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Katia Maria Poloni1, Sylvio Barbon Júnior1

1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

katiampoloni@gmail.com, barbon@uel.br

Abstract. The proposal of this work is develop a computacional method capable
to find the direction of videos made by drones in plantations by means of image
segmentation. The project will be developed by combining techniques of digital
image processing and sequence analysis on videos.

Resumo. A proposta deste trabalho é desenvolver um método computacional
capaz descobrir a direção de vı́deos feitos por drones em plantações através de
segmentação de imagens. O projeto será desenvolvido combinando técnicas de
processamento digital de imagens e análise de sequência em vı́deos.

1. Introdução
A área agrı́cola vem se beneficiando com o desenvolvimento técnológico, principalmente
quando trata-se de novas tecnologias para o campo, as quais tem permitido aos agricul-
tores otimizarem sua produção. Antigamente, quando havia a necessidade de obter o re-
gistro aéreo de uma região eram utilizadas aeronaves de pequeno porte com um fotógrafo
que buscava as áreas de interesse [7].

Hoje, com custos e equipamentos menores, utiliza-se os veı́culos aéreos não tri-
pulados - VANTs - Segundo a ABA (Associação Brasileira de Aeromodelismo), ”é um
veı́culo capaz de voar na atmosfera, fora do efeito de solo, que foi projetado ou modificado
para não receber um piloto humano e que é operado por controle remoto ou autônomo”
[9]. Comparados ao imageamento feito por aeronaves tripuladas, eles possuem a vanta-
gem de possibilitar pilotagem remota (eliminando o risco de acidentes com a tripulação
durante o processo) e voos mais próximos ao solo aliados a baixo custo.

O drone permite fazer fotografias filmagens de áreas agrı́colas, contribuindo para
a interpretação e determinação metas e parâmetros (por exemplo: tonalidade, textura, ta-
manho, forma, padrão, declividade, posição geográfica, sombra e outros) nas atividades
agrı́colas programadas, para com isso, resgatar a ordem cronológica das mudanças ocorri-
das nas áreas pesquisadas. Desta forma, o desenvolvimento de um método computacional
que detecte a direção do vı́deo é fundamental para obter o trajeto que o veı́culo passou,
organizar as imagens de acordo com a direção e montar uma imagem da área.

Este projeto esta dividido em seis seções e organizado da seguinte maneira: Na
Seção 2 é apresentada a fundamentacão teórico metodológica e o estado da arte. Na Seção
3 sao apresentados os objetivos que serão perseguidos durante o desenvolvimento do tra-
balho. Na Seção 4 é descrito como serão usados os conceitos, métodos e técnicas apre-
sentados na na Seção 3, para atingir os objetivos do trabalho. Na Seção 5 é identificado
o perı́odo estimado para cada atividade e na Seção 6 são apresentadas as contribuições
esperadas do resultado do trabalho.



2. FundamentaçãoTeórico-Metodológica e Estado da Arte

Os drones ou VANTs (veı́culos aéreos não tripulados) possuem notável crescimento de
uso, principalmente em áreas que possam apresentar risco à vida humana, como vigilância
de barragens, plantações e regiões de fronteiras [12]. Eles estão sendo utilizados na agri-
cultura brasileira - sobrevoam os plantios com voos rasantes e ajudam a detectar falhas nas
plantações, áreas com excesso ou falta d’água e locais onde há necessidade de utilização
de defensivos quı́micos [5]. Devido a sua maior eficiência e baixo custo, os quadricópteros
destacam-se em relação as soluções empregadas no passado [14].

Para identificar problemas na plantação, torna-se indispensável analisar o mate-
rial produzido, podendo ser imagens ou vı́deos. Nesse trabalho, a abordagem será o
vı́deo, buscando saber a direção que o drone move-se. Um dos passos fundamentais na
organização dos vı́deos fundamenta-se em sua análise em partes menores de tal forma que
pode ser dividido em tiros, coleção de quadros consecutivos gravados em um único em
um único tempo de gravação [13].

O trabalho propõe um algoritmo capaz de encontrar a direção de vı́deos feitos por
um drone em plantações. Para concluir a proposta o vı́deo será dividido em imagens e
haverá segmentação para encontrar o objeto de interesse, nessa etapa é importante que as
imagens sejam obtidas automaticamente pelo método computacional a ser desenvolvido
e não necessite da intervenção humana para programar ou especificar parâmetros com-
putacionais. Subsequente, ocorre a segmentação da imagem por crescimento de região
para encontrar o maior objeto, extração de um vetor de caracterı́ticas com área em pixels
e o centro do objeto e, por fim, comparar as imagens sequenciais e verificar a direção do
deslocamento.

2.1. Imagem Digital

A forma digital de uma dado possibilita o uso de computadores para processar as ima-
gens, com o objetivo principal de representar porções bem definidas do espaço terres-
tre, utilizando-se de processamentos matemáticos, estatı́sticos e probabilı́sticos dos da-
dos. Os limites do espaço são configurados pelos pixels, os quais estão organizados na
disposição de linhas e colunas [1]. Entende-se por Processamento Digital de Imagens
(PDI) - manipulação de uma imagem por computador de modo que a entrada e a saı́da
do processo sejam imagens. O objetivo de se usar processamento digital de imagens é
melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais para o analista humano e forne-
cer outros subsı́dios para a sua interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser
posteriormente submetidos a outros processamentos [6].

