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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar os dados de treinamentos realizados pelos avaliadores 
do gênero masculino, através da utilização do website Sistema de Treinamento de Acuidade Visual (SiTAV). A 
análise dos dados armazenados na banco de dados MySQL do sistema, foi analisada pelo programa estatístico 
SAS 9.4, sendo realizado uma análise exploratória dados, referentes a precisão e acurácia dos avaliadores na 
detecção da porcentagem do tamanho das lesões de doenças de plantas fitopatológicas. O resultado da análise 
demonstra uma tendência onde os homens realizam a avaliação estimada de forma subestimada, levando em 
conta as categorias: ótimo, bom e regular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Dentro da Agronomia, a área que mais se beneficia com os recursos de processamento de dados gerados 
pela informática, é a fitopatologia em suas rotinas de cotidianas e repetitivas. Atualmente a internet é uma 
ferramenta indispensável para a comunicação científica, tanto na busca quanto na disseminação de informação e 
conhecimento, de forma rápida e de abrangência global (GODOY & CANTERI, 2004). 
 O procedimento de digitalização e processamento de imagem destinado à diferenciação e contagem dos 
pixels por cores, aplicado a quantificação de doenças de plantas, tem o respaldo positivo da comunidade científica 
fitopatológica (JULIANTTI et al., 2013). 
 O treinamento da acuidade visual do avaliador na mensuração percentual de doenças de plantas, pode 
ser realizado diretamente com observações das partes afetadas pelas doenças em folhas, galhos e frutos da 
planta, com ou sem o auxílio da escala diagramática, ou ainda com a utilização de um software especializado na 
capacitação do avaliador no treinamento da mensuração de doenças de plantas fitopatológicas, visando o 
treinamento da precisão e acurácia do avaliador (ALVES et al., 2012). 
 O treinamento da precisão e acurácia dos avaliadores do gênero masculino, na quantificação da lesões de 
doenças de plantas fitopatológicas, realizado pelo website Sistema de Treinamento em Acuidade Visual (SiTAV), 
que se trata de uma ferramenta web desenvolvida pelo autor, de acesso gratuito para avaliadores cadastrados, 
com acesso através da URL [www.hudsonss.com.br/sitav] via browser de equipamentos como: desktop, notebook, 
tablet ou smartphone, independente da plataforma de sistema operacional utilizada pelo avaliador (Android,  iOS, 
Linux, Mac ou Windows). O website possui uma sessão pública aos visitantes e uma sessão privada aos 
avaliadores autenticados por login e senha, permitindo a realização dos treinamentos e acompanhamento de seu 
desempenho durante o progresso. 
 Durante o processo de desenvolvimento do website SiTAV, foi utilizado tecnologias open source baseadas 
em GNULinux, sistema gerenciador de banco de dados MySQL (MYSQL, 2015), gerenciador de página para 
internet WebServer Apache2 (THE APACHE, 2015), formatação de layout de página, disposição de objetos, cores 
e fontes codificado através do Cascading Style Sheets - CSS (SILVA, 2015), linguagem de programação orientada 
a objetos PHP (PHP, 2015) juntamente com um auxiliar de programação e navegação Framework JQuery (THE 
JQUERY, 2015), método de geração de gráficos em tempo real com passagem de dados por parâmetro através 
da biblioteca gráfica PHPlot (DICE et al., 2015) e a ferramenta de edição gráfica de imagem digitalizada para 
mensurar a área lesionada por doenças de plantas através do programa Quant v1.0.2 (VALE et al., 2003). 
 A idealização do projeto SiTAV se deu devido a impossibilidade do uso dos softwares legados Distrain 
(TOMERLIN, 1988) e Dispro (NUTTER & LITWILLIER, 1989), utilizados no treinamento computadorizado dos 
avaliadores na mensuração da severidade de doenças de plantas fitopatológicas. Ambos os softwares foram 
desenvolvidos em linguagem de programação Basic e para sua utilização era necessário instalar o software 
individualmente em casa microcomputador operando com sistema operacional Microsoft Windows XP com 
processador de 32 bits. Com o avanço natural da tecnologia, os sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8, 
8.1 e 10, com processador 64 bits, não foi mais possível a utilização destes softwares legados. 
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 O website SiTAV oferece uma solução de treinamento virtual, com acesso online via navegador de 
Internet, autenticação dos avaliadores, digitalização de imagens reais de frutos e folhas, exportação dos dados de 
treinamento para análise estatística e relatórios para acompanhamento de desempenho. 
 A análise dos dados referente ao treinamento da acuidade visual dos avaliadores do gênero masculino na 
severidade de doenças de plantas fitopatológicas, utiliza-se das novas técnicas de informática, que estão 
demonstrando resultados satisfatórios no processo de gestão de informações, denominada Knowledge Discovery 
in Database / Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) (FAYYAD et al., 1996). Este processo 
transforma dados brutos em informações relevantes, através das etapas cronológicas aplicada aos dados: a 
seleção dos dados, do pré-processamento dos dados, da transformação dos dados para estabelecer padrões 
relevantes para a obtenção de conhecimentos (VIANNA et al., 2010). 
 Técnica de Data Miming / Mineração de Dados (DM) é uma parte do processo de KDD, a qual realiza a 
mineração dos dados, a interpretação dos padrões e por fim a geração informações úteis para gerar conhecimento 
sobre a fonte geradora dos dados primários (FAYYAD et al., 1996).  
 Desta forma, o presente estudo teve como objetivo realizar a analisar os dados compilados após o 
treinamento da precisão e acurácia dos avaliadores do gênero masculino em doenças de plantas fitopatológicas, 
utilizando o website SiTAV, o qual possui a missão de capacitar os avaliadores através de um treinamento virtual, 
buscando minimizar a subjetividade na estimativa da severidade. 
  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 O armazenamento e exportação dos dados de treinamento dos avaliadores que utilizaram o website 
SiTAV, são de responsabilidade do sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL (MYSQL, 2015).  
 Os dados de treinamento armazenados foram apurados através da análise descritiva dos mesmos, 
através do programa estatístico SAS 9.4 (SAS, 2015), no qual os dados foram classificados em três categorias: a) 
Subestimado: o valor estimado é menor que o valor real da severidade; b) Preciso: o valor estimado é igual ao 
valor real da severidade e c) Superestimado: o valor estimado é maior que o valor real da severidade. 
 Para melhor compreensão e absorção do conhecimento, as imagens de treinamento foram subdivididas 
em seis níveis de severidade real, conforme o tamanho das lesões das doenças de plantas: a) Nível 1 - lesões 
com área entre 0 a 3%; b) Nível 2 - lesões com área entre 4 a 7%; c) Nível 3 - lesões com área entre 8 a 21%; d) 
Nível 4 - lesões com área entre 22 a 39%; e) Nível 5 - lesões com área entre 40 a 50% e f) Nível 6 - lesões com 
área entre 51 a 100%. 
 A precisão do valor da severidade estimada pelo avaliador, é subdividido em cinco níveis em relação ao 
valor real da severidade identificado digitalmente pelo programa Quant: Excelente - faixa de erro de 0%; Ótimo - 
faixa de erro entre 1 a 10%; Bom - faixa de erro entre 11 a 20%; Regular - faixa de erro entre 21 a 30% e 
Insuficiente - faixa de erro entre 31 a 100%. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A realização do treinamento da acuidade visual através da ferramenta web SiTAV, pelos avaliadores do 
gênero masculino, foi realizado através do acesso ao website do sistema, por equipamentos conectados a 
Internet, sendo: notebook,  tablet e smartphone. Os ambientes de treinamento utilizado pelos avaliadores foram às 
dependências do laboratório (ambiente controlado) e, ambiente livre (não controlado) a escolha do avaliador, em 
razão dos recursos de mobilidade empregados tanto pelos equipamentos móveis utilizados quanto pela 
característica de mobilidade oferecida pelo SiTAV de acesso via Internet. 
 Com o auxílio do software estatístico SAS aplicado sobre forma de análise exploratória dos dados de 
treinamentos do website SiTAV, foram apurados 52.495 dados de treinamentos e 321 avaliadores de ambos os 
sexos cadastrados e ativos no SiTAV, onde 228 (71%) são avaliadores masculinos e 93 (29%) são avaliadores 
femininos. Os dados brutos se encontram armazenados no banco de dados MySQL entre o período de 01/09/2013 
a 25/04/2015, conforme a Tabela 1. 
 
