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EPÍGRAFE

“A fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito
humano alça voo para contemplar a verdade”
(São João Paulo II)
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RESUMO

ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DE MILHO (ZEA MAYS L.) ATRAVÉS DE
IMAGENS OBTIDAS POR VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO

AUTOR: Pablo Fernandes
ORIENTADORA: Profª. Dr. Catize Brandelero
Data e Local da Dissertação: Santa Maria, 30 de agosto de 2016

Obter a determinação do rendimento de grãos e sua variabilidade é importante na agricultura pois possibilita o
entendimento de fatores que limitam este rendimento, dando maior subsídio à tomada de decisão no manejo da
lavoura. A agricultura de precisão utiliza o mapeamento da produtividade para determinar o rendimento e sua
variabilidade espacial no talhão. Os veículos aéreos não tripulados (VANT’s) embarcados com sensores
multiespectrais tornaram-se ferramenta potencial para monitoramento e identificação da variabilidade espacial de
produtividade. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência da utilização de imagens multiespectrais
provenientes de VANT para estimar a produtividade da cultura de milho (Zea Mays L.). A pesquisa foi realizada
em um talhão de 51,6 ha, sob sistema de plantio direto e agricultura de precisão, na fazenda Boa Vista, localizada
em São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul. O solo é Neosolo e o clima Cfa, conforme a classificação de
Köppen. A cultura utilizada no experimento foi o híbrido de milho Pioneer 1630 hx, com espaçamento de 0,5
metros e 70 mil plantas por hectare, semeadura em 20/08/2014 e colheita em 20/01/2015. A captura de imagens
do talhão ocorreu com o VANT modelo EI Asesor/5 equipado com dois sensores CMOS: o primeiro,
multiespectral modelo Teracam ACD Micro, com 3 bandas espectrais: a banda do verde, do vermelho e do
infravermelho próximo, e o segundo sensor, modelo Flir Tau 2, com a banda espectral do infravermelho termal.
Foi gerado o mosaico ortorretificado multiespectral das imagens, com resolução espacial de 0,7 metros e, na
sequência, o índice de vegetação normalizado (NDVI). Os dados de produtividade foram obtidos através da
colhedora John Deere 9670, embarcada com o kit de monitor e sensores de colheita da marca e modelo Trimble
FMX. Para avaliar a correlação do cruzamento dos dados de produtividade com a imagem multiespectral e o NDVI
obtido com VANT utilizou-se o R² de Pearson, onde foram amostrados 200 pontos estratificados em 4 classes de
produtividade, sendo 50 pontos por classe. Para avaliar a correlação de produtividade de milho com a imagem e
índice de vegetação NDVI foi utilizado o R² de Pearson, juntamente com uma avaliação visual. Os dados de
produtividade cruzados com: a banda do verde resultou na equação linear com R²= 0,05, apresentando baixa
correlação; a banda do infravermelho próximo resultou na equação linear com R²= 0,36, apresentando média
correlação; a banda do vermelho resultou na equação exponencial com R²= 0,38, apresentando média correlação;
a banda do infravermelho termal resultou na equação linear negativa com R²= 0,68, apresentando alta correlação;
o NDVI resultou na equação linear com R²= 0,75, apresentando alta correlação, e a análise visual do NDVI com
o mapa de produtividade também apresentou resultado condizente com a análise estatística. Assim, encontrou-se
uma regressão linear significativa entre o índice de vegetação NDVI e a produtividade de milho, sendo possível
estimar o potencial de produtividade desta cultura através das imagens de VANT, os quais proporcionam o
monitoramento da produtividade de milho antecipadamente à colheita, confirmando sua importância para a
agricultura de precisão.

Palavras-Chave: Agricultura de Precisão. VANT. NDVI.
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ABSTRACT

CORN YIELD ESTIMATES (ZEA MAYS L.) THROUGH IMAGES OBTAINED BY
UNMANNED AERIAL VEHICLE

AUTHOR: Pablo Fernandes
GUIDANCE: Catize Brandelero
Date and Place of Dissertation: Santa Maria, August30, 2016

Get the determination of grain yield and its variability is important in agriculture because it enables the
understanding of factors that limit this income, giving more benefits to decision-making in the management of the
tillage. Precision agriculture uses the yield mapping to determine the yield and spatial variability in the field.
Unmanned aerial vehicles (UAV's) embedded with multispectral sensors became a potential tool for monitoring
and identification of the spatial variability of yield in the field. This study had as objective to evaluate the efficiency
of use of multispectral images from UAV to estimate the yield of corn (Zea mays L.). The survey was conducted
in a field of 51.6 ha, under no-tillage and precision agriculture, at Boa Vista farm, located in São Martinho da
Serra, Rio Grande do Sul. The soil is Neosolo and climate Cfa, according to Köppen classification. The culture
used in the experiment was corn hybrid Pioneer 1630 HX, with spacing of 0.5 meters and 70.000 plants per hectare,
sowing in 08/20/2014 and harvesting in 20/01/2015. The field image capture ocurred with the UAV model EI
Asesor / 5 equipped with two CMOS sensors: the first, multispectral model Teracam ACD Micro, with 3 spectral
bands: a band of green, red and near infrared, and the second sensor, model Flir Tau 2, with the spectral band of
thermal infrared. It was generated the orthorectified mosaic multispectral images with spatial resolution of 0.7
meters and in sequence the normalized vegetation index (NDVI). Yield data were obtained through the John Deere
9670 combine, boarded with the monitor kit and harvesting sensors brand and model Trimble FMX. To evaluate
the correlation of yield data with the multispectral image and the NDVI obtained with UAV was used R² Pearson,
where were sampled 200 points stratified into 4 yield classes, being 50 points per class. To evaluate the correlation
of corn yield with the image and NDVI index was used Pearson R², together with a visual evaluation. Yield data
crossed with: the green band resulted in the linear equation with R² = 0.05, with low correlation; the infrared band
near resulted in the linear equation with R² = 0.36, with an average correlation; the band Red resulted in the
exponential equation with R² = 0.38, with an average correlation; the band in the thermal infrared resulted in
negative linear equation with R² = 0.68, with high correlation; the NDVI resulted in the linear equation with R² =
0.75, with high correlation, and visual analysis of NDVI with the yield map also showed consistent results with
statistical analysis. Therefore, was found a significant linear regression between NDVI vegetation index and corn
yield, being possible to estimate corn yield potential through the UAV images, which provide monitoring of corn
yield beforehand the harvest, confirming its importance for the precision agriculture.

Key-words: Precision agriculture. UAV. NDVI.
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1

INTRODUÇÃO

A agricultura de precisão (AP) tornou-se uma das grandes ferramentas para obtenção de
ganhos de produtividade e conservação do meio ambiente, através da sua capacidade de
gerenciar e intervir de forma inteligente na lavoura. Visto que toda técnica e ciência requerem
constantes avaliações e aprimoramentos em suas aplicações, com a agricultura de precisão
também não é diferente.
A agricultura de precisão no mundo e no Brasil surgiu a partir da necessidade do
produtor em conhecer a quantidade produzida e como eram distribuídas e localizadas as
diferentes produtividades dentro do talhão. Embora o produtor já tivesse uma noção desta
informação, tratava-se de algo intrínseco e pouco preciso, pois era baseado apenas no valor
médio de produtividade do talhão. Diante de tal necessidade surgiram as primeiras tecnologias
embarcadas em máquinas colhedoras, com a capacidade de registrar a produtividade de forma
georreferenciada e, consequentemente, proporcionar a otimização na aplicação localizada de
fertilizantes.
Embora o mapeamento da produtividade seja uma das primeiras e mais importantes
ferramentas para a tomada de decisão e intervenção na agricultura de precisão, ainda hoje é
pouco adotado pelos produtores rurais pois apresenta dois fatores que impactam diretamente
nesta realidade. O primeiro refere-se à dificuldade que os operadores de máquinas colhedoras
têm encontrado no uso da ferramenta pois esta requerer conhecimento no manuseio dos
terminais eletrônicos, como: configurações, calibrações e armazenamento das informações,
causando muitas vezes o não registro e extravio de dados ou o registro de dados com valores
de produtividades descalibrados. O segundo fator está relacionado ao período e à forma com
que os valores de produtividade são obtidos, que é apenas ao final do processo produtivo e de
forma destrutiva, ou seja, a amostra não permite uma nova leitura. Assim, a tomada de decisão
e intervenção na respectiva safra torna-se inviável.
Neste sentido a agricultura de precisão vem buscando avanços nas diretrizes de
interação solo-ambiente-planta a fim de obter maiores produtividades. No entanto, para o
sucesso deste avanço é necessária a obtenção de informações durante todo ciclo produtivo e
não apenas no início e fim da janela produtiva.
A busca por tecnologias no campo sempre esteve correlacionada a ganhos de
produtividade. A agricultura de precisão tem investido na utilização de veículo aéreo não
tripulado (VANT), comumente chamado de Drone, já reconhecido pelo seu excelente potencial
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como ferramenta para o monitoramento das lavouras, prática esta que vem crescendo no mundo
inteiro, com ascensão também no Brasil.
Os VANT’s são veículos aéreos de pequeno e médio porte, cuja principal característica
é a ausência de pilotos embarcados para serem conduzidos. São parciais ou totalmente
autônomos; possuem capacidade de transportar uma pequena carga e podem ser equipados com
sensores como: câmeras fotográficas, câmeras com infravermelho, câmeras multiespectrais e
câmeras filmadoras.
Estes possuem grande potencial para aplicações como: cadastro técnico multifinalitário, monitoramento do meio ambiente, pecuária de precisão, silvicultura de precisão,
agricultura de precisão, mineração e filmagens. Estas são algumas das utilizações dos VANT’s,
os quais tiveram surgimento com o uso militar e posterior uso civil.
A utilização do VANT na agricultura vem ao encontro das necessidades da agricultura
de precisão, conforme mencionadas acima. Isto ocorre por ser o VANT um equipamento
portátil, capaz de realizar voo autônomo, dispor de informações sobre a planta (informações até
mesmo não visíveis aos olhos humanos) e utilizar câmeras com sensores capazes de obter
imagens de altíssima resolução capturadas em qualquer período ao longo do processo
produtivo. Isto torna possível a estimativa da produtividade de forma antecipada e não
destrutiva, e a partir disso outras investigações e intervenções podem ser feitas, além da
tradicional análise de solo georreferenciada, tais como: análise foliar, compactação,
microbiologia, ataque de pragas, entre outros.
Outro proveito da utilização do VANT na agricultura de precisão é não necessitar da
intervenção de operadores de máquinas colhedoras que, muitas vezes, devido ao insuficiente
conhecimento, acabam por acarretar a perda, falta ou confusão dos dados de produtividade
gerados pelos monitores de colheita.
Sendo assim, diante dos problemas e da demanda apresentados, o presente estudo tem
por objetivo geral avaliar a eficiência da utilização de imagens multiespectrais proveniente de
VANT para estimar a produtividade da cultura de milho (Zea Mays L.).
A fim de proporcionar sequência lógica à condução do objetivo geral foram delimitados
os objetivos específicos:
a) avaliar a correlação dos dados de produtividade com a imagem multiespectral obtida
através de instrumentação com VANT;
b) avaliar a correlação dos dados de produtividade com o índice de vegetação NDVI
obtido através da instrumentação VANT.
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2

