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Abstract. Monitor the development of the crop, solving their needs makes them
have higher productivity, so it is necessary to find and interpret the areas where
needs attention. In this sense, the unmanned aerial vehicle can provide aerial
images to perform an interpretation of the condition of the crop, thus, the pur-
pose of this study is to develop a way of segmentation such agricultural images,
resulting in regions of interest.

Resumo. Monitorar o desenvolver da lavoura, sanando as suas necessidades
faz com que se tenha uma maior produtividade, assim se faz necessário en-
contrar e interpretar as áreas onde se necessita atenção. Nesse sentido, as
aeronaves não tripuladas podem fornecer imagens aéreas para se realizar uma
interpretação do estado da lavoura, assim, objetivo desse trabalho é desenvol-
ver uma forma de segmentação de tais imagens agrı́colas, obtendo-se as regiões
de interesse.

1. Introdução
Realizar o monitoramento de áreas rurais e tomar medidas de controle para eventuais
problemas na lavoura promove uma maior produtividade. Para este fim a tecnologia se
mostra de grande ajuda, podendo ser empregada para acompanhar o desenvolver da cul-
tura, avaliando os problemas e as necessidades da mesma.

A Agricultura de Precisão (AP), oferece uma alternativa ao cultivo tradicional
integrando diversas tecnologias com o objetivo de aumentar a produtividade e qualidade,
reduzindo custos e o impacto ambiental [6]. Assim, o monitoramento da área de cultivo se
faz crucial para se realizar ações que atendam devidamente as necessidades da plantação.
O Sensoriamento Remoto (SR), que consiste em obter informações a distância, unido ao
GPS (Global Positioning System) podem ser aplicados para a obtenção de imagens aéreas
com o fim de avaliar as condições da plantação, auxiliando na detecção de pragas, doenças
e infestações, fornecendo uma base para a tomada de decisão para o devido manejo [4]
[3].

É comum a utilização de satélites como forma de obtenção de imagens para a
análise de plantações, porém seu uso nem sempre está apto para fornecer as informações
necessárias para a avaliação. As imagens obtidas podem estar sujeitas a interferência
climática, como por exemplo a ocorrência de nuvens [7] [10]. O uso de Veı́culos Aéreos
Não Tripulados (VANT) equipados com uma ferramenta de aquisição de imagens surge
como uma alternativa para se monitorar plantações, com uma resolução espacial maior,
baixo custo operacional e sem a interferência climática [11] [8]. Desse modo o emprego



de VANT na Agricultura de Precisão surge como alternativa para o acompanhamento da
lavoura podendo ser aplicado para obter imagens durante todo o perı́odo do cultivo.

Visando auxiliar no desenvolvimento das técnicas que englobam a AP, o presente
trabalho tem como objetivo processar imagens aéreas, obtidas com o auxilio de uma aero-
nave não tripulada, com o propósito de segmentar áreas de interesse, para posterior análise
por um especialista. As áreas buscadas são falhas na lavoura, podendo ser decorrentes de
erros no plantio, germinação ou até mesmo do manejo cultura, além de regiões onde há
invasão por plantas daninhas.

O trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta a definição dos
conceitos necessários para a compreensão do trabalho. A Seção 3 apresenta o objetivo
proposto. A Seção 4 contém informações sobre a metodologia. A Seção 5 apresenta
a organização do cronograma do desenvolvimento do trabalho. A Seção 6 apresenta os
resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção apresenta os conceitos teóricos para a compreensão do trabalho proposto.

2.1. Agricultura de Precisão

A Agricultura de Precisão utiliza a tecnologia para auxilio na identificação, análise e ge-
renciamento, reduzindo o impacto ambiental ao mesmo tempo em que se obtêm um maior
lucro [5]. Além disso a AP visa tomar a melhor decisão para manutenção da plantação
analisando a variabilidade da mesma, atendendo necessidades especı́ficas de uma região,
não aplicando necessariamente a mesma medida para toda o campo[4].

O desenvolver e a utilização da AP envolve o conhecimento da localização
geográfica por meio do GPS (Global Position System) e Sensoriamento Remoto, as
informações oriundas dessa tecnologia podem ser empregadas para se desenvolver es-
tratégias de controle para as devidas localizações[3]. Com isso é possı́vel monitorar e
fornecer suporte para a tomada de decisão com base nas informações espaciais, visto que
ao se saber a localização da ocorrência de anomalias na plantação é possı́vel se realizar o
tratamento adequado para a área.

