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Estas características de sistema automatizado, não são funcionalidades que se 

apresentam aos usuários, mas são requisitos de usuários para definição de um 

sistema que automatize as atividades dos pesquisadores no processo de 

identificação gerando uma memória de cada realização de identificação e use este 

conhecimento para treinamento do sistema. 

A partir da análise do domínio do problema descrito pode-se criar o enunciado do 

problema em alto nível: 

 

Usando as imagens das asas anteriores de um espécime de abelha o 
sistema deve ser capaz de definir a identificação taxonômica da espécie 
à qual o espécime pertence. O sistema identifica a espécie a partir de 
um banco de dados de espécies cadastradas automatizando tanto 
quanto possível as atividades de identificação de abelhas. 

 

Os requisitos de usuários exibem as funcionalidades que um sistema deve ter e os 

requisitos da aplicação (ou requisitos de software) o que o software deve fazer para 

realizar estas funcionalidades. As funcionalidades descrevem o comportamento que 

o sistema deve ter sem se preocupar com detalhes de implementação. Estes 

comportamentos, na verdade, são funções em nível de sistema. Usando a notação 

UML, as funcionalidades do sistema são capturadas com o modelo de Caso de Uso. 

Caso de Uso está definido na UML como (BOOCH; RUMBAUGH e JACOBSON, 

2000, pág. 219): 

 

Os casos de uso se aplicam a todo o ciclo de desenvolvimento do 
sistema ou a partes do sistema, incluindo os subsistemas, interfaces 
e até mesmo as classes individualmente. Em cada situação, estes 
casos de uso não representam apenas o comportamento desejado 
desses elementos, mas eles também podem ser usados como base 
de casos de teste para esses elementos à medida que evoluem 
durante o desenvolvimento. Os casos de uso aplicados aos 
subsistemas são excelentes fontes de testes de regressão, casos de 
uso aplicados a todo o sistema são excelentes fontes de testes e 
integração do sistema. 

 

Um caso de uso descreve um conjunto de sequências de ações, incluindo as 

variantes, que um sistema realiza para produzir um resultado de valor para um ator 

(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005). Por um lado, os requisitos de usuários 

descrevem as funcionalidades pretendidas para o sistema, por outro, os requisitos 

da aplicação descrevem as funções que o sistema deve executar para realizar esta 
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funcionalidade. Esta visão dual dos requisitos possibilita o mapeamento entre ambas 

e a modelagem de um conjunto de componentes que podem realizar estas funções.  

Neste trabalho a abordagem voltada para o fluxo de dados foi adotada, pois, o 

ambiente do Labview opera com fluxo de dados e os usuários estão habituados a 

tratar as funções e dados do processo de identificação. Com isso, os modelos de 

casos de uso e o modelo de atividades podem ser construídos a partir da elicitação 

de requisitos dos usuários. A essência real do problema é a atribuição ágil, correta e 

confiável da identificação taxonômica a um espécime coletado em campo, cujas 

características para identificação serão obtidas da imagem das asas. Assim, a 

especificação das “novas funcionalidades” para um sistema automatizado baseado 

nos requisitos de usuários pode ser definida com o modelo de casos de uso como 

na Figura 31 e na descrição dos casos de uso mais relevantes. 

 

Figura 31 – Principais Casos de Usos do sistema ABeeS 
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Os atores são os usuários externos do ABeeS e tem acesso a funcionalidades 

específicas em função de suas capacidades em relação ao sistema. Por exemplo, o 

estudante não está habilitado para realizar revisões taxonômicas de espécies, 

portanto as funcionalidades relacionadas a essa atividade são invisíveis a esse tipo 

de usuário. A hierarquia de atores definida na Figura 31 mostra que todos os tipos 

de usuários têm acesso ao processo completo de identificação taxonômica. 

Um caso de uso é uma funcionalidade consistente do sistema em sua interação com 

os atores e envolve uma sequência de mensagens entre ambos (BLAHA; 

RUMBAUGH, 2006, pág. 138). Esse conjunto de mensagens pode ser variável em 

função de comportamentos distintos, i.e., o comportamento principal do caso de uso 

é para executar sua funcionalidade principal (relevante), e em condições de erro 

executar as exceções (WINDLE; ABREO, 2002; BOOCH; RUMBAUGH; 

JACOBSON, 2000; 2005; BLAHA; RUMBAUGH, 2006). A descrição dos principais 

casos de usos para o sistema está documentada nos Quadro 2 a Quadro 7. 

 

Caso de Uso: Adquirir a imagem digital da asa de abelha 

Resumo: O usuário captura a imagem e transporta a imagem digital para o 
sistema via interface. 

Atores: Todos os usuários do ABeeS (pesquisador, taxonomista, para-
taxonomista estudante de graduação e de pós-graduação da 
área) 

Precondições: Os equipamentos, o microscópio e a câmera digital contendo um 
pente de memória com capacidade adequada para armazenar 
todas as imagens, devem estar configurados e prontos para a 
captura da imagem digital da asa de abelha. 

Esta atividade se executada em campo seria mais prática. A 
imagem deve ser gravada num dos formatos solicitados pelo 
sistema. 

Descrição: O usuário de posse da lamínula observa o estado deste material a 
olho nu procurando manter um padrão de qualidade para obter a 
melhor imagem digital da asa de abelha, i.e., produzir uma 
imagem sem ruídos. O usuário coloca a lamínula contendo a asa 
de abelha no microscópio com a câmera digital acoplada. O 
usuário ajusta o microscópio para obter o melhor foco da asa no 
binocular. O usuário configura a câmera digital para a resolução, 
tamanho e tipo de imagem padronizada. O usuário captura uma 
foto e analisa a qualidade. Se a imagem for aprovada, por 
segurança efetua mais uma captura. O usuário registra todas as 
informações referentes à operação de captura da imagem da asa 
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de abelha: nome da imagem, local georeferenciado, data e hora, 
descrição do nicho de captura do espécime, condições climáticas, 
etc. Este conjunto de dados deve ser bem definido, pois 
futuramente poderá ser parte integrante da Base Entomológica de 
Espécies de Abelhas no Banco de Dados de Amostras Coletadas. 
O armazenamento das imagens deve ser feito de forma 
sistematizada, criando-se pastas para cada amostra ou colméia 
ou local de coleta, conforme um padrão a ser estabelecido pelos 
especialistas da área. O conjunto de imagens será transportado 
para ser carregado no sistema automatizado. Atualmente, o pente 
de memória flash na câmera digital é o meio armazenamento e de 
transporte das imagens. 

Após capturar todas as imagens o usuário transporta as imagens 
para o sistema automatizado. O sistema automatizado armazena 
as imagens no banco de dados BEE-AC, a Base de Amostras 
Coletadas que é parte do Banco Entomológico de Espécies de 
Abelhas - BEE. 

Este caso de uso, no momento, é executado como a cópia das 
imagens de asas de uma mídia digital em uma pasta no 
computador que executa o sistema. 

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

Equipamento sem condições de uso. 

Imagem fora do padrão definido. 

Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de confirmação de qualidade da 
imagem da asa de abelha e espera a confirmação do usuário. 

Quadro 2 – Descrição do caso de uso para aquisição da imagem digital 

 

Caso de Uso: Pré-processar a imagem digital da asa de abelha 

Resumo: Aplicação de filtros digitais para que a imagem se enquadre no 
padrão definido para uso no sistema automatizado. 

Atores: Todos os usuários do ABeeS (pesquisador, taxonomista, para-
taxonomista estudante de graduação e de pós-graduação da 
área) 

Precondições: A imagem digital deve ter sido carregada no sistema 

Descrição: A imagem digital da asa de abelha verificada pelo especialista 
e/ou pelo sistema apresenta muitos ruídos impossibilitando a 
identificação do espécime. Esta é uma operação de aplicação de 
filtros à imagem até que a quantidade de ruídos possibilite o uso 
da mesma no sistema automatizado. O processo de remoção de 
ruídos da imagem produz uma perda de detalhes da imagem, de 
maneira que dependendo da qualidade o ruído, de sua 
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localização sobre a venação das asas ou na membrana, de sua 
extensão, e do tipo de ruído, a imagem pode ficar inutilizada para 
uso no sistema automatizado. A operação de filtro é feita pelo 
especialista, bem como a verificação do resultado produzido. Não 
existe um único filtro que remova todos os ruídos 
satisfatoriamente. 

Uma extensão do caso de uso é a aplicação para padronizar uma 
imagem que não apresenta ruídos, mas está fora dos padrões 
para processamento no sistema automatizado. 

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

A imagem está com elevada quantidade de ruídos e, portanto 
inutilizada. 

Os filtros aplicados não removem satisfatoriamente os ruídos 

Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de confirmação de qualidade da 
imagem da asa de abelha e espera a confirmação do usuário 

Quadro 3 – Descrição do caso de uso para pré-processamento da imagem digital 

 

Caso de Uso: Extrair características da imagem digital da asa de abelha 

Resumo: Extração de características do espécime para identificação em 
uma classe 

Atores: Todos os usuários do ABeeS (pesquisador, taxonomista, para-
taxonomista estudante de graduação e de pós-graduação da 
área) 

Precondições: Imagem da asa de abelha está dentro dos padrões para 
processamento no sistema automatizado 

Descrição: A extração das características da imagem digital da asa de abelha 
é um processo automatizado que depende da definição dos 
gabaritos dos marcos anatômicos por espécie, i.e., a definição da 
imagem-gabarito (template) de cada marco anatômico 
individualmente para cada espécie de abelha a partir de uma 
imagem de asa selecionada como imagem de asa gabarito da 
espécie. Esta é uma tarefa que deve ser executada pelo 
especialista, pois a imagem asa gabarito para a espécie deve ser 
representativa da espécie. Além disto, os marcos anatômicos 
biológicos ou os semi-marcos anatômicos para processamento, 
são partes da asa que têm importância biológica, portanto 
somente o especialista pode assegurar quais são estas partes. A 
imagem da asa-gabarito e as imagens-gabarito dos marcos 
anatômicos são armazenados na Base de Impressão Digital de 
Espécies do Banco Entomológico de Espécies de Abelhas sendo 
essencial seu povoamento para o caso de uso executado. As 
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imagens-gabarito da asa e dos marcos anatômicos por espécie 
juntos com as características morfogeométricas formarão a 
impressão digital da espécie. 

Como resultado, as coordenadas dos marcos anatômicos são 
extraídas e armazenadas na Base de Impressão Digital de 
Espécimes para serem usadas no caso de uso de comparação 
para identificação do espécime.  

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

Base de Impressão Digital por espécie está vazia 

A imagem-gabarito do marco anatômico não foi encontrada na 
imagem da asa de abelha em análise 

Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de confirmação de extração correta de 
características da imagem da asa de abelha ao final e espera a 
confirmação do usuário. 

Quadro 4 – Descrição do caso de uso para extração de características da imagem 
digital 

 

Caso de Uso: Comparar imagem da asa em estudo com imagem-padrão da 
espécie extraída de um conjunto de imagens de asas 

Resumo: A impressão digital da imagem da asa sob investigação é 
comparada com a impressão digital da espécie. Os métodos 
empregados podem ser supervisionados ou não-supervisionados.  

Atores: Todos os usuários do ABeeS (pesquisador, taxonomista, para-
taxonomista estudante de graduação e de pós-graduação da 
área) 

Precondições: As características que compõem a impressão digital do espécime 
em estudo foram extraídas e armazenadas no banco de dados 
BEE-IDspm e são comparadas com as características padrões 
dos espécies armazendas no banco de dados de impressão 
digital de espécie BEE-IDsp. Este banco de dados não pode estar 
vazio. 

Descrição: As características extraídas do espécime são usadas para 
identificação aplicando-se os algoritmos de classificação 
supervisionada. Algoritmo de classificação supervisionada 
FNN4Bees. 

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

Banco de dados sem os registros corretos 

Resultado da comparação com baixo índice de acerto 
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Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de verificação da identificação da 
imagem e espera a confirmação do usuário 

Quadro 5 – Descrição do caso de uso de comparação das imagens digitais 

 

Caso de Uso: Atribuir a classificação taxonômica da espécie ao espécime 

Resumo: Uma consulta com os dados da impressão digital do espécime ao 
Banco Entomológico de Espécies retorna os táxons. Ou o 
especialista atribui os táxons considerando os agrupamentos 
obtidos na identificação dos espécimes. 

Atores: Taxonomista, para-taxonomista. O usuário tem que ser um 
especialista em classificação taxonômica. 

Precondições: Os espécimes passaram pelo processo de comparação. 

Descrição: Após o processo de comparação das impressões digitais das 
imagens das asas dos espécimes sob investigação com as 
imagens das asas das espécies da Base de Impressão Digital de 
Espécies o sistema retorna os táxons para classificação 
taxonômica se a comparação foi bem sucedida. Se os espécimes 
foram separados por grupos o especialista atribui a classificação 
usando a Base de Espécies da Coleção para fins de análise. Se 
houver dúvida sobre os resultados das comparações o 
especialista aplica outro método de identificação e avalia os 
resultados. 

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

Táxons não registrados 

Espécime ainda não classificado, i.e., uma nova espécie. 

Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de confirmação da atribuição da 
classe taxonômica ao espécime e espera a confirmação do 
usuário 

Quadro 6 – Descrição do caso de uso de atribuição de classe taxonômica ao 
espécime 

 

Caso de Uso: Executar revisões da classificação taxonômica 

Resumo: As espécies a serem revisadas são selecionadas e submetidas ao 
sistema para identificação. 

Atores: Taxonomista, para-taxonomista. O usuário tem que ser um 
especialista em classificação taxonômica, pois todo o banco 
dados de espécies será alterado, caso ocorram revisões na 
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identificação atual. 

Precondições: O Banco Entomológico de Espécies de Abelhas armazena os 
dados das espécies a serem revisadas. 

Descrição: As espécies selecionadas são agrupadas para formar as 
amostras a serem revisadas. O processo de identificação é 
aplicado e os resultados avaliados. O especialista repete esse 
processo até que encontre uma identificação convergente ou a 
indicação de nova espécie. As espécies a serem comparadas já 
fazem parte da Base de Espécies da Coleção, pois já foram 
classificadas. A comparação sempre efetuada com a Base de 
Impressão Digital de Espécies ou é aplicado um algoritmo de 
classificação supervisionado. 