2.1

DESENVOLVIMENTO

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.1 Aspectos gerais sobre a cultura do milho

O milho tem como centro de origem o México e a Guatemala, tendo sido a espiga de
milho mais antiga encontrada no vale do Tehucan, na data de 7000 a.C, região onde atualmente
localiza-se o México. O Teosinte ou “alimento dos deuses”, como era chamado pelos maias,
originou-se por meio do processo de seleção artificial feito pelo homem (CIB, 2006).
Ainda segundo o autor, conforme o tempo foi passando a domesticação desta cultura,
feita pelo homem, foi evoluindo cada vez mais através da seleção visual no campo, destacandose como principais características: a produtividade, a resistência a doenças e a capacidade de
adaptação, e originando as variedades hoje conhecidas.
O milho é a terceira cultura mais cultivada no mundo (CIB, 2006). No Brasil, na
primeira safra 2015/2016 formam colhidos, em torno de, 15,9 milhões de hectares, totalizando
68.476,2 mil toneladas de grãos, e as regiões com maior destaque no índice de produção foram
a Centro-Oeste e a Sul (CONAB, 2016).
Em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Agricultura (2010), a safra de milho no
Brasil atende a demanda do comércio interno para fins de consumo dos brasileiros e da indústria
de ração para animais.
Além da importância econômica como principal componente da alimentação de aves,
suínos e bovinos, o milho cumpre também papel técnico importante para a viabilidade de outras
culturas, a exemplo da soja e do algodão, por meio da rotação de culturas, dando
sustentabilidade para diferentes sistemas de produção em muitas regiões agrícolas do Brasil e
do mundo (CIB, 2006).
No que tange ao sistema de produção do milho, Bergamaschi et al. (2004) ressaltam que
a sensibilidade do potencial de produção está associada diretamente à quantidade de água
disponível no ciclo produtivo da cultura, sendo a fase mais crítica para o déficit hídrico a que
vai do início do pendoamento (VT) até o enchimento de grãos.
A característica mais perceptível de estresse hídrico na cultura do milho, segundo Kunz
et al. (2007), é o enrolamento das folhas, o qual reduz o índice de área foliar e,
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consequentemente, diminui a eficiência da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa,
interferindo na produtividade da cultura.
A cultura de milho durante o ciclo produtivo evapotranspira, em média, 650 mm,
demandando menores necessidades hídricas nas fases iniciais e aumentando tal necessidade até
o apendoamento, podendo chegar a uma demanda diária de 7 mm de água (BERGAMASCHI
et al., 2001).
Determinar o índice de área foliar da cultura do milho é um importante parâmetro para
estimar a condição hídrica e o potencial produtivo. Segundo Silva et al. (2009), é possível
estimar o comportamento do índice de área foliar através do NDVI (Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada), que também possui alta correlação com matéria seca total da parte
aérea.

2.1.2 Agricultura de Precisão

A fim de avançar na temática da agricultura de precisão e esclarecer dúvidas
relacionadas ao tema, serão abordados assuntos que norteiam esta tecnologia, tais como os
conceitos vinculados à agricultura de precisão e suas aplicações.

2.1.2.1 Aspectos sobre a agricultura de precisão

As tecnologias de agricultura de precisão estão consolidadas no meio de produção
agrícola mundial. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa, 2014),
os técnicos e produtores rurais estão difundindo progressivamente o conhecimento de que existe
uma variabilidade nas áreas de produção causada por diversos fatores, que, por vezes, estão
ligados a variação do relevo, solo, vegetação e uso do solo.
Para Hörbe (2012), a agricultura de precisão (AP) está fundamentada em intervenções
localizadas por sítio-específico (regiões com características afins), conforme a variabilidade
dos fatores que interferem na produção. A aplicação desse manejo tende a diminuir a
variabilidade espacial da produtividade planejada em relação à produtividade obtida com o
manejo uniforme do talhão e, consequentemente, proporcionará a otimização dos recursos
utilizados.
A agricultura de precisão, segundo Menegatti (2002), é um sistema de gerenciamento
agrícola baseado em tecnologias que proporcionam o manejo especializado dos fatores de
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produção, com a coleta de informações georreferenciadas evidenciando a variabilidade espacial
encontrada nos talhões, onde essas tecnologias visam à otimização do lucro, sustentabilidade,
proteção do ambiente e aumento da produtividade.
O termo agricultura de precisão é utilizado como sinônimo de maior eficiência na gestão
da agricultura. Trata-se de uma tecnologia em desenvolvimento que modifica as técnicas
existentes e incorpora novos conjuntos de ferramentas para gerenciar a produção,
inevitavelmente integrando uma quantidade significativa de informática e eletrônica.
Segundo Molin, Amaral e Colaço (2015), desde o século XX existem relatos de
trabalhos que apontam o gerenciamento de lavouras de forma detalhada e localizada, com a
utilização de insumos e a aplicação de taxa variada. Em meados de 1980 ocorreu a adoção
prática da AP na Europa, tendo sido gerados os primeiros mapas de produtividade. No mesmo
período, nos Estados Unidos, foram aplicados, de forma automatizada, as primeiras adubações
de taxa variada. No Brasil, as primeiras atividades ligadas à AP foram pouco disseminadas,
tendo ocorrido por volta de 1990 com a importação de equipamentos como colhedoras já
embarcadas com monitores de produtividade de grãos. Apesar disso, ainda não havia
disponibilidade de equipamentos que realizassem aplicações de dose variada de fertilizantes,
tendo sido apresentados apenas no ano de 2000 tais equipamentos com origem nacional.
Castro (2004) expõe que a agricultura de precisão é um ramo de pesquisa relativamente
recente, tendo sido as tecnologias como monitores de colheita as que mais receberam atenção
nos primeiros anos de pesquisa pois proporcionaram o início da investigação na variabilidade
espacial dos fatores existentes na lavoura. As novas pesquisas apresentam perspectivas
promissoras na geração de tecnologias inovadoras, como o sensoriamento remoto por satélites
ou aviões, os sensores de monitoramento de plantas daninhas e do teor de água no solo, entre
outros sensores. O autor relata ainda que existem perspectivas de se gerar novas propostas de
gerenciamento da lavoura que otimizem insumos e custos de produção dado o fato de utilizarem
técnicas como aplicação localizada de fertilizantes, defensivos agrícolas e novas formas de
monitoramento, fornecendo assim informações que permitem o gerenciamento otimizado da
área a ser cultivada, e resultando, por sua vez, em rendimentos econômicos.
Para Bernardi et al. (2015), além da AP ser um conjunto de ferramentas úteis para o
entendimento da variabilidade espacial e fornecimento de informações para intervenção nas
práticas de manejo, a mesma contribui na melhoria da eficiência do uso de nutrientes, tendo
ainda como benefício o retorno econômico em sistemas agropecuários.
Além da utilização da taxa variável de fertilizantes na AP, Bernardi et al. (2015) coloca
que a prática da AP no Brasil deverá integrar outros aspectos, com destaque para o manejo e
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conservação de solos, considerando-se as variações de relevo e material de origem; e
qualificação do solo, envolvendo os aspectos relacionados aos atributos físicos estruturais do
solo que implicam na disponibilidade hídrica, aspetos da biologia do solo, qualidade da matéria
orgânica do solo e também práticas de manejo relacionadas ao controle de plantas daninhas,
pragas e doenças, rotação de culturas e formação de cobertura do solo.
Em termos econômicos, a utilização do gerenciamento localizado de sistemas agrícolas
através de recursos como mapeamento dos fatores de produção, ferramentas de suporte à
decisão e aplicação localizada de insumos possibilita a priorização de investimentos em áreas
nas quais o potencial de produção seja mais efetivo, garantindo maior retorno econômico. Do
ponto de vista ambiental, a racionalização e a redução do uso de insumos devem ser avaliadas
como um dos principais benefícios da agricultura de precisão (ANTUNIASSI et al., 2007).
De acordo com Cappeli (2003), o uso de insumos de forma mais racional proporciona
redução no impacto ao meio ambiente através de aplicações localizadas de fertilizantes de
herbicidas, que tornam a atividade mais sustentável. O autor explica que isso é possível através
das técnicas de agricultura de precisão que possibilitam melhor conhecimento do campo de
produção, permitindo tomadas de decisões melhor fundamentadas. Com isso, ocorre uma maior
capacidade e flexibilidade para a distribuição dos insumos nos locais e tempo em que são mais
necessários, minimizando os custos de produção. Devido à aplicação dos insumos somente em
locais, quantidades e tempo necessários, permite-se sustentar altas produtividades e contribuir
com a preservação do meio ambiente.
Segundo Montanha (2010), o crescimento da agricultura de precisão só foi possível
graças aos avanços adquiridos no sistema global de navegação por satélite. A maioria dos
processos agrícolas voltados à agricultura de precisão, como os sistemas de direcionamento e
os sistemas de aquisição de dados, necessitam do GNSS (Sistema de Navegação Global por
Satélite) para a execução de seus processos.