Tabela 1: Dados de treinamento em acuidade visual de doenças de plantas fitopatológicas por avaliadores 
utilizando a ferramenta web SiTAV, referente ao gênero masculino, categoria de precisão e nível de precisão, em 
relação ao valor real de severidade 

CATEGORIA/ 
NÍVEL 

SUBESTIMADO PRECISO SUPERESTIMADO TOTAL 

DADOS (%) DADOS (%) DADOS (%)  

Excelente 0 0,00 12.391 100,00 0 0,00 12.391 

Ótimo 645 52,83 0 0,00 576 47,17 1.221 

Bom 1.779 60,53 0 0,00 1.160 39,47 2.939 
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Regular 1.543 64,40 0 0,00 853 35,60 2.396 

Insuficiente 8.892 48,41 0 0,00 9.476 51,59 18.368 

TOTAL 12.859 34,46 12.391 33,21 12.065 32,33 37.315 

 
 Os resultados da análise sobre os dados de treinamento em acuidade visual na detecção da porcentagem 
de severidade de doenças de plantas, realizados com o auxílio da ferramenta web SiTAV, para avaliadores do 
gênero masculino, identificados 37.315 (71,08%) dados de treinamentos, em relação ao total geral de 
treinamentos de ambos os gêneros. 
 A análise dos dados entre gênero masculino e categoria de precisão, indica que os dados de treinamento 
se encontram subdivididos em: categoria subestimado com 12.859 (34,46%) dos dados; categoria preciso com 
12.391 (33,21%) dos dados e a categoria superestimado com 12.065 (32,33%) dos dados, conforme o Gráfico 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1:  Porcentagem do dados de treinamento em acuidade visual de 
doenças de plantas fitopatológicas realizados pelos avaliadores 
do gênero masculino em relação a categoria de precisão e o 
nível de precisão 

 
 Ampliando a análise dos dados entre gênero masculino, categoria de precisão (subestimado, preciso e 
superestimado) e níveis de precisão (excelente, ótimo, bom, regular, insuficiente), em relação ao valor real de 
severidade, se pode afirmar que há uma tendência do agrupamento dos valores na categoria subestimada. 
 

4 CONCLUSÃO 

 Através da análise exploratória dos dados de treinamento em acuidade visual em doenças de plantas 
fitopatológicas, realizado por avaliadores do gênero masculino que utilizaram o website SiTAV, pode-se afirmar 
que há uma tendência por parte dos homens de subestimar suas estimados de severidade de lesões de plantas 
durante os treinamentos virtual. Assim como observado que 33% dos dados de treinamento realizados foram 
precisos. Desta forma pode-se afirmar que o SiTAV capacita o avaliador do gênero masculino na mensuração das 
lesões de doenças de plantas fitopatológicas. 
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