Exceções: Cancelado: o usuário aborta o caso de uso 

Táxons não registrados 

Nova espécie encontrada 

Pós-
condições: 

O sistema oferece a opção de confirmação de qualidade da 
imagem e espera a confirmação do usuário 

Quadro 7 – Descrição do caso de uso de revisão da identificação taxonômica de 
espécies do banco entomológico 

 

 

4.2 ANÁLISE DA APLICAÇÃO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO DE 

ABELHAS SEM FERRÃO – ABEES 

 

 

A elicitação de requisitos de usuários até a definição dos Casos de Uso, com o 

diagrama de Casos de Uso e a descrição dos mesmos é elaborada na fase de 

análise de domínio. A modelagem do sistema (aplicação) é elaborada na fase de 

análise da aplicação. A elicitação de requisitos de usuários mostrou um processo de 

identificação de abelhas sem ferrão definido por um conjunto de atividades e um 

fluxo de dados entre elas. Os dados de entrada no início do processo de 

identificação são as imagens das asas de abelhas sem ferrão que devem ser 

padronizadas. O conjunto de coordenadas dos marcos anatômicos de um grupo de 

imagens é usado como dado de entrada para os métodos de morfometria 

geométrica. Após o processamento é gerado um arquivo final no formato texto com 

os dados para a análise estatística por pacotes de software estatísticos. Ao final são 
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apresentados os dados resultantes em um arquivo de identificação. Essa releitura 

rápida do processo de identificação mostra o fluxo de dados de entrada e saída em 

cada uma das atividades do processo de identificação. Portanto, essa visão de fluxo 

de dados oferece suporte para a definição dos métodos e técnicas computacionais 

que serão escolhidos para atender aos requisitos de um sistema automatizado. A 

modelagem do sistema é guiada pelos Casos de Usos definem quais 

funcionalidades que devem estar presentes no sistema para retornar algum valor ao 

usuário. Os Casos de Uso representam a visão do sistema sob a ótica do usuário, 

por isso não são funções de sistemas, mas funcionalidades desejadas. As 

funcionalidades pertencem ao domínio do problema e as funções de sistema ao 

domínio da aplicação, i.e., o sistema automatizado. Os Casos de Uso são a origem 

de informações para a definição dos outros modelos como os modelos da análise, 

projeto, implementação e testes. Esta abordagem permite atender aos requisitos de 

usuários e rastrear as funcionalidades nos modelos subsequentes oferecendo ainda 

um mecanismo para definição do plano de testes baseado em casos de testes 

descritos pelos usuários. 

 

 

4.2.1 Diagrama de fluxo de dados do processo de identificação 

 

 

O diagrama de fluxo de dados (DFD) é a notação gráfica usada na análise 

estruturada (YOURDON, 1990) para a definição do modelo de processos. Essa 

notação fornece uma visão de entrada-processo-saída que auxilia a construção do 

modelo de atividades. O DFD (Figura 32) possibilita a visualização da sequência dos 

processos, embora não seja objetivo deste diagrama a definição de ordenação 

temporal, e os dados como entradas e saídas de processos que os manipulam. Com 

este diagrama alguns depósitos de dados começam a ser visíveis orientando a 

construção do modelo de dados. 
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Figura 32 – Diagrama de fluxo de dados do processo de identificação de abelhas 

 

A notação usada para a definição do DFD da Figura 32 é de Gane e Sarson definida 

em 1979 (GANE; SARSON, 1983) e os seus elementos são definidos na notação. 

 

 

4.2.2 Banco de Dados Entomológico de Espécies (BEE) do ABeeS 

 

 

Para o sistema atribuir a classe taxonômica à abelha (o espécime) em processo de 

identificação, os táxons de gênero e espécie, por exemplo, dos Meliponini, têm que 

estar armazenados em um banco de dados. Segundo o pesquisador Dr. Tiago M. 
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Francoy (comunicação pessoal), apenas estes táxons são suficientes para definir a 

classificação taxonômica de uma espécie e distingui-la das demais espécies. 

Portanto, com este propósito o banco de dados é parte integrante da arquitetura do 

sistema. A classificação taxonômica é hierárquica por refletir a natureza dos seres 

vivos que herdam suas características de seus antecessores. A identificação de um 

espécime para atribuir-lhe a classe taxonômica da espécie à qual pode pertencer é 

um processo de navegação sobre nesta hierarquia comparando padrões em cada 

nível. As imagens e este conjunto de dados devem ser sistematizados, organizados 

e armazenados de forma a permitir consultas rápidas e eficientes. O Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é a ferramenta computacional mais eficaz 

para armazenamento e manipulação destas imagens e dados. O diagrama de fluxo 

de dados definido na Figura 32 define um conjunto de depósitos de dados para 

armazenamento de dados e imagens como saídas dos processos executados. 

A constituição e composição do Banco de Dados Entomológico de Espécies (BEE) 

de Abelhas mostradas na Figura 33, onde aparecem os processos geradores e 

consumidores dos dados armazenados, bem como uma descrição sucinta de sua 

composição. BEE é a designação geral do banco de dados do ABeeS formado por 

quatro bases de dados: 

 

BEE-AC: Base de imagens de asas de espécimes de abelhas e dados das 
amostras para identificação (amostras coletadas – BEE-AC) 

BEE-EC: Base de imagens de asas de espécies de abelhas com classificação 
taxonômica verificada (espécies da coleção – BEE-EC) 

BEE-IDsp: Base de características que formam a impressão digital das asas de 
espécies de abelhas com classificação taxonômica verificada (impressão 
digital de espécies – BEE-IDsp) 

BEE-IDspm: Base de características que formam a impressão digital das asas de 
espécimes de abelhas coletadas em amostras para identificação 
(impressão digital do espécime – BEE-IDspm) 

BEE-EP: Base de imagens de asas de abelhas de espécimes pertencentes a uma 
espécie já classificada que são usadas para formar a imagem-padrão da 
espécie 
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Figura 33 – Constituição do Banco de Dados do ABeeS: processos geradores de 
dados e composição 

 

A separação em bases de dados distintas tem por objetivos, primeiro criar uma 

organização para o conjunto de imagens e dados disponíveis no sistema e 

separados por finalidade, segundo, tornar as operações (inserir, consultar, 

recuperar, deletar) sobre as bases de dados mais rápidas. 
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A base de dados BEE-AC formada por imagens de asas de espécimes de abelhas 

coletadas em amostras contém o conjunto de imagens de asas de abelhas e dados 

das amostras a serem classificadas. É uma base de dados brutos usada para 

armazenar as imagens e dados recém obtidas das asas de espécimes. Essas 

imagens serão analisadas individualmente pelo especialista para verificar a 

observância da padronização e qualidade da imagem. A base de dados BEE-IDspm 

mantém as características extraídas das imagens dos espécimes para formar a 

impressão digital do espécime. Essa impressão digital possibilita a comparação com 

a impressão digital das espécies armazenadas no banco de coleções já classificadas 

(BEE-EC). Esta base de dados pode ser usada para treinamento do classificador 

otimizando o processo como um todo. Um conjunto de asas de espécimes já 

classificados é selecionado para formar a imagem-padrão da espécie. Estas 

imagens selecionadas são armazenadas no BEE-EP para possibilitar a avaliação 

contínua do padrão da espécie. O BEE-EC é uma base de dados formada por 

imagens e dados de todas as espécies anteriormente classificadas e verificadas. 

Esta base mantém os registros do processo de identificação, i.e., o histórico dos 

passos do processo até a atribuição da classe taxonômica ao espécime. Esta base é 

a fonte de dados para o processo de identificação, pois fornece imagens de asas 

para definição de padrões por espécies. A Base de Espécies da Coleção (BEE-IDsp) 

contém os táxons de cada espécie classificada que será usada para atribuir a 

classificação taxonômica a um novo espécime identificado. O BEE-IDsp é uma base 

de dados que contém as características das espécies usadas para comparação com 

os espécimes da amostra coletada em campo. As características formam a 

impressão digital da espécie e permitem identificação unívoca. 

 

 

4.2.3 Modelo Entidade-Relacionamento do Banco de Dados do ABeeS 

 

 

O modelo de dados do ABeeS define a entidades, sua estrutura de dados e os 

relacionamentos entre elas. O modelo de dados elaborado com o Modelo Entidade-

Relacionamento foi construído a partir do modelo conceitual, conforme Figura 34, 

empregando as bases de dados definidas no subitem 4.2.2. As bases de dados são 

as entidades que foram normalizadas na 3FN (terceira forma normal). A entidade 
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BEE-AC foi normalizada para conter dados na coleta, que se tornariam redundantes 

com apenas uma entidade. Esta entidade foi desmembrada nas entidades Amostra 

Coletada e Espécime Coletado. 

 

Figura 34 – Modelo Entidade-Relacionamento conceitual. As entidades BEE-IDspm, 

BEE-IDsp e BEE-EP são entidades dependentes. 

 

O modelo de dados conceitual, de mais alto nível permite visualizar a entidade e seu 

atributo identificador e como as entidades se relacionam entre si. O modelo 
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Entidade-Relacionamento físico define o modelo de implementação em tabelas 

como na Figura 35.  

 

 

Figura 35 – Modelo Entidade-Relacionamento físico. As entidades dependentes 

BEE-IDspm, BEE-IDsp e BEE-EP herdam atributos das entidades fortes. 

 

As tabelas mostram os campos com as chaves primárias (pk – primary key) e 

estrangeiras (fk – foreign key), esta última herdada da entidade com a qual se 

relaciona ou da qual é dependente. O uso de uma ferramenta CASE (Computer 

Aided Software Engineering) que suporte estes conceitos permite criar os modelos a 

partir do modelo Entidade-Relaciomento conceitual gerando também o script SQL 
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(Structured Query Language) para criação do banco de dados. Esta automação 

introduzida com a CASE acelera a definição dos modelos de dados com o aumento 

da produtividade e possibilita maior confiabilidade pela eliminação da construção 

manual das tabelas. Além disso, qualquer alteração no modelo conceitual pode 

imediatamente ser refletida nos modelos seguintes. O script SQL obtido para a 

construção do banco de dados usando o SGDB MySQL versão 5.0 é apresentado 

na Figura 36. 

 

/*==============================================================*/ 
/* DBMS name:      MySQL 5.0                                    */ 
/*==============================================================*/ 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: AMOSTRA_COLETADA                                      */ 
/*==============================================================*/ 
create table AMOSTRA_COLETADA 
( 
   CODIGO_DA_AMOSTRA    varchar(15) not null, 
   CIDADE               varchar(25), 
   LOCAL                varchar(50), 
   GPS                  varchar(50), 
   TAMANHO              smallint, 
   DATA_HORA_INICIO     datetime, 
   DATA_HORA_FIM        datetime, 
   OBSERVACOES          varchar(150), 
   primary key (CODIGO_DA_AMOSTRA) 
); 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: BEE_EC                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table BEE_EC 
( 
   CODIGO_DA_ESPECIE    varchar(25) not null, 
   CODIGO_DO_ESPECIME   smallint not null, 
   primary key (CODIGO_DA_ESPECIE) 
); 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: BEE_IDSP                                              */ 
/*==============================================================*/ 
create table BEE_IDSP 
( 
   CODIGO_DA_ESPECIE    varchar(25) not null, 
   IMAGEM_ESPECIE       longblob, 
   IMAGEM_ASA_ESPECIE   longblob, 
   TAXON_GENERO         varchar(40), 
   TAXON_ESPECIE        varchar(40), 
   NUMERO_DE_IGMAS      smallint, 
   IGMA1                longblob, 
   IGMA2                longblob, 
   IGMA3                longblob, 
   IGMA4                longblob, 
   IGMA5                longblob, 
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   IGMA6                longblob, 
   IGMA7                longblob, 
   IGMA8                longblob, 
   IGMA9                longblob, 
   IGMA10               longblob, 
   IGMA11               longblob, 
   IGMA12               longblob, 
   IGMA13               longblob, 
   IGMA14               longblob, 
   IGMA15               longblob, 
   IGMA16               longblob, 
   IGMA17               longblob, 
   IGMA18               longblob, 
   primary key (CODIGO_DA_ESPECIE) 
); 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: BEE_IDSPM                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create table BEE_IDSPM 
( 
   CODIGO_DO_ESPECIME   smallint not null, 
   NUMERO_DE_MA         smallint, 
   MA1X                 smallint, 
   MA1Y                 smallint, 
   MA2X                 smallint, 
   MA2Y                 smallint, 
   MA3X                 smallint, 
   MA3Y                 smallint, 
   MA4X                 smallint, 
   MA4Y                 smallint, 
   NA5X                 smallint, 
   MA5Y                 smallint, 
   MA6X                 smallint, 
   MA6Y                 smallint, 
   MA7X                 smallint, 
   MA7Y                 smallint, 
   MA8X                 smallint, 
   MA8Y                 smallint, 
   MA10X                smallint, 
   MA10Y                smallint, 
   MA11X                smallint, 
   MA11Y                smallint, 
   MA12X                smallint, 
   MA12Y                smallint, 
   MA13X                smallint, 
   MA13Y                smallint, 
   MA14X                smallint, 
   MA14Y                smallint, 
   MA15X                smallint, 
   MA15Y                smallint, 
   MA16X                smallint, 
   MA16Y                smallint, 
   MA17X                smallint, 
   MA17Y                smallint, 
   MA18X                smallint, 
   MA18Y                smallint, 
   primary key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
); 
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/*==============================================================*/ 
/* Table: ESPECIMEPADRAO                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create table ESPECIMEPADRAO 
( 
   CODIGO_DO_ESPECIME   smallint not null, 
   CODIGO_DA_ESPECIE    varchar(25) not null, 
   primary key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
); 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: ESPECIME_COLETADO                                     */ 
/*==============================================================*/ 
create table ESPECIME_COLETADO 
( 
   CODIGO_DO_ESPECIME   smallint not null, 
   CODIGO_DA_AMOSTRA    varchar(15), 
   IMAGEM_DA_ASA        longblob, 
   CLASSIFICADO         bool, 
   primary key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
); 
 
alter table BEE_EC add constraint FK_EHUM foreign key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
      references ESPECIME_COLETADO (CODIGO_DO_ESPECIME) on delete restrict on update 
restrict; 
 
alter table BEE_EC add constraint FK_REPRESENTA foreign key (CODIGO_DA_ESPECIE) 
      references BEE_IDSP (CODIGO_DA_ESPECIE) on delete restrict on update restrict; 
 
alter table BEE_IDSPM add constraint FK_TEM foreign key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
      references ESPECIME_COLETADO (CODIGO_DO_ESPECIME) on delete restrict on update 
restrict; 
 
alter table ESPECIMEPADRAO add constraint FK_COMPOE foreign key (CODIGO_DO_ESPECIME) 
      references ESPECIME_COLETADO (CODIGO_DO_ESPECIME) on delete restrict on update 
restrict; 
 
alter table ESPECIMEPADRAO add constraint FK_DEFINE foreign key (CODIGO_DA_ESPECIE) 
      references BEE_IDSP (CODIGO_DA_ESPECIE) on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ESPECIME_COLETADO add constraint FK_CONTEM foreign key 
(CODIGO_DA_AMOSTRA) 
      references AMOSTRA_COLETADA (CODIGO_DA_AMOSTRA) on delete restrict on update 
restrict; 

Figura 36 – Script SQL gerado pela CASE para criação do banco de dados do 
ABeeS no SGBD MySQL 5.0. 

 

 

4.2.3.1 Dicionário de dados do modelo de dados 

 

 

A notação do dicionário de dados foi adotada de Yourdon (1990) que apresenta uma 

descrição textual dos elementos que compõem os modelos como o significado dos 
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fluxos e depósitos, as estruturas de dados com tipos, valores e unidades, e detalhes 

de relacionamentos. O dicionário de dados estabelece um padrão de dados para 

construção de sistemas em equipes de desenvolvimento. A notação estabelece que 

a definição de um elemento de dados inclui: 

 O significado do elemento de dados no contexto do domínio do problema 

sendo delimitado por *, 

 A composição do elemento de dados em sua estrutura mais elementar 

(elemento de dados indivisível, i.e., atômico), 

 Os valores ou faixas de valores que o elemento atômico pode assumir, 

 Atributo identificador de entidade assinalado com o caracter @. 

 

Neste trabalho o dicionário de dados descreve os elementos do modelo de dados. 