2.1.3 GNSS

O sistema de navegação global por satélite é de suma importância para a abordagem
precisa da gestão e aquisição de informações na agricultura de precisão. Desse modo, serão
abordados os conceitos, erros e os ganhos deste sistema na agricultura de precisão.
O termo GNSS é definido como Global Navigation Satellite System (sistema de
navegação global por satélite) e integra as constelações de satélite GPS (Global Positioning
System) dos Estados Unidos, GLONASS (Global’naya Navigatsionnay Sputnikovaya) da

20

Rússia, GALILEO da União Europeia e a constelação Beidou ou Compass da China (MONICO,
2007).
De acordo com Alves, Abreu e Souza (2013), o interesse em realizar o posicionamento
de feições terrestres com a navegação de alta precisão (erro de poucos centímetros) cresceu nos
últimos anos. Neste sentido, as tecnologias espaciais vêm sendo amplamente empregadas e o
GNSS tem revolucionado as atividades relacionadas ao posicionamento por ser uma das
tecnologias espaciais mais avançadas da atualidade.
O GNSS surgiu da necessidade de proporcionar o posicionamento em qualquer local do
globo terrestre. No início surgiu com o objetivo de uso militar e, posteriormente, foi liberado
para o uso civil, o qual apresentava grande margem de erro. Com o desenvolvimento da
tecnologia a margem de erro foi diminuindo até chegar à precisão que possuímos atualmente.
Com a aplicação do sistema de posicionamento é possível obter informações de posição,
direção, distância, área e velocidade (STEINGENBERGER et al., 2006).
O princípio de funcionamento do sistema GNSS, segundo Chuerubim et al. (2013)
baseia-se na medição da distância entre o satélite e o receptor com, no mínimo, quatro satélites
visíveis ao receptor, para obtenção simultânea da posição tridimensional (X, Y e Z) e para
corrigir o erro de sincronismo entre os relógios dos receptores GNSS e dos satélites.
Existem erros capazes de interferir na obtenção das coordenadas do GNSS. Para
Camargo (1999), as maiores influências de erros nas observáveis GNSS ocorrem na passagem
do sinal do satélite na troposfera e na ionosfera. As camadas da atmosfera possuem alta
variabilidade espacial, de modo que a modelagem necessita ser regionalizada. O autor
acrescenta ainda que, na América do Sul, e de maneira especial para tal região, foram
desenvolvidos modelos da ionosfera específicos, permitindo maior acurácia na aplicação de
sistemas de posicionamento.
Em relação à troposfera, na América do Sul os modelos matemáticos disponíveis para
estimá-la são baseados em dados meteorológicos coletados, sendo em sua grande maioria
baseados no hemisfério norte e, portanto, não totalmente adequados para a América do Sul, o
que pode afetar diretamente no posicionamento via satélite em tempo real (SAPUCCI &
MONICO, 2001).
Além dos já citados erros, IICA (2014) menciona os erros de multicaminhamento, que
ocorrem quando o sinal do GNSS reflete em um objeto antes de chegar até a antena receptora,
e o erro proveniente do ruído do receptor, que é um ruído intrínseco dos equipamentos
eletrônicos, o qual pode ser minimizado por equipamentos de boa qualidade.
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Os níveis de precisão dos GNSS geralmente estão classificados em três tipos de
receptores. Segundo IICA (2014), o primeiro deles é denominado receptor de navegação, pois
possui precisão que varia de 5 a 10 metros; o segundo é chamado receptor topográfico, o qual
possui precisão submétrica; e o terceiro é nomeado receptor geodésico por possuir precisão
centimétrica. Salienta-se que a precisão do trabalho final depende do método de levantamento
e se o GNSS está apto ou não a receber sinal de correção diferencial (DGPS).
Segundo Molin e Carreira (2006), na agricultura de precisão são utilizados sistemas de
orientação de percurso em faixas paralelas, retas ou curvas, para operações agrícolas terrestres
equipadas com GNSS sem nenhuma forma de correção diferencial, apenas com algoritmo
interno. Porém, os dispositivos de piloto automático que comandam vários dispositivos
hidráulicos que também atuam diretamente na direção requerem receptores com alta acurácia.
Em algumas operações é utilizada a tecnologia RTK (Real Time Kinematics), a qual
proporciona correção diferencial em tempo real, existindo também soluções equivalentes em
acurácia com a correção diferencial via satélite.
A utilização do GNSS na agricultura de precisão ocorre através das máquinas que
possuem esse sistema e armazenam em um chip os dados de produtividade que posteriormente
são processados em um programa e traduzidos em um mapa de produtividade, permitindo assim
a otimização da aplicação de fertilizantes (ELIAS e PIROLI, 2009).
O processo que envolve a agricultura de precisão inicia-se com o uso do aparelho GNSS
acoplado ao trator ou colheitadeira, que através de uma antena se comunica com o satélite, o
qual emite as informações necessárias para realizar o mapeamento de produtividade. O GNSS
pode ser aplicado também em outros processos da agricultura de precisão, como no
mapeamento da fertilidade do solo e no mapeamento de pragas e doenças. Com base nessas
informações é possível recomendar e executar o tratamento indicado de forma precisa pois os
equipamentos de aplicação de fertilizantes e pulverização também possuem GNSS, o que
proporciona uma agricultura precisa, que influencia no aumento de produtividade
(JAKUBASKO, 2004).

2.1.4 Mapa de Produtividade

Molin, Amaral e Colaço (2015) explicam que muitos pesquisadores e usuários da
agricultura de precisão, no intuito de obter a identificação da variabilidade espacial presente
nas lavouras, iniciam a prática de AP através dos mapas de produtividade, tidos como a
informação mais íntegra e autêntica para visualizar a variabilidade nos cultivos.
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Em 1980 surgiram as primeiras tentativas de se medir o fluxo de grãos em colhedoras
de cereais, a fim obter as produtividades em tempo real (BRASIL, 2011).
Nesse sentido, entende-se que o mapa de produtividade é uma representação espacial
dos dados de produtividade registrados durante a colheita de uma determinada cultura. A
representação espacial é feita através do formato vetorial de pontos, onde os mesmos possuem
coordenadas (x, y, z) associados a um sistema de projeção (latitude e longitude WGS84),
estando assim os pontos geograficamente referenciados (IICA, 2014).
Partindo-se de um conceito mais trivial, “o mapa de produtividade de um talhão é um
conjunto de muitos pontos e cada ponto representa uma pequena porção da lavoura [...]”
(BRASIL, 2011, p. 12).
Um dos objetivos em pesquisas de agricultura de precisão tem sido compreender as
razões para a variabilidade encontrada na maioria das fazendas. Segundo Blackmore (2003), os
gerentes de fazendas têm tomado suas decisões admitindo incertezas. No entanto, a fim de
melhorar a tomada de decisões em AP têm sido desenvolvidos métodos para extrair
características significativas (tal como a variabilidade espacial e temporal de rendimento) a
partir de conjuntos de dados, apresentados de forma a serem úteis para o administrador da
fazenda.
A mensuração automática da produtividade por meio de sensores instalados em
colhedoras, é uma ferramenta que permite o levantamento uma grande quantidade
informações, as quais representam a resposta das plantas às condições de cultivo
submetidas. Estas informações, por outro lado, devem servir de base para intervenções
localizadas, ou seja, em sítios específicos. Deste modo e caso fosse utilizado o valor
médio de produtividade como critério para definição da adubação nas áreas estudadas,
poder-se-ia subestimar ou superestimar a real necessidade de fertilizantes haja vista
que foram comprovadas áreas estáveis com altas e baixas produtividades. (SANTI et
al., 2013, p. 6).