Para o método de segmentação de imagens que busca encontrar o objeto de inte-
resse são propostos métodos:

Espaço de Cor: Os sistemas de cor são essenciais para Computação Gráfica,
pois há diversas formas de representação que se adequam aos problemas deparados. No
modelo de cores RGB, cada cor aparece nos seus componentes espectrais primários -
vermelho, verde e azul, o qual baseia-se em coordenadas cartesianas que formam um
cubo (mostrado na figura 1), os valores RGB estão nos três cantos e ciano, magenta e
amarelo estão nos outros cantos, o preto está na origem e branco no canto mais distante
da origem [11].



O modelo de cores HSV é uma transformação não-linear do espaço RGB, ele é
utilizado de diversas formas na segmentação e agrupamentos de caracterı́sticas de cores.
A informação contida no canal matiz deste modelo é independente das outras e define uma
determinada cor pura enquanto os outros canais auxiliam na gradação e tom da cor [2].
A matiz é definida como a angulação entre as cores, esticando a angulação, obtém-se o
canal iniciando no vermelho e terminando no vermelho. A vantagem dessa representação
se dá pela possibilidade de separar os canais, tornando o espaço ideal para algoritmos de
processamento de imagens [15].

Figura 1. Espaço de Cor RGB e HSV [4]

Threshold: Feito pelo método de otsu - Determina um limiar ótimo considerando
uma imagem que possui um histograma bimodal. Busca aproximar o histograma por duas
funções Gaussianas e escolher o limiar como sendo o particionamento dos pixels de uma
uma imagem em nı́veis de cinza em duas classes de forma que minimize a variância entre
as classes, pois cada classe possui suas próprias caracterı́sticas - média e desvio-padrão
[3].

Filtro de Mediana: Com o objetivo de reduzir ruı́dos - o nı́vel de cinza de cada
pixel é substituı́do pelo nı́vel de cinza na vizinhança daquele pixel [11].

Filtro de Dilatação: Filtro morfológico, nele uma pequena área relacionada a um
pixel á alterada por um dado padrão. A dilatação faz com que o objeto cresça no tamanho,
assim, buracos menores do que o elemento estruturante são eliminados [8].

Binarização: Consiste em separar uma imagem em regiões de interesse e não
interesse através de um limiar. Essas regiões podem ser representadas por pretos e brancos
[10].

As imagens abaixo mostram o resultado da aplicação das técnicas de segmentação:



Figura 2. Imagem original

Figura 3. Imagem com inversão de canais verde e vermelho e aplicado threshold
otsu

Figura 4. Imagem anterior com filtro de média, dilatação e binarização



3. Objetivos

Desenvolver um método de captação da direção de vı́deos de plantações realizados por
drones, os quais possuem vários objetos de interesse para perseguir, como as folhas. Elas
podem sofrer variações de tamanho e forma a cada frame devido à condições adversas,
como o vento.

O método passa por várias fases como transformar vı́deo em imagens, segmentar
a imagem em busca da área de interesse(folhas), segmentar por crescimento de região a
fim de encontrar o maior objeto, extrair caracterı́sticas do objeto e detectar o movimento.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

A primeira etapa na busca pelos objetivos do trabalho baseia-se no estudo de bibliote-
cas para obter os frames do vı́deo, bem como testes de desempenho e comparação para
selecionar a mais qualificada.

A segunda etapa consiste no estudo de técnicas computacionais para a
segmentação de imagens a fim de encontrar o objeto de interesse. A terceira etapa
fundamenta-se no estudo de técnicas computacionais para detectar a direção das imagens,
bem como o levantamento do estado da arte de soluções já existentes.

Os primeiros procedimentos dos método serão descritos a seguir:

1. Mudança de espaço de cor de RGB para HSV, pois o canal é utilizado para
aplicações computacionais.

2. Aplicação de um threshold para obter a imagem de interesse.
3. Filtros de mediana e dilatação - eliminar pequenas áreas e aumentar as áreas en-

contradas.
4. Após obter a área de interesse será aplicado um algoritmo de segmentação por

crescimento de região a fim de encontrar a maior e mais próxima do centro da
imagem.

5. Com a folha desejada, será extraı́do um vetor de caracterı́sticas com área e pixels e
posição do centro - o qual será utilizado para comparar com as próximas imagens,
verificar a diferença e encontrar a direção.

A quarta e última etapa será a produção de um relatório completo sobre o trabalho desen-
volvido durante o ano.

5. Cronograma de Execução

As atividades especı́ficas para a realizac¸ao do trabalho são:

Atividades:

1. Levantamento do estado da arte;
2. Estudo das técnicas necessárias para o desenvolvimento do trabalho;
3. Implementação dos métodos utilizando diversas bibliotecas e comparar;
4. Desenvolvimento do metodo proposto;
5. Testes;
6. Escrita do relatório;



Tabela 1. Cronograma de Execução
abril jul ago set out nov dez jan fev mar

Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X
Atividade 6 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Ao final deste tabalho, espera-se que as técnicas utilizadas para detectar a direção do
vı́deo possam ser aproveitadas; proporcionando novas pesquisas a partir desta, tendo em
vista que é incomum encontrar o movimento quando não se tem um objeto para utilizar
como referência.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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[5] André Cabette Fábio. Drones são usados no brasil para bus-
car falhas nas plantações. http://economia.uol.com.
br/agronegocio/noticias/redacao/2013/08/28/
drones-chegam-a-agricultura-brasileira.htm UOL, São Paulo,
2013.

[6] Ubirajara Moura Freitas Juan Garrido Fernando Mitsuo II Gilberto Câmara, Ricardo Car-
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