 

AMOSTRA_COLETADA = *contém as informações mais importantes sobre a amostra coletada de 
espécimes para identificação taxonômica * 

        @ CODIGO_DA_AMOSTRA, CIDADE, LOCAL, GPS,  
       TAMANHO, DATA_HORA_INICIO, DATA_HORA_FIM,   
      OBSERVACOES 
 
CODIGO_DA_AMOSTRA = *atributo identificador - identifica uma única amostra coletada, como 

proposta sugere-se a criação de um código misto contendo a sigla 
da cidade e o sítio de coleta, ou a adoção da composição com os 
dados de georeferenciamento* 

     = sigla de cidade + sítio da colméia + latitude + longitude 
     15{caracter válido} 
 
caracter válido = [A – Z | a – z | 0 9 | - | |] 
 
sigla de cidade = *padrão nacional de identificação unívoca de cidades, pode ser adotado o padrão 

da antiga TELEBRÁS, que é baseado em caracteres do alfabeto e uma 
tentativa de ser mnemônico ou o padrão do IBGE que é numérico* 

          3{caracter válido} 
sítio da colméia = *identificador único da colméia, se existir* 
   4{caracter válido} 
latitude = *posição georeferenciada para latitude * 
       8{caracter válido} 
longitude = *posição georeferenciada para latitude * 
         8{caracter válido} 
CIDADE = * informa o nome da cidade onde a amostra foi coletada* 
          25{caracter válido} 
LOCAL = * descrição do sítio da colméia* 
       50{caracter válido} 
GPS = *coordenadas georeferenciadas do local* 
    50{caracter válido} 
TAMANHO = *tamanho da amostra em número de espécimes* 
  1{número válido}65.535 
DATA_HORA_INICIO = *data e hora do início da coleta da amostra* 
    Tipo de dado pré-definido: data e hora 
DATA_HORA_FIM = *data e hora do final da coleta da amostra* 
    Tipo de dado pré-definido: data e hora 
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OBSERVACOES = *espaço para anotações de campo* 
   {caracter válido}150 
 
BEE_EC = *armazena informações do espécime identificado e classificado   
 taxonomicamente* 
     = @ CODIGO_DA_ESPECIE + CODIGO_DO_ESPECIME 
CODIGO_DA_ESPECIE = *atributo identificador, como se trata de espécime    
  classificado, pode-se usar os táxons de gênero e espécie* 
    {caracter válido}25 
CODIGO_DO_ESPECIME = *número atribuído ao espécime na amostra* 
          1{número válido}65.535 
 
BEE_IDSP = *armazena dados de identificação de espécie* 
         = @ CODIGO_DA_ESPECIE + IMAGEM_ESPECIE +     
 IMAGEM_ASA_ESPECIE + TAXON_GENERO + TAXON_ESPECIE +  
 NUMERO_DE_IGMAS + IGMA1 + ...+ IGMA18 
IMAGEM_ESPECIE = *imagem da espécie de abelha para apoio as atividades de   
       identificação* 
         Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IMAGEM_ASA_ESPECIE = *imagem da asa anterior do espécime coletado* 
         Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
TAXON_GENERO = *táxon de gênero para atribuição ao espécime identificado* 
    {caracter válido}40 
TAXON_ESPECIE= *táxon de espécie para atribuição ao espécime identificado* 
    {caracter válido}40 
NUMERO_DE_IGMAS = *número de imagens-gabarito por imagem de asa* 
          1{número válido}65.535 
IGMA1 = * imagem-gabarito do marco anatômico 1* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA2 = * imagem-gabarito do marco anatômico 2* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA3 = * imagem-gabarito do marco anatômico 3* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA4 = * imagem-gabarito do marco anatômico 4* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA5 = * imagem-gabarito do marco anatômico 5* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA6 = * imagem-gabarito do marco anatômico 6* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA7 = * imagem-gabarito do marco anatômico 7* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA8 = * imagem-gabarito do marco anatômico 8* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA9 = * imagem-gabarito do marco anatômico 9* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA10 = * imagem-gabarito do marco anatômico 10* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA11 = * imagem-gabarito do marco anatômico 11* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA12 = * imagem-gabarito do marco anatômico 12* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA13 = * imagem-gabarito do marco anatômico 13* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA14 = * imagem-gabarito do marco anatômico 14* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA15 = * imagem-gabarito do marco anatômico 15* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA16 = * imagem-gabarito do marco anatômico 16* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA17 = * imagem-gabarito do marco anatômico 17* 
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        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
IGMA18 = * imagem-gabarito do marco anatômico 18* 
        Tipo de dados pré-definido: objeto binário longo (longblob) 
 
BEE_IDSPM = * armazena dados de identificação de espécime * 
   = @ CODIGO_DO_ESPECIME + NUMERO_DE_MA + MA1X + MA1Y      + 
MA2X + ...+ MA18X + MA18Y 
NUMERO_DE_MA= *número de marcos anatômicos por imagem de asa* 
     1{número válido}65.535 
MA1X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 1* 
     1{número válido}65.535 
MA1Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 1* 
     1{número válido}65.535 
MA2X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 2* 
     1{número válido}65.535 
MA2Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 2* 
     1{número válido}65.535 
MA3X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 3* 
     1{número válido}65.535 
MA3Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 3* 
     1{número válido}65.535 
MA4X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 4* 
     1{número válido}65.535 
MA4Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 4* 
     1{número válido}65.535 
MA5X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 5* 
     1{número válido}65.535 
MA5Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 5* 
     1{número válido}65.535 
MA6X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 6* 
     1{número válido}65.535 
MA6Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 6* 
     1{número válido}65.535 
MA7X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 7* 
     1{número válido}65.535 
MA7Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 7* 
     1{número válido}65.535 
MA8X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 8* 
     1{número válido}65.535 
MA8Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 8* 
     1{número válido}65.535 
MA9X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 9* 
     1{número válido}65.535 
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MA9Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 9* 
     1{número válido}65.535 
MA10X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 10* 
     1{número válido}65.535 
MA10Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 10* 
     1{número válido}65.535 
MA11X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 11* 
     1{número válido}65.535 
MA11Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 11* 
     1{número válido}65.535 
MA12X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 12* 
     1{número válido}65.535 
MA12Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do       pixel do 
marco anatômico 12* 
     1{número válido}65.535 
MA13X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 13* 
     1{número válido}65.535 
MA13Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 13* 
     1{número válido}65.535 
MA14X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 14* 
     1{número válido}65.535 
MA14Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 14* 
     1{número válido}65.535 
MA15X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 15* 
     1{número válido}65.535 
MA15Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 15* 
     1{número válido}65.535 
MA16X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 16* 
     1{número válido}65.535 
MA16Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 16* 
     1{número válido}65.535 
MA17X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 17* 
     1{número válido}65.535 
MA17Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 17* 
     1{número válido}65.535 
MA18X = *posição da coordenada x que corresponde à posição da coordenada x do pixel do marco 
anatômico 18* 
     1{número válido}65.535 
MA18Y = *posição da coordenada y que corresponde à posição da coordenada y do pixel do marco 
anatômico 18* 
     1{número válido}65.535 
 
ESPECIMEPADRAO = *indica as imagens de asas dos espécimes selecionadas   
  para extração da imagem-padrão da espécie* 



114 
 

       = @CODIGO_DO_ESPECIME + CODIGO_DA_ESPECIE 
 
ESPECIME_COLETADO = *armazena o espécime coletado na amostra e a    
      indicação se identificado* 
    = @ CODIGO_DO_ESPECIME + 
     CODIGO_DA_AMOSTRA + IMAGEM_DA_ASA + 
     CLASSIFICADO 
CLASSIFICADO = *indica se o espécime está identificado* 
         = [Verdadeiro|Falso] 

Figura 37 – Dicionário de dados do modelo de dados do ABeeS 

 

 

4.2.4 Modelo de Classes proposto para o ABeeS 

 

 

O modelo de classes captura a estrutura estática de um sistema a partir da análise 

dos objetos que compõem o domínio do problema. O modelo de classes é uma 

generalização do modelo de objetos representando os relacionamentos entre eles, 

os atributos que os descrevem e as operações para cada classe de objetos. 

Segundo Blaha & Rumbaugh (2006) a construção de um sistema utilizando objetos 

em vez de funcionalidades corresponde ao modo como trabalhamos no mundo real, 

e consequentemente é mais tolerante às mudanças que possam ocorrer. Por 

capturar os objetos do mundo dos usuários, o modelo de classes oferece uma 

representação gráfica intuitiva de um sistema favorecendo a comunicação entre 

projetista e usuários. Um objeto é um conceito, abstração ou coisa com identidade 

única que possui significado para um determinado domínio de aplicação. A 

identidade do objeto é resultado de sua própria existência e não de seus atributos. 

Os objetos com os mesmos atributos e operações, tipos de relacionamentos e 

semântica podem ser categorizados como pertencentes à mesma classe de objetos.  

O modelo de classes do ABeeS mostrado na Figura 38 apresenta as classes para o 

sistema de classificação taxonômica para nomeação de espécies que os táxons de 

gênero e espécies. Esta estrutura hierárquica de nomes está de acordo com a 

hierarquia lineana binomial. Um espécime é um objeto que é recebe um nome 

formado pela composição binomial de gênero e espécie e herda as características 

de ambos. A identificação do espécime é baseada em características da imagem da 

asa anterior, i.e., os marcos anatômicos. Estes são reconhecidos a partir de uma 

imagem-gabarito denominada IGMA – imagem-gabarito de marco anatômico. Uma 
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imagem-padrão de asa para a espécie é extraído de um conjunto de imagens de 

asas anteriores. Os espécimes são coletados por pesquisadores em um 

determinado sítio localizado em uma cidade. A colméia pode ser localizada por 

dados georefrenciados por GPS. 

 

Figura 38 – Diagrama das principais classes do ABeeS 

 

 

4.2.5 Abordagem de reconhecimento de padrões no projeto do ABeeS 

 

 

O framework do ABeeS definido na seção 0 possibilita delinear uma estratégia para 

abordagem do problema: conhecimento, análise e busca de possíveis soluções para 

o problema. O framework atua como parte de uma metodologia, essencialmente, de 

aprendizado e desenvolvimento ágil para encontrar uma solução eficaz para o 

problema. Assim, essa metodologia possibilitou a visualização de que o 
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reconhecimento de padrões é parte da solução do problema pela semelhança entre 

os processos a serem executados pelo sistema automatizado e os processos 

executados em reconhecimento de padrões. Diversas áreas estão aplicando 

métodos de reconhecimento de padrões como, por exemplo: no reconhecimento de 

impressões digitais (MALTONI et al., 2009), no reconhecimento de faces (LI, JAIN, 

2005; ZHAO, CHELLAPPA, 2006; DELAC, GRICC, BARTLETT, 2008) e outras 

aplicações em biometria (JAIN, ROSS, FLYNN, 2008; PETROVSKA-DELACRÉTAZ, 

CHOLLET, DORIZZI, 2009; ZHANG, et al., 2009). Um estudo elaborado sobre as 

diferentes abordagens em modelos de reconhecimento de padrões (LAMPINEN; 

LAAKSONEN; OJA, 1998; DUDA; HART; STORK, 2001; POLIKAR, 2006; LIU; SUN; 

WANG, 2006) conduziu a descrição de um núcleo comum do processo aplicado em 

reconhecimento de padrões.  

A idéia central é que no conjunto de dados analisados existe um padrão a ser 

descoberto e este padrão pode auxiliar a identificação. O reconhecimento de 

padrões trata de reconhecer os objetos e atribuir-lhes uma classe. Mas os objetos 

apresentam a característica de variabilidade, i.e., apesar de pertencerem à mesma 

classe, não são exatamente iguais entre si. Essa variação precisa ser considerada e 

uma das formas é usar a extração de características ou algoritmos de classificação 

que são invariantes a essas variações nos objetos. Essas variações podem ser de 

rotação, translação, reflexão e redimensionamento do objeto. A normalização 

estabelece um padrão de observação do objeto. Com este padrão pode-se avaliar o 

efeito da redução da dimensionalidade pela redução de dados do objeto que nem 

sempre são considerados ruído. As etapas de reconhecimento de padrões são 

formadas por pré-processamento, extração de características e classificação (DUDA; 

HART; STORK, 2001) como na Figura 39.  

 

 

 

Figura 39 - Modelo de um sistema de reconhecimento de padrões 

(Fonte: DUDA; HART; STORK, 2001) 

 

No pré-processamento a imagem é capturada sem perda de informação relevante e 

criada a segmentação da imagem necessária para o processo seguinte. A 

Pré-processamento 
Extração de 

características 
Classificação Euglossa chaly m 
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segmentação da imagem separa a imagem do objeto dos demais objetos presentes 

na imagem e no fundo. Esse processo é mais conhecido por extração da região de 

interesse (Region Of Interest - ROI), sendo este acrônimo o termo mais comumente 

usado. O módulo de extração de características extrai dos dados as informações 

mais relevantes para o processo de identificação, de forma que minimiza a 

variabilidade dentro da classe e maximiza a variabilidade entre as classes. 

A imagem da região da asa (imagem ROI) é usada no processo de extração de 

características, que podem ser medidas do objeto, o contorno, ângulos ou outra 

propriedade do objeto que seja significativa para uso pelo classificador. A decisão 

final compete ao classificador, mas todo o sistema deve permitir ajustes e 

modificações nas características selecionadas para permitir calibrar o sistema para 

obter a identificação correta. 

 

 

4.3 COMPONENTES DA ARQUITETURA DO ABEES 

 

 

Kruchten (1995) criou o modelo de visão 4 +1, mostrado na Figura 40, que descreve 

a arquitetura de software usando cinco visões concorrentes, cada uma delas aborda 

o sistema sob uma ótica de conceitos específicos. A visão lógica descreve o modelo 

de projeto de objetos, a visão de processo descreve as concorrências no projeto e 

aspectos de sincronização, a visão física descreve o mapeamento do software para 

o hardware e mostra aspectos distribuídos do sistema, e a visão de desenvolvimento 

descreve a organização estática do software no ambiente de desenvolvimento. 

Utilizando este modelo 4 +1 diferentes visões da arquitetura de um sistema podem 

ser criadas para atender a diferentes demandas. Por exemplo, os engenheiros de 

sistema podem abordá-lo primeiro do ponto de vista físico, os usuários finais, 

clientes e especialistas de dados podem abordá-lo do ponto de vista lógico, e os 

gerentes de projeto e membros da equipe de configuração de software pode abordá-

lo do ponto de vista do desenvolvimento. Os projetistas de software podem organizar 

a descrição das suas decisões de arquitetura em torno desses quatro pontos de 

vista e depois ilustrá-los com alguns casos de uso selecionados, ou cenários, o que 

constitui a quinta visão. 
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Figura 40 – O modelo 4 +1 de descrição da arquitetura de software (Fonte: 
KRUCHTEN, 1995) 

 

Booch, Rumbaugh e Jacobson (2000) adotaram esse modelo modificando a visão 

lógica para visão de projeto, a visão de desenvolvimento para visão de 

implementação, a visão física para visão de implantação, e a visão de cenários foi 

substituída pela visão de Caso de Uso. Inúmeras definições de arquitetura de 

software podem ser encontradas, mas a idéia central presente na maioria delas 

refere-se à noção de que a arquitetura de um sistema descreve os principais e mais 

importantes componentes de um sistema, formando uma estrutura (framework). 