A utilização de mapas de produtividade acumulados possibilita a determinação de zonas
de manejo como parâmetro eficiente que proporciona o ajuste de população de plantas de milho
em lavouras comerciais, potencializando a produtividade e o retorno econômico da cultura
(HÖRBE, 2012). Da mesma forma, Telmo et al. (2007) considera que o mapa de produtividade
da cultura de milho é eficiente para discriminar a variabilidade espacial das lavouras.
Para Molin (2000), os mapas de colheita possuem informações insubstituíveis quando o
assunto é agricultura de precisão. No entanto, a colheita representa uma amostragem destrutiva
e tardia. Partindo da premissa de que os dados de rendimento só podem ser obtidos e utilizados
após a colheita, Blackmore (2013) propõe a utilização do sensoriamento remoto, mapeamento
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de solo, amostragem da cultura e inspeção a campo, a fim de formar um conjunto de ferramentas
que ajudem no gerenciamento da fazenda para uma melhor tomada de decisões.
A geração do mapa de produtividade requer certa sofisticação para a correta obtenção
dos dados fundamentais. Segundo Hauschild (2013, p.22),

O mapa é composto por um conjunto de pontos e cada ponto representa uma pequena
porção da lavoura delimitada pela largura da plataforma da colhedora e pela distância
entre duas leituras. Coleta-se, dentre outros, a quantidade de grãos colhidos naquele
ponto, a umidade dos grãos, os parâmetros da área (largura da plataforma de corte e
velocidade de deslocamento), e a posição gráfica do ponto.

Apesar dos benefícios do mapeamento da produtividade, Molin, Amaral e Colaço
(2015) ressaltam que, para obter a informação de forma confiável, é necessária a compreensão
de como funciona o processo de mapeamento, quais são as fontes de erros, que tecnologias
estão envolvidas e como são processados esses dados.
2.1.4.1 Monitor de colheita

Molin, Amaral e Colaço (2015, p. 48) contextualizam o surgimento dos monitores de
colheita da seguinte forma:

Os equipamentos utilizados para mapear a produtividade das culturas, denominados
de monitores de produtividade, estão disponíveis no mercado para as culturas de grãos
desde 1990. No início da década de 2000, alguns modelos de colhedoras brasileiras,
principalmente de grãos, já eram comercializados com esses dispositivos instalados
pelas próprias montadoras,e a quantidade de máquinas com este sistema tem crescido.
Mesmo assim, ainda existe o mercado de monitores genéricos, os quais podem ser
instalados em qualquer marca ou modelo de colhedora.

Molin (2000) diz que a indústria se dedicou ao desenvolvimento de sensores de fluxo
de grãos para utilização como monitores de colheita, onde o método permite a geração de mapas
detalhados de produtividade.
Os monitores de produtividade são constituídos, conforme Shearer et al. (2009), por
vários componentes típicos, como os diferentes tipos de sensores (Figura 1) que medem massa
ou volume do fluxo de grãos, velocidade de deslocamento da máquina, umidade dos grãos,
altura da plataforma de colheita, receptor GNSS, e também por componentes como o
dispositivo de armazenamento de dados e computador, localizado na cabine e que controla a
integração e interação dos componentes. Assim, conclui-se que a produtividade é determinada
como um produto dos vários parâmetros lidos.
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Figura 1 – Componentes básicos de um monitor de produtividade de grãos: (A) sensor de umidade de grãos; (B)
sensor de fluxo de grãos; (C) receptor GNSS; (D) computador de bordo; (E) sensor de levante da
plataforma; (F) sensor de velocidade

Fonte: (MOLIN, AMARAL E COLAÇO, 2015, p. 49).

Através do receptor GNSS é possível apontar a localização da máquina dentro da
lavoura, bem como sua latitude e longitude, processo este fundamental para o conhecimento do
local e da quantidade colhida de um produto. O passo seguinte é a definição da área que cada
ponto representa, decorrente da velocidade de deslocamento da colhedora, do tempo de coleta
de cada ponto e da largura da plataforma, conforme ilustrado na Figura 2 (MOLIN, AMARAL
E COLAÇO, 2015).
O sensor de massa de grãos é um item primordial no sistema pois, segundo Molin,
Amaral e Colaço (2015), ele é responsável por mensurar todo o volume de grãos que passa na
parte superior do elevador de grãos limpos.
Existem diferentes tipos de sensores capazes de mensurar o volume de grãos. Para IICA
(2014), existem os sensores ilustrados pela Figura 3, que utilizam uma placa de impacto no
caminho do fluxo de grão, que por meio de uma célula de carga transforma a força recebida
pelo impacto de grãos em um sinal eletrônico, e também os sensores que operam sobre o
princípio de um volume conhecido na pá do elevador. Shearer et al. (2009) citam ainda os
sensores que utilizam a atenuação da luz, que passa através da corrente de grãos, e os sensores

25

baseados no peso dos grãos colhidos durante um período de tempo. O autor explica que a
calibração de qualquer um dos quatro sensores citados dependerá da velocidade do elevador,
do tipo de cultura e da umidade do grão.
Figura 2 – Área colhida que representa um ponto do mapa de produtividade

Fonte: (MOLIN, AMARAL E COLAÇO 2015, p. 50).
Figura 3 – Sensor integrado com a placa de impacto de produtividade utilizado pela empresa John Deere

Fonte: Adaptação de Morgan e Ess (1997).
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Nesse sentido, a informação bruta proveniente dos sensores de produtividade é
convertida na forma de comercialização do produto, o que justifica também a presença de um
sensor de umidade de grãos, possibilitando estimar a produtividade na forma de grãos secos
(MOLIN, AMARAL E COLAÇO, 2015).
O sensor de umidade é essencialmente um invólucro condutor ou uma série de placas
de metal com um trilho de metal interno eletricamente isolado. A Figura 4 mostra o local de
instalação do sensor, onde o grão sobe no elevador de grão limpo, uma pequena quantidade
entra na parte superior do sensor de umidade e move-se entre as placas de metal. Uma pequena
roda de pás, localizada na parte inferior da caixa do sensor, é o que assegura ao grão o contato
constante com as placas. A roda de pás também controla a taxa na qual o grão reentra no
elevador de grão limpo (SHEARER et al., 2009).
A Embrapa (2004) acrescenta que aos monitores que utilizam sensores de produtividade
do tipo placa de impacto também são incorporados um sensor de velocidade do elevador de
grãos limpos, para que a correção no sinal da produtividade seja feita.
Existem algumas formar de se obter a velocidade de deslocamento da colhedora. Uma
delas utiliza sensores de impulso magnético instalados junto às rodas dianteiras ou traseiras e,
conforme a roda gira, pulsos são encaminhados ao monitor de colheita. Uma segunda opção
seria realizar a mensuração indireta através da instalação de radares e ultrassom em estruturas
da máquina colhedora próximas ao solo, determinando assim a velocidade de deslocamento
através da emissão e recepção de ondas. Outra opção seria a utilização de GNSS, que recebe
correção diferencial, possibilitando alta precisão e, a partir da diferença de posição em um
determinado período, seria obtida a velocidade, eliminando assim a utilização de outros
sensores de deslocamento (EITELWEIN, 2013).
Para que o sistema defina quando realmente está ocorrendo a colheita é utilizado um
sensor na plataforma de colheita. IICA (2014) explica que, quando a plataforma está baixa, na
posição de colher, o registro de dados fica ativo no monitor e, quando a plataforma estiver
levantada, o sensor interrompe a gravação dos dados.
As máquinas colhedoras já vêm com monitores de produtividade originais de fábrica,
também denominados computadores de bordo e que contém algum sistema que gerencia as
principais funções da máquina e, em conjunto, realizam o processamento de dados de colheita,
permitindo assim a visualização de diferentes informações que estão sendo geradas para cada
ponto obtido, tais como produtividade, coordenadas (latitude, longitude e altitude), tempo,
velocidade da máquina, largura de trabalho. No entanto, os monitores comercializados
genericamente possuem um computador dedicado a parte e que realiza outras atividades de
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agricultura de precisão, como aplicação de fertilizantes a taxa variável e direção orientada
(MOLIN, AMARAL E COLAÇO, 2015).
Figura 4 – Local de instalação do sensor de umidade

Fonte: Adaptação de Shearer et al. (2009).

Os monitores de dados geram grande quantidade de informações. Molin (2000) diz que
equipamentos disponíveis no mercado com configurações usuais geram de 250 a 1500 pontos
por hectares de informações sobre a produtividade. O mesmo autor complementa que essa
intensidade depende da configuração pertinente à frequência de coleta de dados presente nos
monitores.

2.1.4.2 Erros nos dados de produtividade

Devido ao sistema de mapeamento de produtividade apresentar vários módulos e
componentes eletrônicos integrados e também pela quantidade de informações geradas, há certa
probabilidade de ocorrerem erros.
Nesse sentido, IICA (2014) destaca que os erros mais comuns gerados e registrados pela
operação de colheita são:


Erros gerados pela diferença na altura da plataforma de colheita, que ocorrem
quando a plataforma é levantada e os dados param de ser registrados. Quando a

28

mesma baixa, os dados voltam a ser gravados e, se a colhedora se movimenta
com a plataforma baixada e não realizando a colheita, os registros de valores de
produtividade ficam igual a zero, conforme a Figura 5 – A.


Atraso no registro de dados no início e fim da colheita, que são causados pelo
atraso do enchimento e esvaziamento dos grãos no sistema de trilha e limpeza,
pois somente passando por essa sequência os grãos chegarão aos sensores de
produtividade. Quando a colhedora se movimenta são registrados os fluxos de
grãos crescentes ou decrescentes, conforme exemplificado pela Figura 5 – B.