2.2. Veı́culo Aéreo Não Tripulados

Veı́culos Aéreos Não Tripulados são aeronaves não tripuladas controladas remotamente.
Juntamente com uma forma de aquisição de imagens e um sistema de localização é
possı́vel sobrevoar áreas agrı́colas capturando imagens para posterior análise[8]. As ima-
gens obtidas por meio de um VANT estão mais próximas do solo não sendo influenciadas
por nuvens, além de ser possı́vel obter imagens diariamente [11].

Segundo [1] um VANT pode ser entendido como “um veı́culo aéreo projetado para
operar sem piloto a bordo, que possua uma carga útil embarcada e que não seja utilizado
para fins meramente recreativos”, sendo a carga útil “equipamentos a bordo de um VANT
que não são necessários para o voo e nem para o seu controle. O seu transporte visa,
exclusivamente, o cumprimento de uma missão especı́fica”. Assim sendo, a carga útil
pode ser vista como um equipamento de aquisição de imagens acoplado a aeronave.



É comum o uso do termo “drone” para designar esse tipo de aeronave, esse nome
é uma forma informal, criado nos Estados Unidos, que se refere a qualquer aeronave não
tripulada independente de sua finalidade.

2.3. Distorção de Lente

Algumas lentes podem gerar distorção nas imagens, alterando sua geometria que muitas
vezes não é aceitável para o processamento da imagem, como o presente trabalho visa
encontrar eventuais falhas na lavoura os aspectos espaciais da imagem são de grande
importância sendo necessária a correção das imagens. Geralmente as imagens que sofrem
de distorção podem ser descritas por equações matemáticas e sua correção se dá pelo
deslocamento dos pixels da imagem[9].

Figura 1. Exemplo de Grade original (a), distorção de barril (b) e almofada (c)

A imagem 1 exemplifica a distorção de barril (b) e de almofada (c), essas
distorções são conhecidas como distorção radial e são descritas com a equação (1), onde
os termos an são coeficientes de distorções especı́ficos para a correção de uma determi-
nada câmera e r é a distância do ponto, no caso o pixel, ao centro da imagem [2].

F (x) = 1 + a1r + a2r
2 + a3r

3 + ...+ anr
n (1)

Segundo [9], o primeiro coeficiente controla a distorção e o segundo só se faz
necessário quando a correção com apenas um termo não é satisfatória.

3. Objetivos

O trabalho pretende desenvolver uma maneira de segmentar áreas de interesse em ima-
gens aéreas de plantações para posterior análise por um especialista, o qual avaliará o
problema. Com a identificação do problema na imagem, junto com a informação espacial
fornecida pelo GPS, será possı́vel realizar um parecer sobre o problema, avaliar a viabili-
dade de mitigação ou correção do problema e desenvolver um planejamento para evitar a
recorrência do problema.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente pretende-se realizar um levantamento na literatura sobre correção de
distorção de lente das imagens e sobre técnicas de segmentação com foco nas técnicas
aplicadas ao meio agrı́cola e então analisar quais dessas se aplicam ao problema em
questão. Com base nos conhecimentos obtidos será feita a implementação da correção
lente e segmentação em imagens como a Figura 2.



Figura 2. Exemplo de imagem obtida por um drone

A implementação será feita com auxilio do ImageJ1, uma ferramenta que permite
a análise e processamento de imagens. O ImageJ pode ser facilmente integrado com
o desenvolvimento em Java, possibilitando a combinação dos recursos fornecidos pela
linguagem e pela ferramenta para o processamento de imagens.

5. Cronograma de Execução

A Tabela 1 exibe o cronograma das tividades a serem desenvolvidas2.

1. Levantamento bibliográfico
2. Estudos das técnicas a serem desenvolvidas
3. Implementação de diferentes formas de segmentação
4. Testes e avaliação dos resultados
5. Escrita do relatório

Tabela 1. Cronograma de Execução
mar abr jul ago set out nov dez jan (2016) fev (2016)

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com esse trabalho de conclusão de curso espera-se que sirva de auxı́lio em trabalhos
onde se explore o uso de imagens áreas no meio agrı́cola, onde seja possı́vel encontrar
anomalias na lavoura de forma visual.

1http://imagej.nih.gov/ij/
2Paralização dos professores de 12 de Fevereiro a 18 de Março e de 27 de Abril a 23 de Junho

http://imagej.nih.gov/ij/


7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de Agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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