Segundo Garlan (2000), esta estrutura norteia as decisões de alto nível de projeto, 

que incluem informações sobre: (1) como o sistema é composto de partes que 

interagem, (2) onde estão as interfaces de interação, e (3) quais são as principais 

propriedades das partes. Além disso, uma descrição arquitetônica inclui informações 

suficientes para permitir uma análise de alto nível e avaliação crítica. Muitos autores 

concordam que a arquitetura estabelece uma passagem dos requisitos de domínio 

do problema para a implementação conforme Figura 41. Garlan (2000) argumenta 

que a arquitetura de software pode desempenhar um papel importante em pelo 

menos seis aspectos do desenvolvimento de software: compreensão, reutilização, 

construção, evolução, análise e gerenciamento. 

A divisão de um sistema em subsistemas possibilita controlar a complexidade e 

entender as partes individualmente, separando-as por funcionalidades afins. A 

definição modular em componentes individuais permite a implementação e testes 
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modulares e torna a análise de resultados mais rápida devido ao menor volume de 

dados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – A arquitetura de software como uma ponte entre a análise e a 
codificação (Modificado de Garlan, 2000). 

 

Por conseguinte, a modificação e manutenção modular podem ser realizadas em um 

prazo menor. Por outro lado, a divisão em subsistemas exige atenção especial para 

a definição e gerenciamento da estrutura de dados da interação entre eles. Os 

componentes da arquitetura do ABeeS estão estruturados em subsistemas, 

conforme Figura 42. 

 

 

Figura 42 – Arquitetura proposta para o ABeeS 

 

A arquitetura proposta no sistema ABeeS é formada por seis subsistemas: 

 

 Subsistema 1 – subsistema de aquisição da imagem digital 

 Subsistema 2 – subsistema de processamento digital da imagem 

 Subsistema 3 – subsistema de extração de características da imagem 

 Subsistema 4 – subsistema de identificação 

Arquitetura de Software 

Implementação em 
Linguagem de Programação 

Requisitos do Domínio do 
Problema 
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 Subsistema 5 – subsistema de banco de dados 

 Subsistema 6 – subsistema de interface de usuário. 

 

A visualização da interação entre os subsistemas é importante para a definição da 

interface de comunicação entre eles, que deve conter a estrutura de dados, a ordem 

de acesso aos dados, as fontes de dados e os seus consumidores. A Figura 43 

mostra os subsistemas e as interações entre eles. 

 

 

Figura 43 – Interação entre os componentes da arquitetura do ABeeS 
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4.4 O AMBIENTE DE PROTOTIPAÇÃO DO LABVIEW 

 

 

A prototipação dos módulos do ABeeS no ambiente de programação gráfica do 

Labview (NATIONAL INSTRUMENTS CORP., 2008) possibilita agilizar o processo 

de verificação de requisitos dos subsistema (programas), efetuar testes e obter os 

resultados. O LabVIEW é um ambiente de desenvolvimento de aplicações que 

oferece uma linguagem de programação baseada em ícones, ao invés de 

programação baseada em linhas de código para criar programas. Neste ambiente a 

programação é orientada a fluxo de dados. A interface de usuário, conhecida como 

painel frontal, é um painel onde pode ser construída a interface usando um conjunto 

de ferramentas e objetos. Por outro lado, o diagrama de blocos contém a 

codificação, e se organizado corretamente, o diagrama de blocos se assemelha a 

um fluxograma. O ambiente Labview tem, portanto, duas interfaces de programação 

visual: o painel frontal e o diagrama de blocos que podem ser visualizados na Figura 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Interfaces de programação do LabVIEW: o painel frontal e o diagrama 
de blocos. 
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Os programas em Labview13 são denominados instrumentos virtuais (VI – virtual 

instrumentation) por que se assemelham aos instrumentos eletrônicos. Três 

componentes formam uma VI: 

 

 O Painel frontal no qual se constrói uma interface gráfica para o usuário, 

 O Diagrama de blocos que contém a codificação na forma iconizada do VI 

que define sua funcionalidade. 

 O Ícone e o painel conector que identificam a VI para que possa ser usada em 

outra VI. Uma VI aninhada é chamada de subVI. A subVI corresponde a uma 

sub-rotina em linguagens de programação baseada em codificação. 

 

Os componentes de programação gráfica com ícones estão disponíveis em duas 

paletas mostradas na Figura 45. Na Paleta de Controles estão os controles e os 

indicadores para uso no painel frontal. A Paleta de Funções contém objetos de 

programação como as funções aritméticas, de aquisição de dados, etc. 

 

  

Figura 45 – Paletas de Controle e de Funções do LabVIEW para programação 
gráfica, com destaque para os controle e funções de Visão e Movimento. 

 

O ambiente LabVIEW oferece uma biblioteca de VIs para o desenvolvimento de 

aplicações de visão de máquina (machine vision) e aplicações científicas que 

                                                 
13

 Disponibilizados pela EPUSP no “NI Campus License”  
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utilizam imagens. Esta biblioteca é parte integrante do Módulo de Desenvolvimento 

do NI Vision que oferece a interface gráfica assistente de visão (Vision Assistant) 

para prototipação, testes de algoritmos e aplicações processamento de imagem. 

Após a prototipação e testes com o assistente de visão, a aplicação pode ser 

convertida numa VI da aplicação de visão gerando o painel frontal e o diagrama de 

blocos. O assistente é uma interface operacional que fornece todas as funções para 

tratamento de imagem e reconhecimento de padrões. A Figura 46 mostra a interface 

do assistente de visão do NIVision e a prototipação de uma aplicação de 

reconhecimento de padrões usando a função de correspondência de padrões 

(pattern matching). 

 

 

Figura 46 – Interface do assistente do NIVision executando um protótipo de 
aplicação de reconhecimento de padrões. 

 

 
4.5 PROTÓTIPOS E TESTES MODULARES PROPOSTOS PARA O ABEES 

 

 

A estrutura modular formada por subsistemas apresentados na arquitetura do 

ABeeS tem por objetivo possibilitar a protótipação em separado, constituindo cada 



124 
 

subsistema uma unidade de processamento autônoma com entradas e saídas 

definidas. Esta prototipação incremental permite ao usuário realizar testes e oferecer 

um feedback de cada subsistema enquanto um protótipo de outro subsistema está 

sendo desenvolvido. O objetivo da criação de protótipos dos subsistemas é a 

verificação dos requisitos de usuários e de sistema. A sequência de prototipação 

modular segue a ordem do fluxo de dados entre os subsistemas, i.e., do provimento 

dos dados do subsistema de aquisição da imagem digital para o subsistema de 

processamento digital da imagem e a seguir para o subsistema de extração de 

características da imagem e por fim ao subsistema de classificação. 

 

 

4.5.1 Subsistema de aquisição da imagem digital das asas de abelhas sem ferrão 

 

 

O subsistema de Aquisição da Imagem Digital trata da captura e armazenamento da 

imagem digital das asas de abelhas. As características físicas das asas de abelhas 

sem ferrão, principalmente seu tamanho reduzido, conforme escala indicada na 

parte de baixo da Figura 47 é determinante para a configuração de equipamentos 

seja semelhante ao usado em laboratórios, i.e., um microscópio óptico para 

ampliação do objeto e uma câmera de captura de imagens em mídia digital.  

 

 

Figura 47 - Uma imagem de asa de abelha com escala de suas dimensões 

 

1 mm 
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Analisando o conjunto de imagens de asas de abelhas obtidas junto aos 

pesquisadores, nota-se a necessidade de elaboração de uma proposta que 

contemple a definição das melhores práticas para digitalização de imagens de asas 

em campo. O que se espera é que a observação dessas práticas conduza a criação 

de imagens digitais de qualidade, sem ruídos, minimizando a necessidade de 

tratamento digital de imagens no ABeeS reduzindo sensivelmente o tempo de 

processamento. Geralmente, este equipamento de alta capacidade de ampliação 

tem iluminação por ligação à rede elétrica local, tem tamanho e peso consideráveis 

para transporte e podem se danificados devido ao manuseio fora do laboratório, por 

exemplo, em campo. 

 

 

4.5.2 Subsistema de processamento da imagem digital 

 

 

A padronização da imagem digital para uso no sistema é um processo de duas 

etapas: uma etapa visual elaborada pelo usuário e outra de processamento digital da 

imagem. Esta última compreende diversas atividades, como a eliminação de ruídos 

e a conversão para o padrão de cores em que o sistema opera. 

 

 

4.5.2.1 Seleção da área de interesse (ROI – Region of Interest) na imagem 

 

 

A imagem da Figura 48 contém o objeto de interesse (imagem ROI), i.e., a asa da 

abelha, dentro de uma área menor que a área da imagem, na qual se vê também 

uma parte de outra asa. Esta imagem de asa adicional confunde o sistema de 

reconhecimento de imagens que encontra objetos semelhantes em ambas as asas, 

mas esta última é uma parte espúria da imagem. A inspeção visual da imagem pelo 

especialista permite a seleção de uma área que contenha a imagem de interesse. As 

imagens podem ser disponibilizadas originalmente em diferentes condições e o 

tratamento de cada uma destas condições exigiria a implementação de algoritmos 

específicos de seleção e tratamento da imagem digital. 
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Figura 48 – Seleção visual da área de interesse na imagem original 

 

Esta interpretação da imagem pelo sistema pode ser visualizada na Figura 49 onde 

uma imagem-gabarito foi gerada a partir da região do marco anatômico da asa 1. No 

entanto o sistema reconhece dois marcos anatômicos na imagem toda. O 

especialista pode ser mais criterioso, ou se for necessário fazer a leitura das boas 

práticas para obtenção da imagem digital em campo, verificando a importância de 

uma imagem bem definida. O arquivo de imagem deve conter apenas a imagem de 

uma asa de abelha, preferencialmente ocupando toda a área da imagem. 

 

 

 

Imagem-gabarito 
(ampliada) reconhecida 
em ambas imagens de 
asas presentes no arquivo 
de imagem original. 

Figura 49 – Reconhecimento de imagem-gabarito em objeto espúrio da imagem 

 

 

4.5.2.2 Aplicação de filtros na imagem digital da asa 

 

 

A imagem deve estar livre de ruídos que podem ser causados por objetos estranhos 

no momento da captura da imagem. Isto prejudica o reconhecimento do objeto na 
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imagem, pois o ruído pode tomar a forma do objeto pesquisado. A Figura 50 mostra 

um exemplo de imagem com a presença de pêlos e uma área ao redor da imagem 

muito grande onde se nota a presença de sujeira. 

A aplicação de filtros à imagem é um processo de perda de parte da imagem original 

que pode provocar enorme alteração na imagem a ponto de desfigurá-la 

comprometendo o processo de identificação. Portanto, a recomendação é que se 

produza a imagem de melhor qualidade e resolução possíveis com o equipamento 

disponível. A imagem I da Figura 50 apresenta muitos ruídos e seu uso no sistema 

sem filtragem pode causar o reconhecimento de objetos nestas áreas com a 

presença de ruído.  

I II 

III 

 

Figura 50 – Imagem I é a imagem original com ruídos. Imagem II após aplicação de 
filtro morfológico Close e imagem III após aplicação da operação de Dilatação. 

 

A aplicação de dois filtros de morfologia matemática (SERRA, 1982; SOILLE, 2003) 

mostram a redução do ruído na imagem. O primeiro filtro é a operação Close na 

imagem convertida em tons de cinza (Imagem II) com elemento estruturante em 

formato retangular de 3x3 pixels que causa uma redução da quantidade de ruídos, 
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mas não causa uma limpeza em profundidade na imagem. A seguir, a operação de 

dilatação foi aplicada reduzindo um pouco mais os ruídos da imagem como se pode 

notar na imagem III. Outros filtros para limpeza da imagem digital devem ser 

avaliados para cada caso, pois não há um filtro genérico que seja eficiente para a 

remoção de todos os tipos de ruídos (GONZALEZ; WOODS; EDDINS, 2004; 

GONZALEZ; WOODS, 2005). 

 

 
4.5.3 Subsistema de extração de características das imagens das asas 

 

 

O processo de extração das coordenadas cartesianas dos marcos anatômicos é 

executado em diferentes atividades consecutivas: 

 

1. Seleção da imagem-padrão da asa da espécie,  

2. Extração das imagens-gabaritos dos marcos anatômicos, 

3. Reconhecimento automatizado das imagens-gabaritos dos marcos 

anatômicos nas imagens de asas sob investigação e, 

4. Obtenção das coordenadas dos marcos anatômicos. 

 

Neste processo, o conhecimento do especialista passa a ser incorporado ao sistema 

pela definição de padrões para treinamento do sistema para reconhecimento 

automatizado dos marcos anatômicos e extração das características 

morfogeométricas da asa.  

 

Figura 51 – Padrões para o reconhecimento automatizado de marcos anatômicos 
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Na verdade, o especialista informa ao sistema quais são os padrões que ele usa 

para identificar os marcos anatômicos na imagem da asa, selecionando um conjunto 

padrão de imagens-gabarito (templates) dos marcos anatômico em uma asa 

selecionada como imagem-padrão para a espécie. Esta imagem-padrão é obtida 

considerando-se a variabilidade dentro de um conjunto de imagens de asas. As 

definições preliminares necessárias para facilitar e agilizar a prototipação do módulo 

de reconhecimento automatizado dos marcos anatômicos envolvem o 

estabelecimento de conceitos ligados à imagem da asa e padrões (templates) como 

mostrado na Figura 51. 

Este processo é inicialmente um trabalho realizado exclusivamente pelo especialista, 

mas futuramente novas técnicas poderão ser adicionadas ao sistema para que 

utilizando Base de Impressão Digital de Espécies – BEE-IDsp em conjunto com a 

Base de Impressão Digital de Espécimes, os padrões iniciais possam ser 

aprimorados. 

 

 

4.5.3.1 Seleção da imagem-padrão de asa para a espécie  

 

 

Uma imagem de asa de um conjunto de imagens de uma determinada espécie deve 

ser selecionada como imagem-padrão de asa da espécie levando-se em 

consideração a variabilidade dentro do conjunto. A espécie é o nível de classificação 

taxonômica desejada, portanto, é neste nível que se estabelecem os padrões de 

comparação para identificação dos espécimes. As imagens de melhor qualidade 

devem ser selecionadas para criar uma imagem representativa da espécie quanto às 

suas características para referenciar a identificação. A seleção de uma imagem-

padrão deve ser feita para obtenção de imagens-gabaritos dos marcos 

anatômicos.Um exemplo prático pode ser visto comparando-se as imagens da 

Figura 52, onde se nota que na imagem I, a asa aparece parcialmente, na imagem II, 

nota-se a presença de ruídos e na imagem III as nervuras foram retorcidas.  
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Imagem I Imagem II Imagem III Imagem IV 

 Figura 52 – Imagens de asas no comparativo de seleção de imagem-padrão de asa 
para a espécie. A imagem IV é a escolha pelas características de qualidade. 

 

A imagem IV foi selecionada como imagem-padrão para o conjunto de imagens 

fornecidas como meliponas maranhão. Como esta imagem corresponde a uma 

imagem recortada dentro de outra imagem, denominada região de interesse – ROI, 

ela é uma imagem menor em largura e comprimento (tamanho) que as outras. 

 

 

4.5.3.2 Prototipação da extração das imagens-gabarito dos marcos anatômicos 

 

 

Para a realização da função de reconhecimento de padrões, Pattern Matching do 

Labview, é necessário a criação das imagens-gabarito dos marcos anatômicos das 

asas de abelhas. Estas imagens-gabarito dos marcos anatômicos são criadas a 

partir de uma imagem-padrão de asa da espécie selecionada em um conjunto de 

imagens que possa ser representativo da variabilidade dentro da espécie. As 

imagens-gabarito devem ser criadas para todos os marcos anatômicos que se 

deseja reconhecer nos espécimes, i.e., devem ser criadas as imagens-gabaritos 

para todos os tipos de marcos anatômicos. 