Valores de produtividade fora da normalidade, considerados pelo autor como a
média mais ou menos três vezes o desvio padrão. Tal desempenho pode ser
devido, no caso de baixa produtividade, à presença de ervas daninhas ou falha
de plantio e, no caso de alta produtividade, pode ser causado pela má condição
de tráfego, como patinagem ou mudanças bruscas de velocidade graças a
depressões no solo.



Faixa estreita com rendimentos anormais, que ocorre quando a configuração da
largura da plataforma ou a largura mínima para colher as bordas e resquícios de
faixa de colheitas no talhão estão incorretas, como ilustra a Figura 5 – C.

Figura 5 – Representações do erro nos dados de colheita. A – Erro de registro por altura da plataforma de colheita
(nas bordas da colheita na cor vermelha). B – Atrasos no início do registro (círculos pontilhado) e no
final (círculos sólidos) da linha de colheita. C – Linha de colheita (em vermelho) com rendimento baixo,
configuração incorreta da largura da plataforma de colheita

Fonte: Adaptação de IICA (2014).

Conforme Menegatti (2002), outro erro comum ocorre devido à alta taxa de coleta de
pontos atrelado aos erros de posicionamento da máquina, acarretando grande quantidade de
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pontos coletados em um curto período de tempo, o que seria um período muito pequeno para
que o GPS identificasse a mudança de posição da colhedora e repassasse ao sistema a nova
posição.
Com a presença dos erros gerados pelo sistema de monitoramento de colheita, mesmo
após o processo de filtragem dos dados, o resultado, segundo Santi (2007), é a remoção de
apenas 8% do banco de dados de produtividade e pequenas alterações na conformação dos
mapas, principalmente nas extremidades da lavoura e em locais de manobras da colhedora.
Concluindo, Eitelwein (2013, p. 24) diz que
Os erros mais comuns e que podem ser chamados de “grosseiros” são cometidos por
falta de atenção dos operadores, tais como, ausência de calibração e limpeza periódica
dos sensores, registro de colheita com meia plataforma, e principalmente falta de
familiaridade do operador com o sistema operacional do monitor.

2.1.5 Sensoriamento Remoto

O sensoriamento remoto aplicado à agricultura possui papel fundamental na
determinação de uso e ocupação do solo, no planejamento territorial, no monitoramento do
meio ambiente, entre outras aplicações.
Recentemente, as técnicas de sensoriamento remoto, através das quais as informações
da lavoura são obtidas de forma não destrutiva, ágil e a distância, tornaram-se substanciais para
a agricultura de precisão por serem capazes de realizar os diagnósticos como a estimativa da
produtividade, a avaliação nutricional, a detecção de pragas e doenças e a avaliação de
necessidades hídricas de plantas a partir de zonas de manejo (SHIRATSUCHI et al., 2014).
Para a correta aplicação do sensoriamento remoto na agricultura de precisão é
necessário, no mínimo, um básico conhecimento sobre o tema. Por essa razão é que são
abordados conceitos e aplicações referentes ao tema nesta revisão bibliográfica.

2.1.5.1 Conceitos de sensoriamento remoto

As concepções mais clássicas das técnicas de sensoriamento remoto, segundo Ponzoni
e Shimabukuro (2007), usualmente descrevem termos como distância, informação e contato
físico. Estes termos, de fato, estão fortemente associados à sua fundamentação, mas por vezes
acabam por restringir o conceito.
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Nesse sentido, Jensen (2009, p. 4), complementa que alguns autores têm proposto uma
definição máxima e globalizante de que “sensoriamento remoto é a aquisição de dados sobre
um objeto sem tocá-lo [...]”. Mas Jensen (2009, p. 4) diz também que outros autores têm
sugerido definições mínimas com adição de qualificadores, assegurando a presença de funções
legítimas, conforme a definição a seguir:

Sensoriamento remoto é o registro da informação das regiões do ultravioleta, visível,
infra-vermelho e micro-ondas do espectro eletromagnético, sem contato, por meio de
instrumentos tais como câmeras, escâneres, lasers, dispositivos lineares e/ou
matriciais localizados em plataformas tais como aeronaves ou satélites, e a análise da
informação adquirida por meio visual ou processamento digital de imagens.

O princípio de obtenção da imagem por sensoriamento remoto, ilustrado pela Figura 6,
observa que o sol, como fonte de energia eletromagnética, incide sobre a superfície terrestre,
onde parte dessa energia é refletida na direção do satélite, quando então o sensor captura e
registra a energia refletida pelo alvo (FLORENZANO, 2011).
Shiratsuchi et al. (2014) complementa que os primeiros registros por sensoriamento
remoto eram realizados com câmeras acopladas a diferentes tipos de plataformas, como
aeronaves, balões, pipas e até mesmo em aves. Mas, atualmente, tais registros são obtidos por
sensores embarcados em satélites, aeronaves, veículos aéreos não tripulados, máquinas
agrícolas, entre outros.
Figura 6 – Obtenção de imagem por sensoriamento remoto

Fonte: (FLORENZANO, 2007, p. 11).
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A radiação eletromagnética (REM) possui dualidade no comportamento da sua
natureza: onda e energia. Ou seja, a REM que se propaga no vácuo, como a luz solar, é
simultaneamente uma forma de onda e uma forma de energia. Essa concepção é de suma
importância ao sensoriamento remoto pois permite analisar qualquer tipo de imagem e explicar
tudo o que é visto a partir da referência de características dos objetos (MENESES E ALMEIDA,
2012).
Para Liu (2007, p.7),

A energia eletromagnética possui as três propriedades, incluindo o comprimento de
onda (λ), frequência (υ) e amplitude (A). O comprimento de onda é a distância entre
um pico e outro. A frequência é mensurada pelo número de ondas que passam em um
ponto fixo em um segundo.

Do ponto de vista de Novo (2010, p. 40),

Ao conjunto de ondas eletromagnéticas que compõem o campo de radiação de um
determinado objeto dá-se o nome de espectro. O espectro eletromagnético representa
todo o conjunto de comprimento de onda conhecidos, que vão desde os raios gamas
até ondas de rádio.

A fim de fornecer melhor compreensão do espectro eletromagnético, Moreira (2005)
detalha os conceitos que o compõem:


Radiação gama: é emitida por materiais radioativos e pelo sol, localiza-se no
espectro aquém de 1 angström e aplica-se em uso medicinal de radioterapia.



Raios x: também de uso medicinal, possuem comprimento menor que a radiação
do ultravioleta.



Radiação ultravioleta (UV): localiza-se na faixa espectral de 0,01 a 0,40 µm e
normalmente é produzida durantes as reações nucleares.



Radiação do visível (luz): refere-se a um conjunto de radiações que compreende
entre 0,39 e 0,70 µm. Essa faixa, quando incidente aos olhos humanos, torna
possível experimentar a sensação de cor no cérebro. Não existe um limite bem
definido das cores dentro dessa faixa do espectro, sendo de 0,4 a 0,5 µm no caso
do azul, no caso do verde é de 0,5 a 0,6 µm e do vermelho é de 0,6 a 0,7 µm.



Radiação infravermelha (IV): intervalo com comprimento de onda entre 0,7 a
1.000 µm. Essa radiação é subdivida, basicamente, em 3 faixas espectrais, que
são o infravermelho próximo (0,7 a 1,1 µm), o infravermelho médio (1,1 a 3,0
µm) e o infravermelho termal ou distante (3,0 a 1.000 µm).
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Micro-ondas: a radiação se estende no espectro eletromagnético de 1.000 µm até
1 x 10-6µm (equivalendo a 1 metro). Se expressadas em Hertz, referem-se de 30
GHz a 300 MHz.



Ondas de rádio: são bandas com frequência menor que 300 MHz, pertencentes
ao rádio e à telecomunicação.

As radiações eletromagnéticas provenientes das reações que ocorrem no sol, com
diferentes comprimentos de onda entre 0,3 a 4,0 µm, são denominadas ondas curtas, enquanto
que as radiações eletromagnéticas produzidas pela Terra são chamadas de ondas longas
(MOREIRA, 2005).
Liu (2007) destaca que o pico máximo de energia emitida pelo sol é situado a 0,49 µm
no espectro eletromagnético, e o pico máximo de energia emitida pela Terra está em 10,06 µm,
dentro do intervalo de 4,5 µm a 55 µm, conforme ilustrado na Figura 7, onde o autor destaca
ainda pontos de absorção de energia por parte da atmosfera, causados pela presença de diversos
gases. Jenesen (2009) diz que do total da radiação emitida pelo sol, 41% pertence à região de
comprimento de onda do visível, 50% ao comprimento de onda do infravermelho próximo e
médio e apenas 9% ao comprimento de onda do ultravioleta.
Observando-se os pontos de radiação que são absorvidos pela atmosfera (Figura 7)
conclui-se, através da utilização do VANT, que os comprimentos de onda do infravermelho
termal teriam uma atenuação do efeito atmosférico pelo fato das imagens serem tomadas em
nível suborbital.
Se a fonte da REM for o sol ou um sistema ativo, a energia eletromagnética que atinge
um objeto sofre uma interação com o mesmo, sendo fracionada em três partes (Figura 8),
podendo ser absorvida, refletida e transmitida. Com base na radiação inicial, matematicamente
a energia eletromagnética é normalizada e intitulada de absorbância, refletância e transmitância
(MOLIN, AMARAL E COLAÇO 2015).
A intensidade de cada fracionamento está relacionada ao comprimento de onda avaliado
(Figura 9) e, portanto, depende das propriedades físico-químicas do objeto. Ressalta-se que,
para a agricultura de precisão, o sensoriamento remoto aplicado tem como referência a
refletância (MOLIN, AMARAL E COLAÇO, 2015).
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Figura 7 – A distribuição e o pico de comprimento da onda eletromagnética de energia da radiação solar e do
planeta Terra e as absorções da energia eletromagnética pelos vários tipos de gases da atmosfera das
várias faixas de comprimento da onda

Fonte: Adaptação de Igbal (1983) por Liu (2007, p. 10).