 

 

4.5.3.2.1 Técnica de seleção de área da imagem-gabarito do marco anatômico  

 

 

Uma vez que uma imagem-padrão foi selecionada considerando-se a variabilidade 

dentro da espécie pode-se criar o conjunto de imagens-gabarito dos marcos 

anatômicos. Antes de extrair o conjunto imagens-gabarito dos marcos anatômicos é 
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recomendado efetuar alguns testes de reconhecimento para aprender a selecionar a 

melhor área para a região do marco anatômico. A criação de uma imagem-gabarito 

do marco anatômico (template) para melhor correspondência (matching) é um misto 

de técnica e tentativa-e-erro como pode ser visto na Figura 54, i.e., a melhor imagem 

pode depender de cada caso de reconhecimento, mas alguns requisitos comuns 

podem ser citados. A imagem-gabarito para uso no reconhecimento de padrões tem 

que obedecer a alguns requisitos: (1) a imagem-gabarito deve possuir uma imagem 

assimétrica em seu interior, (2) a imagem-gabarito não deve ser criada para arcos, 

(3) a imagem-gabarito não deve conter ruídos, (4) o tamanho da imagem-gabarito 

tem influência direta no tempo de processamento, quanto maior a imagem-gabarito, 

maior a área a ser rastreada e comparada. O que se pode concluir é que a imagem-

gabarito ideal seria aquela que pudesse ser uma área selecionada de forma que não 

exista outra igual em toda a imagem.  

A imagem da asa de abelha da Figura 53 é uma imagem do conjunto de imagens 

afr xx.jpg (xx refere-se a uma numeração, neste caso 31) que foi eleita para 

ilustrar a criação das imagens-gabarito, devido à facilidade de visualização das 

nervuras, do número dos marcos anatômicos e da qualidade da imagem. 

 

 

Figura 53 – Marcos anatômicos para definição das imagens-gabarito dos marcos 
anatômicos para a imagem-padrão de asa  

 

Uma asa de melipona como se vê na Figura 52 apresenta um número bem menor de 

marcos anatômicos devido à redução de nervuras, por este motivo, para demonstrar 

a técnica foi usada uma asa de Apis mellifera. Para fixar essa técnica dois 
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experimentos de seleção de imagens-gabarito para o mesmo marco anatômico são 

apresentados com os resultados do reconhecimento sobre um conjunto de imagens 

de asa sob investigação. A ordem de numeração dos marcos anatômicos é aleatória, 

e está apresentada na Figura 53. Esta numeração foi criada para facilitar a 

associação entres os marcos anatômicos e as imagens-gabarito criadas. Observe-se 

que foram criadas duas imagens-gabarito de cada marco anatômico, neste caso, 

marcos anatômicos 01 e 14, mostrados na Figura 54. 

 

 
 

 

 

ma01 ma01a ma14 ma14a 

Figura 54 – Exemplos de seleção de área para criação da imagem-gabarito dos 
marcos anatômicos  

 

As características das imagens-gabarito podem ajudar a definir a técnica de seleção 

da área do entorno do marco anatômico para formar a imagem-gabarito, estas 

características são mostradas na Tabela 10. 

Os testes de reconhecimento foram feitos usando-se a seguinte técnica: o sistema 

pode reconhecer até duas correspondências na imagem sob investigação, sendo 

esperado um reconhecimento positivo, i.e., o reconhecimento do verdadeiro marco 

anatômico e, se ocorrer, outro na mesma imagem será considerado um falso-

positivo. Qualquer ocorrência adicional de falso-positivo, dois ou mais, seria 

irrelevante, pois basta apenas um falso-positivo, que já é condição suficiente para 

parar o processamento. Os resultados de todos os experimentos e testes efetuados 

foram analisados visualmente nesta primeira abordagem do sistema, podendo-se 

estabelecer a identificação de positivo e falso-positivo de forma automatizada pelo 

comparação com coordenadas de marcos anatômicos armazenadas em banco de 

dados. 
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Tabela 10 – Características técnicas das imagens-gabarito do experimento 1 de 
seleção de área no entorno do marco anatômico 

Imagem-
gabarito 

Tamanho 
em pixels 

Resolução 
horizontal 

(ppp) 

Resolução 
vertical (ppp) 

Intensidade 
de bits (bits) 

Tamanho 
do arquivo 

(KB) 

 
ma01 

53 x 54 72 72 8 70,6 

 
ma01a 

55 x 45 72 72 8 64,5 

 
ma14 

54 x 73 72 72 8 75,5 

 
ma14a 

104 x 109 72 72 8 114,0 

 

Um reconhecimento positivo é indicado como 1 e qualquer número de falso-positivo 

(1 ou 2) é indicado pelo número de ocorrência seguido de fp, por exemplo, 1fp ou 

2fp, conforme se vê na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resultado do reconhecimento de imagens-gabarito do mesmo marco 
anatômico com áreas diferentes para o conjunto de imagens afr. 
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ma01    1   1 1 1 1 1 1   1 1 
ma01a 1 2fp 1, 1fp 1   1 1 1 1 1, 1fp 1 1  1 1 
ma14                1 
ma14a 1  1   1   1 1   1 1 1 1 

Legenda: 1 indica reconhecimento positivo. O número seguido de fp indica o número 
de falso-positivos, que por desempenho foi escolhido como sendo no máximo 2. 
 

Os resultados totalizados na Tabela 12 mostram que as imagens-gabarito ma01a e 

ma14a foram as que resultaram em maior freqüência de reconhecimento de marcos 

anatômicos nas 16 imagens investigadas. O número de correspondências 
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verdadeiras encontradas, neste trabalho representado pelo número 1 conforme 

convenção adotada,  pode não ser representativo. Para a imagem-gabarito ma01a 

foram encontradas 12 correspondências verdadeiras em 16 imagens investigadas, 

mas há incidência de 6 falso-positivos. 

 

Tabela 12 – Totalização de resultados da correspondência das imagens-gabarito 
encontradas nas imagens de asas 

 0 1 1fp 2fp 

ma01 7 9 0 0 

ma01a 3 12 2 1 

ma14 0 1 0 0 

ma14a 0 9 0 0 

 

Para a imagem-gabarito ma14a foram encontradas 9 correspondências verdadeiras 

e nenhum falso-positivo. Neste caso, pode ser que qualidade da imagem tenha sido 

decisiva para os resultados, por isto um outro experimento pode auxiliar na 

visualização da técnica de seleção de imagem-gabarito. 

 

 

 
 

 

ma11 ma11a ma11b 

Figura 55 – Conjunto de imagens para o experimento 2 de seleção de área de 
imagem-gabarito 

 

 11 
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Neste outro experimento para construção da técnica de seleção da área para 

imagem-gabarito foi escolhida a imagem-padrão 1 euglosa imperialis m.jpg, 

da qual foram extraídas três imagens-gabarito do marco anatômico 11 mostradas na 

Figura 55. As características das imagens-gabarito são mostradas na Tabela 13. 

Tabela 13 – Características técnicas das imagens-gabarito do experimento 2 de 
seleção de área no entorno do marco anatômico 

Imagem-
gabarito 

Tamanho 
em pixels 

Resolução 
horizontal (ppp) 

Resolução 
vertical (ppp) 

Intensidade de 
bits (bits) 

Tamanho do 
arquivo (KB) 

 
ma11 

33 x 39 72 72 8 53,1 

 
ma11a 

55 x 57 72 72 8 71,6 

 
ma11b 

25 x 37 72 72 8 47,8 

 

Os resultados deste experimento na Tabela 14 mostram o efeito da seleção da área 

da imagem-gabarito sobre a correspondência nas imagens investigadas. 

 

Tabela 14 – Resultado do experimento de correspondência da imagem-gabarito para 
o conjunto de imagens das espécies Euglossa imperialis. 
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ma11 1 1  1,1fp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ma11a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ma11b 1,1fp 1,1fp 1fp 1,1fp 1,1fp 1 1,1fp  1,1fp 1 1 1,1fp 1 1,1fp 
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A Tabela 15 apresenta a totalização dos experimentos de correspondência de 

imagens-gabarito mostrados na Tabela 14. Os resultados da correspondência das 

imagens-gabarito mostram que a seleção correta da área no entorno do marco 

anatômico para formar a imagem-gabarito é determinante para a precisão do 

resultado. Neste experimento, gabarito ma11b formada por pixels foi a que 

apresentou melhor resultado de correspondência com as imagens sob investigação. 

 

Tabela 15 – Totalização de resultados da correspondência das imagens-gabarito 
encontradas nas imagens de asas 

 0 1 1fp 2fp 

ma11 1 13 1 0 

ma11a 0 14 0 0 

ma11b 1 12 9 0 

 

Os passos para criação das imagens-gabarito no assistente NIVision podem ser 

descritos como: 

 

 Carregamento da imagem-padrão da asa da espécie, 

 Conversão da imagem para o formato em tons de cinza de 8 bits ou binário 

(preto & branco), 

 Extração do plano de cores da imagem da asa usando a função Color Plane 

Extraction 

 Seleção da área do entorno dos marcos anatômicos conforme técnica 

definida anteriormente, 

 Gravação em arquivo (formato png). 

 

Na Figura 56 são apresentadas as imagens-gabarito correspondentes aos marcos 

anatômicos numerados sobre a imagem da asa da Figura 53 criadas seguindo a 

técnica apresentada. 
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Marco anatômico Imagem-gabarito 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
 

Marco anatômico Imagem-gabarito 

8 
 

9 

 

10 

 

11 
 

12 
 

13 
 

14 

 

Figura 56 – Imagens-gabarito dos marcos anatômicos extraídas da imagem-padrão 
de asa da Figura 53 

 

 

4.5.3.3 Reconhecimento automatizado das imagens-gabaritos dos marcos 

anatômicos 

 

 

O reconhecimento automatizado de marcos anatômicos para extração de 

características é uma aspiração antiga dos taxonomistas para automatizar o 

laborioso trabalho de marcação manual dos pontos sobre as imagens de asas. 

Tofilski (2004), desenvolveu a técnica de encontrar os valores limiares em preto e 

branco entre pixels na imagem e depois rastrear o contorno que tem esses limiares. 

O autor pressupõe que o objeto que tem contorno mais longo na imagem é a asa. 

No ABeeS proposta a técnica de comparação de padrões (pattern matching) para o 

reconhecimento automatizado de marcos anatômicos nas imagens de asas. Essa 

técnica utiliza um conjunto de imagens-gabarito (template) e procura as regiões de 
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correspondência nas imagens de asa. O protótipo do modulo que implementa o 

reconhecimento foi desenvolvido no Labview usando o assistente NIVision. O 

processo de comparação de padrões no NI Vision envolve duas fases: uma fase de 

aprendizado na qual a imagem-gabarito é processada e uma fase de comparação. 

Os algoritmos da fase de aprendizado incorporam as seguintes características para 

melhorar o desempenho da comparação de padrões: amostra pseudo-aleatória de 

pixels para comparação, análise de uniformidade na vizinhança dos pixels, detecção 

de uma característica para suporte à localização e identificação de um perfil de 

intensidade circular na imagem-gabarito (template) para pesquisa de imagem 

rotacionada. A fase de correspondência utiliza as informações da fase de 

aprendizado para encontrar a imagem-gabarito em qualquer posição e rotação na 

imagem investigada por correspondência de rotação invariante. O processo é 

desenvolvido neste algoritmo em dois passos (NATIONAL INSTRUMENTS CORP., 

2003): 

 

1. O perfil de intensidade circular da fase de aprendizagem é usado para 

procurar padrões deslocados da imagem-gabarito na imagem investigada. O 

ângulo de rotação (em graus) é definido, quando se conhece a priori as 

possíveis rotações da imagem-gabarito na imagem investigada para reduzir o 

número de cálculos necessários. Com essa varredura na imagem investigada 

vários padrões-candidatos são identificados.  

2. Os pixels amostrados pseudo-aleatoriamente na imagem-gabarito são usados 

para realizar uma correlação com todos os padrões-candidatos. Uma 

pontuação (escore) é criada para cada um dos padrões-candidatos para 

determinar se ele deve ou não ser classificado como uma correspondência. 

 

Para o processamento do reconhecimento as imagens sob investigação são 

carregadas no módulo de reconhecimento. A função de extração do plano de cores 

é utilizada para conversão das imagens para tons de cinza usando 8 bits, i.e., uma 

escala de 256 tons de cinza, usando o padrão de cores HSV (Hue, Saturation, 

Value). A função de comparação de padrões (pattern matching) é utilizada para 

criação de arquivos das imagens-gabarito contendo áreas selecionadas em uma 

imagem-padrão para comparação de correspondência. A sequência de execução do 

processo de reconhecimento de padrões é mostrada no fluxograma da Figura 57. 
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Figura 57 – Fluxograma da sequência de execução do processo de reconhecimento 
de padrões 

 

A seguir as imagens-gabaritos criadas conforme descritas no subitem 4.5.3.2, como 

na Figura 56 são também carregadas no aplicativo. As imagens-gabarito são 
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configuradas uma a uma para que o reconhecimento seja feito rotacionando a 

imagem-gabarito em até 360 graus sobre a imagem a ser investigada. Define-se o 

número de correspondências desejadas, neste caso fixado em 2, i.e., espera-se o 

reconhecimento do marco anatômico verdadeiro e se ocorrer, apenas uma 

correspondência falso-positivo. O escore inicial para reconhecimento começa em 

800, que na presença de ruídos e de imagem de má qualidade pode resultar em 

reconhecimento de falso-positivo. Os escores são aumentados para 850 e 900 

buscando apenas o reconhecimento do verdadeiro marco anatômico, sem a 

presença de falso-positivo. 

A pesquisa por uma imagem-gabarito é finalizada somente quando ela é encontrada 

na comparação de correspondência, ou com o escore mais alto, ainda que nenhuma 

correspondência tenha sido encontrada na imagem investigada. Se a imagem-

gabarito tem uma correspondência na imagem investigada, então as coordenadas 

do marco anatômico são extraídas para todas as imagens-gabarito com 

correspondência. As coordenadas dos marcos anatômicos são as características 

utilizadas no subsistema de identificação para proceder a classificação dos 

espécimes.A Figura 58 mostra o resultado do reconhecimento das 14 imagens-

gabarito na imagem de asa afr 28.jpg, uma entre as 24 imagens de asas que 

foram carregadas no assistente NIVision para este reconhecimento. 

Este experimento de prototipação de reconhecimento de padrões obteve sucesso no 

reconhecimento dos marcos anatômicos de espécies como as Melipona fasciculata e 

a Melipona flavolineata em reconhecer 98,5% dos 5 marcos anatômicos com escore 

800 e 95,2% dos marcos anatômicos as Meliponas fuliginosas. Para as Apis 

melliferas o reconhecimento dos marcos anatômicos foi de 86,6%. Estes valores 

indicam que a qualidade da imagem é essencial para o reconhecimento 

automatizado dos marcos anatômicos usando a técnica de reconhecimento de 

padrões. Nestes casos, um exame visual das imagens mostram que as imagens de 

Apis apresentam a presença de ruídos que prejudicam o reconhecimento. Isto pode 

ser constatado no experimento seguinte. 
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Figura 58 – Reconhecimento das imagens-gabaritos nas imagens de asa sob 
investigação no NIVision 

 

A Figura 59 mostra o reconhecimento parcial e com duplicidade das imagens-

gabaritos sobre a imagem da asa afr 4.jpg, devido a presença de muito ruído no 

interior da imagem da asa. 

 

 

Figura 59 – Reconhecimento parcial e com duplicidade das imagens-gabaritos na 
imagem da asa afr 4.jpg devido à presença de ruídos. 

 

O reconhecimento das imagens-gabarito resultou em reconhecimento em 

duplicidade sobre alguns marcos anatômicos devido à semelhança de imagem na 
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região. Para melhorar o reconhecimento, neste caso, pode-se aumentar o escore 

para 850 ou 900, o que resulta na perda do reconhecimento de diversos marcos 

anatômicos. Pode-se, portanto, achar um escore de balanceamento entre o 

reconhecimento dos marcos anatômicos e o mínimo de reconhecimento como falso-

positivos. As funções do módulo de reconhecimento de padrões são implementadas 

no diagrama de blocos do LabVIEW e o diagrama está apresentado na Figura 60. 

 

 

Figura 60 – Diagrama em blocos do módulo de reconhecimento automatizado 

 

 

4.5.3.4 Extração automática de características da imagem digital da asa 

 

 

Segundo Drauschke et al. (2007) a extração de características da imagem digital da 

asa de abelhas é um processo que resulta na formação do padrão de impressão 

digital da asa. Para os autores as características extraídas da asa são imagens-

gabarito (icônicas) e morfogeométricas (coordenadas cartesianas ou medidas). 

Neste trabalho, após o reconhecimento automatizado do marco anatômico na 

imagem da asa, os dados resultantes são as coordenadas da localização do pixel 

central ou da posição do pixel configurado. O conjunto de coordenadas obtidas para 
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cada um dos grupos de imagens de asas de abelhas será avaliado estatisticamente 

com algoritmos classificação. 

 

 

4.5.4 Subsistema da Interface de Usuário para integração do ABeeS 

 

 

A integração completa das atividades é um passo fundamental para que o sistema 

ABeeS seja utilizado de forma generalizada, i.e., para todos os níveis de usuários da 

área. No centro de todo o processo está a interface gráfica do usuário para permitir 

acesso aos recursos de processamento e dados do sistema.  

Uma parte da interface de usuário, a que trata do reconhecimento de padrões foi 

protipada e testada no LabVIEW utilizando o painel frontal, e está mostrada na 

Figura 61. 

 

 

Figura 61 – Um protótipo simplificado de interface de usuário no módulo de 
reconhecimento automatizado de marcos anatômicos 

 

O layout desta interface tem um número mínimo de controles e indicadores para 

facilitar a visualização dos dados, i.e., nem todos os controles e indicadores 

disponíveis estão nesta interface. Este layout pode ser melhorado com o uso para 

torná-la mais amigável ao usuário final. Os controles podem ser removidos quando 
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se mostrarem irrelevantes para esta operação de reconhecimento automatizado dos 

marcos anatômicos cujo objetivo final é a extração das coordenadas dos mesmos. 

No entanto, muitos outros dados estão disponíveis para o usuário, como o ângulo 

em relação a imagem original, ou ainda outros dados podem ser produzidos 

automaticamente quando do reconhecimento automatizado dos marcos anatômicos 

nas imagens de asas de abelhas. 

 

 

4.5.5 Classificação supervisionada com o algoritmo FNN4Bees 

 

 

Buani (2010) desenvolveu um processo de classificação supervisionada, que é parte 

integrante do sistema ABeeS. Este processo é formado por um conjunto de passos 

que entre os quais está a aplicação do algoritmo dos k-vizinhos mais próximos e de 

lógica Fuzzy kNN (Fuzzy k-Nearest Neighbor). Os dados obtidos de morfometria 

geométrica a partir das imagens de asas de abelhas como descrito no subitem 3.2.2 

são as coordenadas cartesianas dos marcos anatômicos extraídos com o 

reconhecimento de padrões. O processo de classificação está baseado na 

descoberta de padrões no conjunto de dados dos marcos anatômicos que possam 

discriminar os espécimes em grupos distintos possibilitando a identificação das 

espécies. A aplicação do algoritmo kNN visa determinar no conjunto dos marcos 

anatômicos de uma amostra de espécimes quais marcos anatômicos são 

significativos para cada grupo de espécies, determinando o padrão. A aplicação da 

lógica Fuzzy kNN possibilita ampliar ao conjunto de dados para classificação, 

inserindo mais informações sobre os pontos vizinhos, implementando regras que 

caracterizam o conhecimento do especialista e variáveis linguísticas. Essas 

informações podem assim rotular o padrão de maneira consistente, evitando 

conflitos que podem ser gerados pela sobreposição das classes. 
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4.5.5.1 Descrição do processo desenvolvido com o FNN4Bees 

 

 

O processo proposto por Buani (2010) com o FNN4Bees resulta em duas análises 

distintas, mas concomitantes, que são: (1) obtenção dos padrões a partir da análise 

dos dados dos marcos anatômicos de todas as amostras de espécimes, (2) a 

definição do grupo ao qual pertence a amostra dos espécimes sob investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Modelo do processo desenvolvido no FNN4Bees (Fonte: BUANI, 2010) 

 

O processo mostrado na Figura 62 pode ser decomposto nos seguintes 

procedimentos: 

 

1 -  Obtenção dos dados dos marcos anatômicos das imagens das asas utilizando 

Morfometria Geométrica; 

2 -  Seleção e extração das características dos marcos matemáticos formando os 

padrões para os diferentes conjuntos de espécimes (que serão categorizados 

em espécies); 

3 -  Identificação, a partir da análise de forma do gráfico de dispersão das 

amostras, dos marcos anatômicos mais significativos; 

Variância e  
Desvio Padrão 

Busca de Padrões nos 
Marcos Anatômicos 

Ordem de Significância Classificação 

Identificação dos 
Marcos Anatômicos 

Significativos 

Resultado 

Lógica Fuzzy 

Banco de 
Dados 

FNN4Bees 
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4 -  Aplicação do algoritmo dos k-vizinhos mais próximos, estendendo-o para o 

problema da classificação de abelhas; 

5 -  Determinação da ordem de significância dos marcos matemáticos calculando-

se a variância e desvio padrão das distâncias entre eles e dos padrões 

existentes entres; 

6 -  Classificação dos marcos matemáticos por meio do algoritmo dos k-vizinhos 

mais próximos estendido obtendo-se a ordem de significância dos marcos 

anatômicos; 

7 -  Modelagem da lógica Fuzzy kNN e aplicação somente aos marcos 

anatômicos mais significativos da ordem de significância, obtendo-se a 

classificação melhorada; 

8 -  Comparação dos resultados obtidos pelas classificações feitas pelos biólogos 

 

 

4.5.5.2 Resultados obtidos com o FNN4Bees 

 

 

Os resultados foram obtidos por meio de treinamento e testes realizados com 36 

espécies de abelhas sem ferrão (melliferas) e 5 espécies do grupo das Euglossas, 

separadamente. Os treinamentos e testes foram realizados até o critério de parada 

ser alcançado entre cada amostra da espécie com as espécies do conjunto. Foram 

testadas 10 amostras rotuladas para cada espécie, modificando, quando necessário, 

a Ordem de Significância até o final do processo de otimização. A análise dos dados 

dos resultados dos 9 testes efetuados com os 36 espécimes, mostram que a 

classificação intra amostras alcançam uma taxa de acerto de 90% ou superior 

dependendo da amostra dos espécimes, como mostrado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Resultados dos 9 testes com a aplicação do algoritmo FNN4Bees. 

 

falso-positivo % erro % acerto 

Teste 1 17 47,2% 52,8% 

Teste 2 13 36,1% 63,9% 

Teste 3 11 30,6% 69,4% 

Teste 4 9 25,0% 75,0% 
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Teste 5 8 22,2% 77,8% 

Teste 6 4 11,1% 88,9% 

Teste 7 3 8,3% 91,7% 

Teste 8 2 5,6% 94,4% 

Teste 9 1 2,8% 97,2% 

 

Segundo Buani (2010), os resultados mostram que a classificação entre amostras no 

seu próprio grupo apresentam acurácia de 90%, dependendo da espécie. As 

classificações realizadas entre as espécies, alcançaram acurácia de 96%. A melhora 

na classificação de amostras dentro de seus grupos foi de cerca de 50% na taxa de 

acerto. Os resultados obtidos com a classificação realizada pelo FNN4Bees são 

passados pelos especialistas para comparação com os resultados obtidos por 

classificações já realizadas e publicadas. 

 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 4 

 

 

O Capítulo 4 constitui-se o núcleo deste trabalho de pesquisa com a modelagem e 

prototipação do sistema automatizado de classificação de abelhas sem ferrão 

baseado no reconhecimento de padrões – ABeeS. Neste capítulo foram realizadas 

as provas de conceitos que foram introduzidos com este sistema de classificação de 

abelhas. A abordagem de reconhecimento de padrões deve-se à observação de que 

os pesquisadores da área de biologia ao classificar as abelhas procuram por 

padrões que caracterizem as espécies para comparação com os espécimes sob 

investigação e devido ao fato que em computação esta é uma abordagem comum 

para identificação de objetos. A construção de sistemas em computação começa 

com processos relacionados a gestão de projeto como o estabelecimento de 

modelos, framework, artefatos e documentação de requisitos. Assim, a partir da 

análise do domínio e da análise da aplicação foram sistematicamente definidos o 

Framework de construção do ABeeS e o conjunto de artefatos a serem produzidos. 

Na análise do domínio verificou-se que os procedimentos de classificação de 

abelhas geram fluxos de dados entre os processos e na análise da aplicação, que 

define a técnica de prototipação, optou-se pelo ambiente de desenvolvimento gráfico 
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LabVIEW, que opera também com fluxo de dados. Portanto, os modelos produzidos 

para a modelagem e documentação dos ABeeS foram baseados em diagramas da 

UML (Unified Modeling Language) como o diagrama e documentação de Casos de 

Uso o diagrama de classes, e diagramas de análise estruturada como, o diagrama 

de fluxo de dados e o diagrama entidade-relacionamento. Com a definição da 

arquitetura do sistema e das interfaces de interações entre os componentes 

verificou-se a necessidade de subdividir o sistema em subsistemas para permitir 

reduzir a complexidade e facilitar a realização de testes modulares. Com isto, a 

prova de conceitos introduzidos com o ABeeS como a aplicação do reconhecimento 

de padrões para automatizar parte dos procedimentos manuais pode ser realizada 

em separado. Neste capítulo, são apresentadas diversas contribuições como a 

padronização dos procedimentos de identificação de abelhas sem ferrão, a 

constatação da necessidade de gerar imagens de asas de abelhas com qualidade 

para garantir obtenção de confiabilidade dos resultados produzidos. Foi proposta a 

criação do Banco de Dados Entomológico de Espécies – BEE, para armazenamento 

de imagens e dados de treinamento e melhoria do sistema. 

 

  



149 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de desenvolvimento do ABeeS seguiu as principais atividades descritas 

no Framework de construção do ABeeS. Esta estrutura provê uma organização na 

sequência de atividades que começa com a formulação do problema, que inicia com 

a atividade de comunicação entre os partícipes, segue com a modelagem com as 

fases de análise e projeto e por fim a construção com a implementação e testes. A 

modelagem na análise de domínio para conhecimento do problema e definição do 

escopo foi efetuada usando as técnicas de UML com a adoção do Diagrama de 

Casos de Uso. Todas as funcionalidades levantadas ficam acessíveis através de 

interfaces de usuários que podem ser integradas em uma única interface de 

controle. A modelagem do sistema ABeeS foi feita utilizando o Diagrama de Fluxo de 

Dados, uma das ferramentas de modelagem da análise estruturada, pois na análise 

da aplicação detectou-se que é a mais apropriada para sistemas que operam com 

fluxos de dados como o ABeeS. Esta adoção ficou mais robusta com a opção de uso 

do ambiente de desenvolvimento gráfico do LabVIEW que também opera com fluxo 

de dados entre os componentes. Integrado a este ambiente de programação gráfica, 

o módulo de desenvolvimento de visão, o NI Vision, proporciona um ambiente de 

prototipação sem a necessidade de codificação em linguagem de programação. A 

produção de artefatos de software pode ser acelerada com os testes que podem ser 

executados em tempo de implementação. Após os testes o protótipo pode ser 

transformado em uma VI, podendo ser parte integrante de uma aplicação maior. 

Este ambiente propiciou o desenvolvimento do módulo de reconhecimento de 

padrões para automatizar os procedimentos manuais de extração das coordenadas 

dos marcos anatômicos biológicos, que são os dados essenciais para a identificação 

dos espécimes. Todos os subsistemas foram desenvolvidos em módulos separados 

com o objetivo de execução de testes em separado. Os resultados da identificação 

de abelhas obtidos pelo subsistema de identificação foram apresentados no 

desenvolvimento dos métodos. 
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5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DESTE TRABALHO 

 

 

Este trabalho proporcionou diversas contribuições para a solução do problema da 

automação da identificação de abelhas. 

Com a modelagem das atividades de identificação realizadas pelos pesquisadores 

formalizou do processo de identificação através de diagramas utilizando diversos 

pacotes de software e documentação das etapas e produtos. Essa formalização é 

importante tanto para os pesquisadores do domínio biológico, na medida em que 

serve de guia e referência, quanto para os pesquisadores do domínio da 

computação, pois permite verificar os requisitos de cada atividade do processo de 

identificação e pode ser usado para orientar pesquisas em soluções computacionais 

para o problema da identificação de abelhas. 

O GeraCSV como produto resultante desta fase de levantamento de requisitos de 

usuários e de sistema é um software de uso direto no processo de morfometria 

geométrica. Proposto e desenvolvido como uma ferramenta para a concatenação 

dos dados gerados nas diferentes etapas de do processo de identificação realizadas 

com as ferramentas atualmente disponíveis. Todos os arquivos de dados gerados 

em morfometria geométrica podem ser organizados automaticamente em um só 

arquivo sem intervenção manual. A implementação deste software possibilitou o 

conhecimento detalhado da estrutura de dados utilizada em morfometria geométrica 

e contribui para que os pesquisadores da área de biologia possam dedicar-se 

apenas ao processo de identificação sem perder tempo com a edição de dados. 

Para os pesquisadores em computação a modelagem dos dados e processos serve 

como referência para o entendimento do processo de identificação de abelhas, suas 

demandas e dificuldades. Com a modelagem do ABeeS foi proposto um sistema 

abrangente de identificação baseado em imagens das asas, que inclui desde a 

etapa de coleta das imagens até a criação de um banco de dados de imagens de 

referência que permita o aprendizado e aperfeiçoamento do processo. Para a etapa 

de coleta de dados propõe-se um conjunto de requisitos visando obter imagens de 

qualidade para o processamento. Para a captura da imagem da asa de abelha, 

observando-se as imagens atuais, propôs-se a definição futura das melhores 

práticas. 
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Para o processo de identificação, uma vez obtidas as imagens foi proposto um 

enfoque baseado em reconhecimento de padrões que permite a automação do 

processo de identificação dos marcos anatômicos, liberando os pesquisadores da 

tarefa exaustiva de colocar manualmente a marcação de, às vezes, mais de uma 

dezena de marcos em cada imagem. 