Figura 8 – Quando a radiação eletromagnética atinge um alvo, essa energia pode ser absorvida (A), refletida (B)
ou transmitida (C)

Fonte: (MOLIN, AMARAL E COLAÇO, 2015, p. 123).
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Figura 9 – Porcentagem de refletância, transmitância e absorbância de energia de uma folha madura de laranja

Fonte: Adaptação de Colwel (1985) por Liu (2007, p. 136).

Qualquer alvo ou objeto com temperatura superior a 0°K se manifesta com energia
singular no espectro eletromagnético. Os sinais podem pertencer à faixa da radiação solar, onde
os sensores são desenvolvidos para registrar as radiações refletidas ou emitidas pelos alvos.
Cada objeto possui uma curva única ao longo do espectro eletromagnético, que é conhecida
como assinatura espectral e normalmente refere-se a um conjunto de valores em bandas
específicas para um determinado objeto, que é registrado pelo sensor e empregado para
identificar e distingui-lo de outros objetos (LIU, 2007).
Ao se observar a Figura 10 é possível perceber a assinatura espectral de diferentes alvos
na superfície terrestre, obtidos pelo sensor.
A água tem maior refletância na região do visível do espectro eletromagnético, onde as
diferentes concentrações de materiais alteram seu comportamento espectral, sendo que a água
limpa absorve maior quantidade de energia (FLORENZANO, 2007).
A assinatura espectral do solo depende de vários fatores. Segundo Jensen (2009), as
características físico-química mais influenciáveis são: textura do solo, conteúdo de umidade no
solo, conteúdo de matéria orgânica, conteúdo de óxidos de ferros, salinidade do solo e
rugosidade superficial. Para Liu (2007), solos argilosos com 60% de argila possuem uma curva
distinta do espectro eletromagnético na faixa do visível em função da sua coloração vermelha,
resultante do seu material de origem. Jensen (2009) ressalta que a intensidade de refletância de
solos argilosos depende diretamente da quantidade de água no solo: quanto maior a quantidade
de água, menor é a sua refletância na região do visível e do infravermelho (Figura 10).
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Figura 10 – Curva espectral da vegetação, da água e do solo

Fonte: (FLORENZANO, 2007, p. 14).

Florenzano (2007) explica que, na região da luz do visível, a vegetação sadia reflete
mais energia na faixa espectral correspondente ao verde, fato esse que explica porque o olho
humano enxerga a vegetação da cor verde. Apesar disso, é na faixa do infravermelho próximo
que a vegetação reflete maior quantidade de energia, diferenciando-se assim dos demais alvos.
A fim de agregar maior embasamento à proposta do trabalho faz-se necessário
compreender melhor a dinâmica da vegetação e sua interação com a radiação do espectro
eletromagnético.
Nesse sentido, Liu (2007) ressalta que a radiação solar refletida pela copa ou dossel da
vegetação envolve uma conjuntura de vários fatores, como estrutura da planta, estágio de
crescimento, propriedades físico-químicas de solos e condições atmosféricas.
A folha é um órgão fotossintetizante ativo por excelência, processo este embasado na
absorção da radiação eletromagnética por parte da estrutura da folha, como os pigmentos de
clorofila, xantofila e carotenos. Existem variações marcantes na estrutura de diferentes espécies
ou até mesmo em espécies iguais, mas que os indivíduos se desenvolveram em condições
ambientais diferentes. As células são formadas basicamente por água, diferentes tipos de solutos
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e organelas com tamanhos diferenciados, onde as dimensões, por vezes, são compatíveis com
o comprimento de ondas incidentes sobre a folha (PONZONI E SHIMABUKURO, 2007).
Analisando a Figura 11, dividida em três faixas de comprimento de onda, é possível
observar o resumo de cada parte do conteúdo da folha e sua relação com a radiação.
Segundo Ponzoni e Shimabukuro (2007), os pigmentos existentes na região do visível
dominam a refletância, tendo na sua composição 65% de clorofila, 6% de carotenos e 29% de
xantofilas. Para Liu (2007) quase 90% da radiação incidente é absorvida devido a esta
composição.
Jensen (2009, p. 360) explica, através da Figura 12, que

os pigmentos foliares nas células do parênquima paliçádico têm um impacto
significativo na absorção e na reflectância da luz visível (azul, verde, vermelho),
enquanto que as células do mesófilo esponjoso têm um impacto significativo na
absorção e na reflectância da energia infravermelha incidente.

O autor destaca ainda que as clorofilas a e b absorvem energia do azul e do vermelho,
sendo variáveis biofísicas consideradas importantes para vários tipos de pesquisa pois a
absorção da energia no dossel da vegetação, associada a outros dados do sensoriamento remoto,
é capaz de estimar a produtividade e o stress hídrico.
Na região do infravermelho próximo ocorre a pequena absorção e o grande
espalhamento interno da radiação na folha, que gera uma refletância constante. A absorção por
parte da água também é pequena neste intervalo. Quanto mais lacunosa for a estrutura interna
da folha, maior será o espalhamento interno e retratará maior refletância (PONZONI E
SHIMABUKURO, 2007).
A região do infravermelho médio refere-se ao conteúdo de água líquida na folha, onde
a água absorve consideravelmente a radiação incidente na região de 1,3 µm a 2,0 µm, e com
mais intensidade nos pontos de 1,1µm, 1,45µm, 1,95µm e 2,7µm (PONZONI E
SHIMABUKURO, 2007).
Jorge e Inamasu (2014) afirmam que os indicadores de estresse da planta, como a
redução da transpiração e de absorção de CO2 ou a redução na fotossíntese, são capazes de
serem detectados pelos sensores. No caso de estresse hídrico, a temperatura aumenta, podendo
ser detectada com câmeras térmicas ou termais, já o estresse nutricional afeta diretamente o
pigmento fotossintético.
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Figura 11 – Curva do Fator de Refletância Direcional-Hemisférico típica de uma folha verde

Fonte: Adaptação de Ponzoni e Shimabukuro (2007, p. 18).
Figura 12 – A – Secção transversal de uma folha verde típica hipotética e B – Imagem de microscópio eletrônico
de uma folha verde

Fonte: (JENSEN, 2009, p. 360).
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Em suma, Liu (2007) destaca que os fatores que interferem diretamente na assinatura
ou resposta espectral da vegetação são: estrutura da folha, maturidade da folha, pigmentos,
orientação estrutural do mesofilo, folhas danificadas, folhas no sol ou na sombra, folhas pilosas,
conteúdo de água na folha, plantas suculentas, espaços porosos de ar na folha, salinidade da
folha e nutrientes presentes na folha.
Para gerar a imagem de um determinado alvo, como a vegetação, o registro da energia
refletida ocorrerá através de um sensor.

Os sensores são os sistemas responsáveis pela conversão da energia proveniente dos
objetos em um registro na forma de imagem ou gráfico que permitem associar a
distribuição da radiância, emitância, ou retroespalhamento com suas propriedades
físicas, químicas, biológicas ou geométricas (NOVO, 2010, p. 75).

Novo (2010) expõe que, indiferente do tipo de sensor, as especificações dos dados desse
sensor seguem um padrão, quais sejam:


Resolução espacial: definida como a menor feição passível de detecção pelo
instrumento sensor;



Resolução espectral: seu conceito é uma medida da largura das faixas espectrais
e da sensibilidade do sistema do sensor em distinguir entre os níveis de
intensidade do sinal de retorno;



Resolução radiométrica: descreve a capacidade do sensor em distinguir as
variações do nível de energia refletida.

Shiratsuchi (2014) acrescenta como outra característica dos dados dos sensores a
resolução temporal, definida como o intervalo de tempo necessário para a obtenção de imagens
de um mesmo local.
Sensores que apresentam alta resolução espectral são chamados sensores multiespectrais
ou hiperespectrais e, consequentemente, geram imagens multiespectrais que, segundo Honda e
Jorge (2013), são compostas por várias imagens sobrepostas e monocromáticas, sendo que cada
uma representa um intervalo de comprimento de onda no espectro eletromagnético e geralmente
são compostas pelo visível, infravermelho, raio-x, entre outros.
Os dados resultantes do registro da imagem pelo sensor (Figura 13) têm sua definição,
de forma concisa, elaborada por Jensen (2009, p. 196), conforme segue:

Os dados digitais dos sensores remotos são normalmente armazenados como uma
matriz (arranjo) de números. Cada valor digital está localizado em uma linha (i) e
coluna (j) especifica na matriz. Um pixel é definido como um elemento de cena
bidimensional que constitui o menor elemento não-divisível de uma imagem digital.
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Cada pixel na linha (i) e na coluna (j) na imagem tem um valor de brilho (BV)
associado. Alguns cientistas denominam esse valor como número digital (DN). O
conjunto de dados pode ser composto por n bandas individuais (k) resultantes de
imageamento multiespectral ou hiperespectral. Portanto é possível identificar o valor
de brilho (VB) de um determinado pixel no conjunto de dados por meio de suas
coordenadas de linha (i), coluna (j) e banda (k), isto é BVi,j,k.