A experimentação baseada em protótipos no Labview, usando a técnica de 

reconhecimento de padrões, mostrou bons resultados que podem ser analisados a 

partir das correspondências das imagens-gabaritos dos marcos anatômicos 

individualmente ou do conjunto de marcos anatômicos das asas dos espécimes. 

Para os marcos anatômicos individuais ocorreram taxas de acerto de 100%, como 

no caso da Melipona fasciculata para o marco anatômico 01, para o conjunto dos 

marcos anatômicos, considerando-se espécies como Melipona fasciculata e 

Melipona flavolineata o reconhecimento chegou a 98,5% dos 5 marcos anatômicos e 

95,2% dos marcos anatômicos as Meliponas fuliginosas. Para as Apis melliferas o 

reconhecimento dos marcos anatômicos foi de 86,6% nas imagens de asas dos 

espécimes.  

Esta taxa de acerto é essencialmente dependente da qualidade da imagem e da 

técnica utilizada para seleção das imagens-gabarito (templates). Para consolidar a 

técnica de criação das imagens-gabarito este trabalho demonstrou que a seleção do 

entorno da região dos marcos anatômicos pode ser determinante para o 

reconhecimento, i. e., a correspondência entre a imagem-gabarito e a sua 

localização na imagem da asa. A experimentação para construção da técnica 

mostrou que a região do entorno do marco anatômico deve proporcionar a formação 

de uma imagem assimétrica contendo um conjunto de detalhes de nervuras que 

possam formar uma imagem-gabarito que seja única nas imagens de asas. Além 

disso, o conhecimento especialista do biológico pode contribuir para o refinamento 

desta técnica, na medida em que ele transfere para o sistema seu conhecimento na 

seleção das imagens-gabarito que ficam armazenadas no banco de dados para 

treinamento do sistema. A utilização deste conhecimento especialista consolida a 

opção deste trabalho de pesquisa de eleger o marco anatômico como fonte de 

características para a identificação de espécies. O uso de imagens-gabarito dos 

mesmos reforça a necessidade de se obter imagens de asas de abelhas com a 

máxima qualidade possível sob o ponto de vista de tecnologia digital disponível nos 
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equipamentos bem como sob a ótica das melhores práticas de captura de imagens 

que deve ser desenvolvida e disseminada entre os pesquisadores da área. 

O NI Vision do Labview mostrou-se viável para prototipação e testes usando os 

algoritmos de manipulação e tratamento de imagens de sua biblioteca de visão de 

máquina, como por exemplo, as funções de extração do plano de cores, de 

correspondência de padrões (pattern matching) e os filtros morfológicos para 

imagens. Este ambiente de programação gráfica possibilita desenvolver o protótipo e 

realização de testes de forma ágil, isto permitiu a prototipação de todos os módulos 

da arquitetura do ABeeS no Labview demonstrando que os requisitos de usuários e 

de sistema podem ser transformados em uma aplicação incorporando a biblioteca de 

visão do NI Vision. 

Para a identificação propriamente dita, foi implementado e testado o algoritmo 

FNN4Bees desenvolvido por Buani (2010), como pesquisa de mestrado associada a 

este trabalho cujos resultados alcançaram taxa de 96% de acerto em determinada 

espécie. 

A modelagem dos dados do ABeeS propiciou a construção de um banco de dados 

de imagens de asas abelhas como fonte de referência e de parâmetros de 

identificação de abelhas. O banco de dados foi proposto como parte do sistema e 

será gradativamente populado e aperfeiçoado, permitindo melhorar as taxas de 

acerto de classificações e inclusão de novas espécies. 

Foram introduzidos neste trabalho os conceitos de uso de reconhecimento de 

padrões para capturar o conhecimento dos especialistas em identificação de abelhas 

usando imagens de asas de abelhas e de impressão digital da asa de abelha 

usando características de imagens, com as imagens-gabaritos dos marcos 

anatômicos e características extraídas dos marcos anatômicos como as 

coordenadas dos mesmos. A aplicação destes conceitos em um sistema 

computacional é uma forma de automatizar os procedimentos utilizados pelos 

pesquisadores para identificação de abelhas. 
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5.2 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O desenvolvimento de um projeto completo usando o ambiente de programação 

gráfica LabVIEW, integrando todos os subsistemas e os pacotes de software 

externos como o FNN4Bees (BUANI, 2010). 

O povoamento do banco de dados com as imagens de asas e as imagens-gabarito 

para os espécime-tipo, bem como os dados das coordenadas dos marcos 

anatômicos. 

O sistema ABeeS pode ser integrado com outros sistemas de informações sobre 

Biodiversidade em polinizadores, como a IABIN PTN14, desenvolvida pelo LAA15, 

usando os padrões correntes em informática para Biodiversidade. 

Os requisitos de imagens de asas para fins de reconhecimento podem ser 

enquadrados em padrões de metadados de recursos multimídia proposto pelo 

Biodiversity Informatics Standards, denominado MRTG16 (Multimedia Resources 

Task Group), buscando compatibilidade com os padrões para troca de informações. 

A criação de uma interface para publicação do sistema na Web, usando os recursos 

do LabVIEW, para permitir que usuários submetam imagens de asa para obterem 

uma identificação de abelhas. Essa identificação pode se mediada com a 

intervenção e apoio de um especialista ou realizada de forma autônoma apoiada no 

conceito de citizen science17, segundo o qual a população em geral pode contribuir 

para as pesquisas. 

  

                                                 
14

 Rede Interamericana de Informações de Biodiversidade – Projeto temático de polinizadores (IABIN  - Inter-

American Biodiversity Information Network, PTN - Pollinators Thematic Network) 
15

 Laboratório de Automação Agrícola 
16

 Disponível em: http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/multimedia-

resources-task-group/ 
17

 Citizen Science Alliance. Disponível em: http://citizensciencealliance.org/ 
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GLOSSÁRIO19 

 

 

Análise de componentes principais (Principal Component Analysis): é a análise 

denominada Eigen-análise da matriz de covariância de amostras. Os componentes 

principais podem ser definidos como o conjunto de vetores que são ortogonais a 

matriz identidade e a matriz de covariância das amostras ao mesmo tempo. Eles 

também podem ser definidos sequencialmente: o primeiro como uma combinação 

linear com a maior variância entre todos os com coeficientes cuja soma quadrada 

resulte em 1, o segundo tem a maior variância (quando normalizada) para todos os 

que estão não-correlacionados com o primeiro; etc. Uma forma de calcular os 

componentes principais é usando a decomposição pelo valor singular (SVD). As 

deformações relativas são os componentes principais da pontuação (scores) das 

deformações parciais obtidas com o software tpsRelw32 (ver seção 3.2.2). 

 

Arquitetura: A estrutura organizacional de um sistema ou componente 

 

Artefato: uma parte definida de informação que é usada ou produzida no processo 

de desenvolvimento de software ou existente em um sistema. 

 

Atividade: um comportamento expresso como um conjunto de ações interligadas 

por controle e fluxo de dados. 

 

Ator: um conjunto coerente de papéis que os usuários dos Casos de Usos 

representam quando interagem com as funcionalidades do sistema. 

 

Atributo: uma propriedade nominada em um objeto que permite a um classificador 

atribuir-lhe a uma classe, se necessário em conjunto com outros atributos. 

  

Característica (feature): (biologia), um atributo de um indivíduo que é relevante ser 

destacado para uso específico, por exemplo, taxonômico; (computação), uma 

                                                 
19

 Fontes consultadas: em computação: IEEE, 1990; BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000; em 
biologia: traduzidos e adaptados de: http://life.bio.sunysb.edu/morph/glossary/gloss1.html e 
http://life.bio.sunysb.edu/morph/glossary/gloss2.html  
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propriedade, como uma operação ou um atributo, que é encapsulado com em outra 

entidade, como uma interface, uma classe, ou um tipo de dado. 

 

Caso de Uso: descrição de um conjunto de seqüências de ações, incluindo 

variantes, que um sistema executa e que produz um resultado de valor observável 

para um ator. 

 

Componente: parte de um sistema que realiza um conjunto de interfaces. 

 

Comportamento: uma especificação de um procedimento executável em 

computador. 

Diagrama de atividade: um diagrama que mostra o fluxo de controle e dados entre 

uma atividade e outra. O diagrama de atividade expressa uma visão dinâmica do 

sistema. 

 

Diagrama de Casos de Uso: diagrama que mostra um conjunto de casos de uso, 

atores e seus relacionamentos. Os diagramas de caso de uso exibem o ponto de 

vista estático de utilização de um sistema. 

 

Domínio: uma área do ou atividade caracterizada por um conjunto de conceitos e 

terminologia compreensíveis pelos agentes envolvidos com esta área. 

 

Elemento: um constituinte atômico de um modelo. 

 

Especificação: a declaração textual da sintaxe e da semântica de um bloco de 

construção específico, a descrição declarativa do que é alguma coisa ou o que faz. 

 

Função que modela o comportamento de uma placa de metal infinitamente fina 

(MONTEIRO; REIS, 1999) (thin-plate spline): – Em mecânica contínua, uma fina 

placa de metal modela a forma tomada por uma placa de metal que é pressionada 

em alguns pontos e linhas deixando o restante livre para adotar a forma que 

minimiza a energia de deformação (a amplitude da deformação é considerada tão 

pequena que a energia elástica – estica e encolhe no plano da placa original – pode 

ser desprezada). Uma versão particular deste problema – uma placa infinita e 
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uniforme pressionada somente por deslocamentos de um conjunto de pontos 

discretos – pode ser resolvido algebricamente por uma simples inversão de matriz. 

Desta maneira, a técnica é uma abordagem genérica conveniente para o problema 

de interpolação de superfície por computadores gráficos e projetos assistidos por 

computador. Em morfometria, a mesma interpolação (aplicada uma vez para cada 

coordenada cartesiana) oferece uma solução única para a construção da grade de 

deformação do tipo D’Arcy Thompson para dados no formato de configuração de 

dois marcos anatômicos. 

 

Forma (shape): as propriedades geométricas de uma configuração de pontos são 

invariantes para mudanças feitas com a translação, rotação, e redimensionamento. 

Em morfometria, a forma de um objeto representada por um ponto no espaço de 

variáveis de forma, são medidas de um objeto geométrico que não se modificam 

com a aplicação de transformações similares. As configurações de marcos 

anatômicos oferecem per si uma representação de forma, sem a necessidade de 

qualquer parâmetro de perturbação (posição, rotação, dimensionamento). Esta 

configuração de marcos anatômicos são pontos únicos no espaço de forma de 

Kendall com uma geometria dada pela distância de Procrustes. Outros tipos de 

formas (por ex. aquelas de linhas fora da forma (outlines), superfícies ou funções) 

correspondem a espaços estatísticos completamente diferentes. 

 

Forma canônica: uma descrição canônica de qualquer análise estatística é uma 

descrição em termos de vetores extraídos que têm relacionamentos ordenados 

especialmente simples. 

 

Framework: um padrão de arquitetura que fornece um gabarito (template) extensível 

para aplicações dentro de um domínio.  

 

Funcionalidade: parte de um sistema que interage com um usuário e oferece uma 

operação com resultado de valor para o usuário, um Caso de Uso de um sistema, 

sob a ótica do usuário. 
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Gabarito (template): (computação), um elemento parametrizado, (em 

reconhecimento de padrões) uma estrutura de informação presente em muitos 

objetos, por exemplo, parte de uma imagem. 

 

Iteração: uma realização de conjunto distinto de atividades que resulta em um 

resultado que pode ser um artefato, evento ou dados.  

 

Marco anatômico (landmark): Um ponto específico em uma forma biológica ou 

imagem de uma forma, colocado sobre a mesma por especialistas obedecendo 

algumas regras. São denominados marcos anatômicos homólogos, os marcos 

colocados sobre formas distintas, mas que pertencem ao mesmo grupo de objetos. 

Os marcos anatômicos podem ser do Tipo I, Tipo II e Tipo III (ver seção 2.3). 

 

Métodos de Procrustes: outra forma para os métodos dos mínimos quadrados para 

estimativa dos parâmetros de perturbação das transformações de similaridade 

Euclidiana. O adjetivo Procrustes foi primeiramente usado no contexto dos métodos 

para sobreposição de Huley e Catell (1962. O método foi modificado para a 

construção da configuração média a partir da sobreposição de múltiplos espécimes 

usando o método de registro de padrões de Boas (Phelps, 1932). Este último é na 

verdade a Análise Generalizada de Procrustes. 

 

Morfometria (morphometrics): do Grego, “morph” significando “forma” e “metron” 

significando “medidas”. As diferentes escolas morfométricas são caracterizadas por 

quais aspectos da “forma” biológica estão tratando, o que escolhem como medida e 

que tipos de questões bioestatísticas estão respondendo com as medidas que 

fazem. Por exemplo, para Slice, Bookstein, Marcus e Rohlf os métodos enfatizam a 

configuração dos marcos anatômicos para todos os órgãos ou organismos 

analisados por métodos biométricos invariantes apropriados (covariância do táxon, 

tamanho, causa ou efeito com posicionamento no espaço de formas de Kendall) de 

maneira a responder a questões de ordem biológica. Outro tipo de estudos 

morfométricos em seções de tecido mede a densidade de pontos e curvas, e usa 

esses padrões para responder a questões sobre o processo aleatório que pode estar 

controlando o posicionamento das estruturas celulares. Um terceiro, o método da 

“alometria” mede o tamanho de órgãos em separado e reponde a questões sobre 
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suas correlações com cada um dos outros e com as medidas de tamanho total. 

Existem muitos outros métodos. 

 

Morfometria tradicional: a aplicação de métodos estatísticos multivariáveis para 

coleções de tamanho arbitrário ou variáveis de forma tais como distâncias e ângulos. 

A morfometria tradicional difere da morfometria geométrica em que mesmo as 

distâncias ou medidas são definidas para registrar aspectos significantes 

biologicamente do organismo, mas as relações geométricas entre essas medidas 

não são consideradas. A morfometria tradicional não faz referência à distância de 

Procrustes ou qualquer outro aspecto do espaço de formas de Kendall. 

 

Padrão: uma solução comum para um problema comum em um certo contexto; 

(inteligência artificial), na disciplina de reconhecimento de padrões são elementos ou 

atributos comuns a um grupos de coisas, que permite classificá-los. 

 

Pós-condição: uma restrição que deve ser verdadeira quando da conclusão de 

execução de uma operação. 

 

Pré-condição: uma restrição que deve ser verdadeira quando uma operação for 

invocada. 

 

Processo: um fluxo pesado de controle que pode ser executado concorrentemente 

com outros processos. 

 

Produto: artefato final resultante de um conjunto sequencial de atividades que 

tinham por finalidade produzi-lo. 

 

Relacionamento: uma conexão semântica entre elementos. 

 

Requisito funcional: especifica ações que um sistema deve ser capaz de executar, 

sem levar em consideração restrições físicas. 
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Requisito: uma característica desejada, propriedade, ou comportamento de um 

sistema. Um requisito é definido como “uma condição ou capacidade à qual um 

sistema deve estar em conformidade”. 

 

Residual de Procrustes: o conjunto de vetores conectando os marcos anatômicos 

de um espécime aos marcos anatômicos correspondentes na configuração de 

“consensus” (executada no software tpsRelw32, ver seção 3.2.2) depois de um 

ajuste por Procrustes. A soma dos comprimentos quadrados desses vetores é 

aproximadamente o quadrado da distância de Procrustes entre o espécime e o 

consensus no espaço de formas de Kendall. As pontuações das deformações 

parciais constituem uma rotação ortogonal de todo o conjunto destes residuais. 