O autor ainda exemplifica que sensores que possuem resolução radiométrica de 8 bits
têm no total 256 (28) números digitais, que variam de 0 a 255 tons de cinza, em um gradiente
onde o número 0 é representado pela cor preta e o número 255 é representado pela cor branca
(Figura 13).
A manipulação e análise de imagens por meio de técnicas computacionais é definida
como tratamento digital de imagens ou processamento de imagens. Segundo Mascarenhas e
Velasco (1984), o tratamento tem a finalidade de identificar e extrair informações da imagem
sobre fenômenos ou objetos do mundo real e transformar a imagem de tal modo que as
informações radiométricas contidas nela sejam facilmente discrimináveis pelo analista.
Figura 13 – Dados digitais de um sensor remoto no formato de uma matriz e os valores de brilho dos elementos
da cena (pixel) que estão localizados na linha i, coluna j e banda k, no conjunto de dados
multiespectrais ou hiperespectrais

Fonte: Jensen (2009, p. 197).

Ponzoni e Shimabukuro (2007), ao avaliarem a refletância no dossel da vegetação,
descrevem uma variação de refletância em função da quantidade de folhas e da arquitetura do
dossel, ainda assim assemelhando-se com a assinatura espectral da folha. Os autores
acrescentam ainda que diversos índices de vegetação têm sido propostos pela literatura com o
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objetivo de explorar as propriedades espectrais da vegetação, com enfoque nas regiões do
visível e do infravermelho próximo. Os índices, muitas vezes, estão relacionados a parâmetros
biofísicos, biomassa, índice de área foliar, entre outros.
Liu (2007) explica que os índices de vegetação são obtidos por várias combinações
matemáticas entre os valores de refletância obtidos em diversas bandas do espectro
eletromagnético. O autor coloca ainda que o objetivo dos índices de vegetação é condensar as
informações espectrais e discriminar o que é vegetação e o que não é, bem como avaliar as
condições de crescimento das culturas, como ataque de pragas, doenças e adversidades
meteorológicas como seca e geada.
Na literatura são encontrados mais de 50 índices de vegetação. Segundo Moreira (2005),
o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada ou Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) é um dos mais utilizados e foi desenvolvido por ROUSE et al. (1973). Tal índice
normaliza a razão do infravermelho próximo e do vermelho através da Equação 01.
(IVP−V)

NDVI = (IVP+V)

(01)

Onde:
IVP = comprimento de onda do infravermelho próximo
V = comprimento de onda do vermelho

O valor de NDVI varia de -1 a 1, onde os valores negativos representam as nuvens e
quando próximos de zero representam a exposição de solo nu ou a ausência de vegetação. Já os
valores de NDVI alto compreendem a vegetação densa e em pleno vigor de crescimento (LIU,
2007).
Jensen (2009) afirma que os valores de NDVI são altamente correlacionados com os
índices da área foliar, embora essa relação diminua quando o índice de área foliar é elevado
pois acaba saturando o NDVI. O autor ressalta ainda que o índice é sensível à variação do
substrato sob o dossel, como, por exemplo, solos mais visíveis sob o dossel da vegetação.

2.1.5.2 Aplicação do sensoriamento remoto na agricultura de precisão

O sensoriamento remoto tem sido empregado há tempo na agricultura como estimativa
e monitoramento de safras agrícolas em pequenas escalas. Além disso, para os sistemas de
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manejo como a agricultura de precisão tem-se buscado o sensoriamento remoto como uma nova
ferramenta para detectar a variabilidade na lavoura (LIU, 2007).
Para McBratney et al. (2005), o sensoriamento remoto aplicado na agricultura de
precisão é utilizado para prover o diagnóstico detalhado da lavoura, proporcionando assim
subsídios na tomada de decisão no manejo, na discriminação de zonas de manejo e no suporte
da gestão operacional localizada.
Obter as variações de NDVI tornou-se importante para a vitivinicultura de precisão e
para o cultivo de grãos pois, a partir de sensores aéreos, pode-se obter o delineamento e a
classificação de zonas de manejo, visto que esta classificação requer a análise espaço-temporal
de diferentes índices de vegetação e múltiplos sensores (SHIRATSUCHI et al., 2014).
Para Solari et al. (2008), o sensoriamento remoto torna possível o diagnóstico de N
(Nitrogênio) da planta (através de índices de vegetação) e a aplicação em tempo real de
fertilizantes nitrogenados em taxas variáveis, sendo aplicado o insumo somente onde é
necessário e na mesma operação, utilizando sensores embarcados em máquinas agrícolas e sem
a necessidade de um mapeamento prévio.
Hörbe (2015), ao avaliar a distribuição de sementes de milho plantadas na linha,
identificou que, à medida que aumenta a variabilidade na distribuição de plantas na linha, o
NDVI médio das plantas diminuiu. Ainda segundo o autor, a distribuição de plantas próxima
da equidistância é necessária para potencializar a produtividade da cultura.
Fernandes, Wendling e Bona (2015) obtiveram correlação significativa da
produtividade de milho com as imagens obtidas do satélite Landsat 8, confirmando o potencial
de utilização do sensoriamento remoto para estimar a produtividade de milho.
Linhares et al. (2014) apresenta a viabilidade da aplicação do sensoriamento remoto na
agricultura de precisão com um veículo aéreo não tripulado, onde o autor obteve correlação da
produtividade da cultura de soja por meio do índice de vegetação MPRI (Modified
Photochemical Reflectance Index), que utiliza bandas no comprimento de onda do espectro
eletromagnético do visível.
Fernandes e Wendling (2011), ao estimar a produtividade da cultura de soja por
sensoriamento remoto, encontraram alta correlação com os índices de vegetação NDVI,
GNDVI (Green Normalized Difference Vegetative Index) e CRI (Carotenoid Reflectance
Index).
Santos Junior et al. (2001) estudaram a influência da presença de nematóides na resposta
de refletância da cultura de soja. Segundo os autores, os valores de NDVI variavam em função
dos sintomas apresentados pelo ataque dos nematóides e, de maneira lógica, variando também

42

o volume de biomassa verde. Assim, comprova-se que é possível detectar e mapear áreas de
soja infestadas por nematóides utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto.

2.1.6 VANT

2.1.6.1 Conceito de VANT

Os veículos aéreos não tripulados (VANT’s) são pequenas aeronaves que possuem a
capacidade de executar tarefas como monitorar e mapear sem que exista um contato direto
(MEDEIROS, 2007). De acordo com o autor, os VANT’s caracterizam-se por dois aspectos
básicos: não possuem piloto a bordo e carregam sensores que permitem cumprir missões
predefinidas. Essas aeronaves são pilotadas ou controladas a distância através de meios
eletrônicos e computacionais, supervisionados pelo homem ou via controladores lógicos
programáveis.
Jensen (2009) afirma que, desde 1980, o departamento de defesa dos Estados Unidos
tem investido bilhões de dólares no desenvolvimento de VANT’s para atender missões táticas
ou de voo para reconhecimento ou vigilância.
VANT é um termo genérico que identifica uma aeronave que pode voar sem tripulação,
concebida para operar em situações perigosas, em regiões consideradas hostis ou de difícil
acesso. Atualmente existe uma grande diversidade de tipos de VANT’s, principalmente no uso
civil, foco do cenário comercial (FURTADO et al., 2008).
A Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (2015), classifica a tecnologia de
equipamentos aéreos não tripulados conforme as seguintes denominações: drone , que é um
termo genérico e em português significa “zangão, zumbido”, sendo usado globalmente para
denominar qualquer objeto voador não tripulado, independente da sua finalidade; ARP é um
termo brasileiro que significa Aeronave Remotamente Pilotada, ou seja, o piloto não está a
bordo, mas controla a aeronave remotamente por computador, simulador ou controle remoto;
VANT é o Veículo Aéreo Não Tripulado concebido para operar sem piloto a bordo, com carga
útil embarcada, mas de caráter não-recreativo.
Para Eisenbeiß (2009), VANT’s são veículos aéreos não tripulados que são inabitáveis,
reutilizáveis e controláveis, podendo voar de forma autônoma, semiautônoma ou manualmente
guiados por um piloto em terra usando um controle remoto.
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Por fim, cabe ressaltar que o conceito de VANT não se resume à plataforma, mas pode
ser entendido como um sistema que abrange o próprio veículo, um hardware, um software, a
estação de controle e os sensores e equipamentos de navegação (ROBERTO, 2013).

2.1.6.2 Tipos de VANT

Kerrow (2004) classifica os VANT’s em dois tipos: VANT’s com asas fixas e VANT’s
com asas rotativas, conforme Figura 14. Para este autor, os que possuem asas fixas são
indicados para voos ao ar livre, podendo cobrir uma extensa área. Já os VANT’S com asas
rotativas possuem maior capacidade de voos em baixa altitude e em ambientes fechados devido
as suas características de manobra, decolagem, pouso vertical e voo pairado.
Figura 14 – Modelos de VANT’s

Fonte: (ANDRADE, 2013, p. 66).