 

Sistema: um conjunto de elementos organizados para realizar um propósito 

específico e descrito por um conjunto de modelos, possivelmente a partir de 

diferentes pontos de vista. Um sistema é geralmente decomposto em um conjunto 

de subsistemas. 

 

Subsistema: um agrupamento de elementos, algumas das quais constituem uma 

especificação do comportamento oferecido pelos outros elementos contidos. 

 

Sobreposição de Procrustes: a construção de uma das duas maneiras: 

sobreposição pelos mínimos quadrados usando ortogonal ou as transformações 

afins. 

 

Tarefa: um único caminho de execução através de um programa, um modelo 

dinâmico, ou algum outro tipo de representação de controle de fluxo, uma execução 

de parte de um aplicativo (thread), um processo ou parte de uma atividade. 

 

Transformações afins (affine transformations): são transformações nas quais as 

linhas paralelas permanecem paralelas. São exemplos de transformações afins: 

translação, rotação, variação de tamanho e cisalhamento. As transformações afins 

no plano transformam quadrados em paralelogramos e círculos em elipses. 
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UML: (Unified Modeling Language), linguagem de modelagem unificada, uma 

linguagem para visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um 

sistema de software intensivo. 
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APÊNDICE A - Interface de Automação da troca de Dados 
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INTERFACE DE AUTOMAÇÃO DA TROCA DE DADOS ENTRE OS PROGRAMAS 

DE MORFOMETRIA GEOMÉTRICA E OS SOFTWARES DE ANÁLISE 

ESTATÍSTICA USADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO 

 

 

INTERFACE TO AUTOMATE DATA EXCHANGE BETWEEN GEOMETRIC 

MORPHOMETRICS PROGRAMS AND STATISTICAL ANALISYS SOFTWARE 

USED FOR STINGLESS BEE CLASSIFICATION 

 

Objetivo principal 

 Desenvolver um programa de interface de usuário para automatizar os 

procedimentos manuais de troca de dados entre a Morfometria Geométrica 

(MG) e a Análise Estatística (AE) 

 

Objetivos secundários 

 Descrever as estruturas de dados criadas pelos arquivos dos programas de 

MG20 desenvolvidos por F. James Rolf  

 Verificar qual o conjunto de dados gerados pelos programas de MG é 

necessário para a AE 

 Extrair esse conjunto de dados dos arquivos e carregá-los na estrutura a ser 

usada em AE 

 Criar o arquivo no formato texto como (.csv) 

 Implementar em uma linguagem de programação a interface de usuário 

 

Programas usados para a análise morfométrica 

 tpsUtil – cria o arquivo inicial (nome.tps) com os nomes dos arquivos de 

imagens 

 tpsDig2 – usa o arquivo inicial (nome.tps) para inserir na estrutura os marcos 

anatômicos (landmarks) colocados pelo pesquisador na imagem. Gera o 

arquivo (nome.tps) completo. 

 tpsRel – usa o arquivo (nome.tps) para análise morfométrica executando 

sobre os dados a análise de Consenso (Consensus), Deformações Parciais 

                                                 
20

 Programas disponibilizados no site: http://life.bio.sunysb.edu/morph/ 
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(Partial Warps) e Deformações Relativas (Relative Warps). Gera os arquivos 

de espécies alinhadas (AlignSpec.nts), de deformações relativas 

(RelWarps.nts) e o arquivo de matriz de pesos (WeightMat.nts). 

 

Software Opção do menu Arquivo gerado 

tpsUtil Build tps file from image  

Compute 

nome.tps 

tpsRelw Save 

Aligned Species 

AlignSpec.nts 

tpsRelw Save 

Weighted matrix 

Weightmat.nts 

tpsRelw Save 

Relative warp scores matrix 

Relwarps.nts 

 

Procedimento 

 

Retirar um conjunto de dados dos 4 arquivos a seguir para formar um novo arquivo 

final no formato (.csv) que será a entrada do software Statistica. Os arquivos têm 

extensão (.tps) e (.nts). Abaixo a sua origem. É bom observar que o nome dos 

arquivos é dado pelo usuário, portanto pode ser diferente em cada situação. Por 

esse motivo ele é quem deve escolher os arquivos na interface. 

 

Definição 

 

Marcos anatômicos (landmarks) são pontos colocados na imagem e que tem 

significado biológico (colocados pelo especialista) ou significado matemático ou 

computacional. 
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Estrutura de dados dos arquivos 

 

 Arquivo tps (nome.tps) 

No arquivo (nome.tps) encontrar o número de marcos anatômicos que foram 

colocados na imagem pelo usuário. No trecho do arquivo abaixo vemos a localização 

do número na primeira linha. Esse número indica quantos são os pares de 

coordenadas (x, y) de marcos anatômicos que estão nas próximas linhas do arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade arquivos com imagens (identificados por ID) depende da quantidade 

de arquivos existentes na pasta selecionada. O usuário pode ainda alterar a ordem 

deles e removê-los da lista de arquivos. Por isso, nem sempre a numeração dos ID é 

seqüencial crescente de um em um. 

 

Importante: o número de marcos anatômicos indica quantos são os pares de 

coordenadas (x, y) que aparecerão nos arquivos de espécies alinhadas e de 

deformações relativas. Por ex., se o número de marcos anatômicos for 8 teremos 8 

pares de coordenadas (x, y), portanto 16 números. 

 

Dados do (nome.tps) que devem ser úteis para formar o arquivo (.csv): 

Nome do arquivo de imagem 

 

  

LM=8 

291.00000 791.00000 
297.00000 879.00000 

396.00000 890.00000 

603.00000 991.00000 
706.00000 1080.00000 

887.00000 1114.00000 

933.00000 1064.00000 
810.00000 973.00000 

IMAGE=afr 1.JPG 

ID=0 
LM=8 

287.00000 797.00000 

Número de marcos anatômicos (landmarks) 

 

8 pares de coordenadas dos  marcos anatômicos  

 

Nome do arquivo da imagem 

 Número identificador do arquivo da imagem 
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 Arquivo (nome.nts) (espécimes alinhadas) 

Nesse arquivo temos que extrair muitos dados para formar o arquivo (.csv). Na 5ª 

linha o segundo e o terceiro números são importantes. Eles indicam quantas foram 

as imagens selecionadas (nesse caso 34) e o número de coordenadas x e y (nesse 

caso 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

I Número de imagens selecionadas = número de linhas com dados no arquivo 
(.csv) 

II Número de coordenadas x e y a serem retiradas  

III Primeira coordenada x  

IV Primeira coordenada y 

V Última coordenada x 

VI Ultima coordenada y 

 

  

Aligned specimens 
"(from tpsRelw, ver. 1.45) 

" Alignment scaling method = unit centroid size 

" Alignment projection method = orthogonal 

1 34L 16 0 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 21 24 25 26 27 28 29 30 32 34 39 41  

44 45 46 47  
-4.32005924368604E-001 -2.42049457478647E-001 -4.24006769195600E-001 -1.24857016559877E-001 -2.92155271778426E-001 -

1.10206763778800E-001 -1.64751113922475E-002 2.43072328414187E-002 1.20696237898154E-001 1.42834081768910E-001  

3.61739044815741E-001 1.88112277066161E-001 4.23002351774045E-001 1.21526382996406E-001 2.59205442246938E-001 
3.33263144428064E-004  

-4.33556303483379E-001 -2.39975299331107E-001 -4.22793567333274E-001 -1.24591936429958E-001 

I 

II 

III IV 

VI 
V 

ID 
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 Arquivo .nts (matriz de pesos) 

 

Na 2ª linha aparece o número de coordenadas (x, y). Os nomes das coordenadas 

estão indicados depois da lista de ID, nesse caso, na 4ª linha. A seguir vêm as 

coordenadas que devem ser copiadas para o arquivo (.csv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

I Número de coordenadas (x, y e UniX, UniY) 

II Nomes das coordenadas (x,y)  

III Nomes da coordenadas Uni (UniX, UniY)  

IV Primeira coordenada x 

V Primeira coordenada y 

 

  

" Weight matrix (rows are specimens, cols are x,y pairs) 

1 34L 12L 0 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 24 25 26 27 28 29 30 32 34 39 41 44 45 46 47  

1X 1Y 2X 2Y 3X 3Y 4X 4Y 5X 5Y UniX UniY  
1.03524602310319E-003 3.38022911534589E-003 -2.46847820003571E-003 -3.31506901874692E-004 1.24189028231559E-002 -

5.88729243137573E-003 -7.22927467550785E-003 4.14990423355419E-003 2.72893169976357E-002 3.45144397503614E-003  

-1.31462063695256E-003 3.59190629416871E-003  
7.08411653606732E-003 3.34314947105926E-003 -6.12395531733141E-004 1.63989390101904E-003 9.53934277856464E-003 -

3.81928674778365E-003 -1.88548432791398E-003 1.10425200473424E-002 3.09968673560297E-002 8.33423036496275E-003 

ID 

I II III 

UniX UniY V IV 
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 Arquivo (.nts) (deformações parciais) 

 

Na 2ª linha aparece o número de coordenadas (x, y). Os nomes das coordenadas 

estão indicados depois da lista de ID, nesse caso, na 4ª linha. A seguir vêm as 

coordenadas que devem ser copiadas para o arquivo .csv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

I Número de coordenadas (x, y) 

II Primeira coordenada x  

III Primeira coordenada y 

IV Última coordenada x 

V Ultima coordenada y 

 

  

" Relative warp scores (S') matrix 

1 34L 12 0 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 24 25 26 27 28 29 30 32 34 39 41 44 45 46 47  

2.45096727223429E-002 -1.48072663183910E-002 -6.94672709343562E-003 -4.71570335886758E-004 1.44032402766439E-003 

6.05624938738279E-003 7.72402558072946E-003 7.00540763904847E-003 -9.11370541073313E-004 1.35615033177362E-003  
-1.11473158070822E-004 5.44921970197729E-003  

2.18174341016945E-002 -2.06744156813040E-002 -1.86667870558673E-002 3.97785975230777E-003 -5.32975617822363E-003 

ID 

I II III 

V IV 
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 Arquivo .csv (arquivo final com dados) 

 

O arquivo .csv final deve ter um cabeçalho determinado pelos dados dos 4 arquivos 

que fornecem dados: 

 1ª coluna → cabeçalho “pops”. No momento não haverá dados na coluna. 

 2ª coluna → cabeçalho “inds”. Arquivo tps fornece o nome dos arquivos de 

imagens. 

 3ª coluna e seguintes → construir o cabeçalho como alxn e alyn onde n 

refere-se à numeração seqüencial começando em 1 até o número de 

coordenadas do arquivo de espécimes alinhadas. 

 Colunas seguintes → o cabeçalho será formado por pwxn e pwyn onde n 

refere-se à numeração seqüencial, seguidos de UniX e UniY ambos como 

está no arquivo de matriz de pesos. 

 Colunas seguintes → o cabeçalho será formado por relwn onde n refere-se à 

numeração seqüencial começando em 1 até o número dado pelo arquivo de 

deformações relativas. 

 

Exemplo de cabeçalho para um arquivo com 8 marcos anatômicos, resultando em 

16 pontos alxn e alyn, 10 pontos de pesos pwxn e pwyn, 2 pontos UniX e UniY, 12 

pontos relwn, como no cabeçalho do arquivo abaixo. 

 Cabeçalho exemplo: 

 

 

 

 

  

pops;inds;alx1;aly2;alx2;aly3;alx3;aly4;alx4;aly5;alx5;aly6;alx6;aly7;alx7;aly8;alx8;aly9;pwx1;pwy1;pwx2;pwy2;pwx3;pwy3;

pwx4;pwy4;pwx5;pwy5;unix6;uniy6;relw1;relw2;relw3;relw4;relw5;relw6;relw7;relw8;relw9;relw10;relw11;relw12 
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 Arquivo .csv com dados 

 

Note que: o separador de colunas é o ponto e vírgula (;). A primeira coluna não 

contém dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª linha 
de dados 

pops;inds;alx1;aly2;alx2;aly3;alx3;aly4;alx4;aly5;alx5;aly6;alx6;aly7;alx7;aly8;alx8;aly9;pwx1;pwy1;pwx2;pwy2;pwx3;

pwy3;pwx4;pwy4;pwx5;pwy5;unix6;uniy6;relw1;relw2;relw3;relw4;relw5;relw6;relw7;relw8;relw9;relw10;relw11;relw

12 
;afr 1.JPG;-4.32005924368604E-0011;-2.42049457478647E-0011;-4.24006769195600E-0011;-1.24857016559877E-

0011;-2.92155271778426E-0011;-1.10206763778800E-0011;-1.64751113922475E-0021;2.43072328414187E-

0021;1.20696237898154E-001;1.42834081768910E-001;3.61739044815741E-0011;1.88112277066161E-

0011;4.23002351774045E-0011;1.21526382996406E-0011;2.59205442246938E-001;3.33263144428064E-

004;1.03524602310319E-0032;3.38022911534589E-0032;-2.46847820003571E-0032;-3.31506901874692E-

0042;1.24189028231559E-0022;-5.88729243137573E-0032;-7.22927467550785E-0032;4.14990423355419E-
0032;2.72893169976357E-002;3.45144397503614E-003;-1.31462063695256E-003;3.59190629416871E-

003;2.45096727223429E-0024;-1.48072663183910E-0024;-6.94672709343562E-0034;-4.71570335886758E-

0044;1.44032402766439E-0034;6.05624938738279E-0034;7.72402558072946E-0034;7.00540763904847E-0034;-
9.11370541073313E-004;1.35615033177362E-003;-1.11473158070822E-004;5.44921970197729E-003 

;afr 10.JPG;-4.33556303483379E-0011;-2.39975299331107E-0011;-4.22793567333274E-0011;-1.24591936429958E-
0011; 

. 

. 

. 

. 
;afr 83.JPG;-4.53949849733747E-0011;-2.32353733823455E-0011;-4.33004892128799E-0011;-1.35187836821042E-

0011;-2.72431411382468E-0011;-1.11744989432673E-0011;2.24692194132902E-0031;2.62977417722786E-

0021;1.29780137914969E-001;1.45253310481500E-001;3.39992515734443E-0011;1.83782471085656E-
0011;4.08279514522234E-0011;1.24027599172281E-0011;2.79087063132039E-001;-7.45624345454272E-005;-

2.39803965207535E-0032;-1.50508442590531E-0032;-6.12913387761180E-0032;-7.24502410400821E-0032;-

6.72775769294108E-0042;3.26917281617271E-0032;6.64707562000924E-0032;-2.55506720638818E-0032;-
1.83019422763417E-002;7.37110765283986E-004;-2.86198629251240E-003;-1.85620529417722E-003;-

1.95390896133364E-0024;6.72252071032791E-0034;2.19266395654889E-0034;-6.90049655500844E-

0034;1.56349018882536E-0034;3.16447628103647E-0034;-7.35503638378206E-0044;2.24799237850030E-
0034;3.91262160121336E-004;-3.96174824413812E-004;-5.62477297837470E-004;-2.99888540184865E-003 

 

 
 

 

cabeçalho 

2ª linha 
de dados 

última  
linha de 
dados 
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Arquivo gerado pelo GeraCSV resultante da concatenação dos três arquivos de dados da análise morfométrica 

 