Os VANT’s de asas fixas e de pequeno porte, como o tipo asa delta, são uma opção
interessante para a área agrícola, embora sejam bastante suscetíveis aos ventos fortes. Apesar
disso, de forma geral, é o que menos apresenta problemas de operação para novos usuários
(JORGE e INAMASU, 2014).
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Já as aeronaves do tipo asas rotativas, de acordo com Jorge e Inamasu (2014), são uma
plataforma aérea com sofisticada eletrônica embarcada que permite transportar diferentes
sistemas de captura de imagens. Esses equipamentos apresentam sistemas de controle que
permitem voos com alta estabilidade e são indicados para atender necessidades em relação a
tempo curto de operação, equipe reduzida de apoio, voo assistido por GPS ou totalmente
autônomo seguindo dados pré-programados, necessidade de imagens com resolução superior
às imagens de satélite e necessidade de acessar pontos difíceis.
Quanto ao alcance e altitude, Jorge e Inamasu (2014) classificam os VANT’s como: de
mão; de curto alcance; otan; tático; male; hale; hipersônico; orbital e cis, sendo que apenas os
VANT’s de mão, os quais realizam voo máximo de 600 metros de altitude e alcance de 2 km,
são utilizados na AP.
Blyenburgh (1999) realiza outra classificação para os VANT’s de acordo com as
variáveis peso, alcance, altitude e autonomia de voo, que representam, de maneira geral, os
elementos essenciais do sistema. Esta classificação refere-se apenas às aplicações civis pois,
para fins militares, a classificação apresenta capacidades superiores em termos de altitude de
voo e autonomia. Para a AP, utilizam-se as categorias desde o micro até o médio alcance,
conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Classificação dos VANT’s

Categoria

Massa (Kg) Alcance (Km) Altitude (m) Autonomia (horas)

Micro
Mini
Pequeno alcance

<5
< 25/30/150
25-150

< 10
< 10
10/30

250
150/250/300
3000

1
<2
2-4

Baixo alcance

50-250

30-70

3000

3-6

Médio alcance

150-500

70-200

5000

6-10

500-1500

> 500

8000

10-18

Baixa
altitude
e
2500-5000
penetração profunda

> 2000

20000

24-48

Baixa
altitude
penetração longa

> 2000

> 20000

> 48

Médio alcance
resistente

e

e

> 2500

Fonte: Adaptação de Blyenburgh (1999).
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2.1.6.3 Sensores

Cada VANT tem sua característica própria. Uma das características que se destaca é o
“Payload”, conhecido como a capacidade de carga útil que o VANT consegue transportar. Na
hora de escolher o sensor, levando-se em consideração esta característica, aliada a finalidade
para a qual o voo será realizado, o resultado será a escolha correta do sensor.
Jorge e Inamasu (2014) citam que os sensores utilizados em VANT normalmente são:
câmeras RGB para detectar falha de plantio, que atuam na região do visível do espectro
eletromagnético; câmeras térmicas, que detectam o estresse hídrico; câmeras multiespectrais,
que detectam o estresse nutricional, para determinação de índices indicadores fisiológicos, e
estrutura da copa, bem como índices de vegetação (NDVI); câmeras hiperespectrais para
aplicação de desenvolvimento de novos índices, visualização da assinatura espectral e
combinação de índices; e sensores ativos, para registro de refletância, NDVI e outros.

2.1.6.4 Processamento

Como o sensor do VANT gera uma grande quantidade de fotos, é necessário juntar essas
fotos e montar apenas uma imagem, ou seja, realizar o mosaico das fotografias tiradas durante
o voo.
A definição de mosaico de imagens, segundo Almeida (2014, p. 38), “é a ampliação da
vista da área fotografada, originando uma impressão de continuidade, ou seja, a união de várias
fotografias formando uma apenas no final [...]”.
O autor diz ainda que para compreender a formação dos mosaicos é preciso
compreender a existência de imagens sobrepostas em um recobrimento aéreo, no qual ocorre a
sobreposição lateral, normalmente equivalente a 30% de recobrimento, e a sobreposição
longitudinal, que normalmente é superior a 60% e que ocorre entre as fotografias. Tal dinâmica
é apresentada na Figura 15.
Para corrigir os erros inerentes ao processo de levantamento é utilizado a
ortorretificação de imagens, que segundo Mendonça (2008, p. 11) é o processo em que

se executam operações de transformações métricas na imagem, passando por
correções tanto às suas distorções relativas à aquisição, quanto às distorções inerentes
ao relevo projetado a uma perspectiva ortogonal para possibilitar sua utilização direta
como fonte de informação métrica.
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Figura 15 – Exemplo de sobreposições lateral e longitudinal

Fonte: Brito e Coelho Filho (2007 apud ALMEIDA, p. 38).

Silva et al. (2014, p. 748) afirmam que o processamento fotogramétrico automático pode
ser concluído apenas com as posições dadas pelo sistema GNSS, pois

a fotogrametria por VANT refere-se ao uso de uma plataforma aérea de levantamento
fotogramétrica que pode ser operada remotamente, de forma semiautônoma ou
totalmente autônoma. Essa plataforma é equipada com um sistema de câmera
fotográfica digital comum ou infravermelho, um sistema GNSS para fornecer a
posição do centro de cada fotografia, um IMU (Inertial Measurement Unit) composto
de giroscópios, acelerômetros, altímetros e bússola, que permite a determinação da
orientação exterior aproximada para cada imagem tomada durante o voo, link de rádio
e uma pequena CPU que controla tudo.

2.1.6.5 Vantagens e desvantagens do uso de VANT

Os VANT’s apresentam como vantagem a capacidade e habilidade de adquirir imagens
ou filmar em tempo real e simultaneamente enviá-las a estação de controle (EISENBEIß, 2009).
Desta forma é possível avaliar no momento a qualidade dos dados, permitindo assim efetuar
qualquer procedimento visando melhorar os resultados (ROBERTO, 2013).
A maior parte dos VANT’s existentes no mercado destinados a fins civis apresentam
como característica principal o fator baixo custo. Nesse sentido, uma das grandes vantagens dos
VANT’s inclui a redução dos custos operacionais, consistência de trajetória de voo e aquisição
de imagem (WATTS et al. 2010).
Segundo Silva (2013), o uso de veículos aéreos não tripulados traz vantagens também
em relação a redução de custos em operações quando comparado ao uso de aeronaves
tripuladas. Além disso, a utilização de VANT’s possibilita o monitoramento de atividades
ilícitas onde o voo tripulado pode representar um risco a tripulação (SILVA, 2013).
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Jorge e Inamasu (2014), ao avaliarem a Figura 16, destacam que embora a área de
cobertura de imageamento que um VANT consegue realizar seja pequena quando comparada
com as de satélite, de modo geral há um ganho com a flexibilidade de uso, tornando-se muito
útil para a agricultura.
Entre as desvantagens do uso do VANT tem se que a convivência entre aeronaves
comerciais e os VANT’s traz sérias preocupações com relação à capacidade que o sistema atual
de navegação, controle, vigilância e gestão de tráfego aéreo tem para lidar com situações de
perigo em caso de aproximação entre as duas categorias de aeronaves (CORRÊA e CAMARGO
JÚNIOR, 2008).
Para Lin et al. (2010), algumas das principais limitações apresentadas pelas técnicas
utilizadas para obtenção de imagens aéreas com o uso de VANT’s são: a limitação do peso, a
cobertura estreita de cada imagem, a grande distorção geométrica, e ao volume de dados para
o processamento. Além disso, existem limitações como: menor estabilidade de voo, dificuldade
para realizar a decolagem e o pouso da aeronave, autonomia de voo e a altitude alcançada pela
aeronave.
Figura 16 – Comparação de VANT com sistemas aéreos e satélites

Fonte: (JORGE e INAMASU, 2014, p. 112).

Outra desvantagem é encontrada no processamento das imagens, possível apenas com
softwares específicos, visto que muitos softwares comerciais para processamento
fotogramétricos convencionais nem sempre são compatíveis com o tipo de dados coletados
(ROBERTO, 2013).

2.1.6.6 Aplicação de VANT na agricultura
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A utilização de VANT’s para a agricultura é indicada por diversos motivos,
principalmente devido à sua alta capacidade de revisita, aliado à facilidade de obter imagens
com alta resolução espacial, espectral e radiométrica. Dentre as aplicações de VANT’s para o
agronegócio pode-se citar o manejo de culturas agrícolas, verificação de estresse hídrico,
estimativas de falhas no plantio e mapeamento de áreas para aplicação de defensivos ou
adubação.
Segundo Medeiros (2007), as imagens obtidas pelas aeronaves são utilizadas pela
agricultura de precisão para monitoramento de lavouras, índice de doenças e pragas e nas
estimativas de volume de produção. As fotografias aéreas obtidas a partir do VANT auxiliam
no mapeamento das culturas, na avaliação de áreas cultivadas, em cadastros rurais e no
mapeamento do solo.
Tanto para a detecção de manchas e infestações de plantas daninhas, como para a
topografia e geração de mapas de produtividade, a utilização de imagens obtidas por meio de
VANT’s pode ser um auxílio no sistema produtivo de grãos, afirma Primicerio (2012).

2.2

MATERIAL E MÉTODO

O trabalho foi desenvolvido em cinco fases, sendo que a primeira foi destinada à
implantação do experimento, na segunda ocorreu a coleta de dados, na fase três o
processamento dos mesmos, na fase quatro o cruzamento das informações e na quinta a análise
estatística. A metodologia do experimento é exposta por meio do fluxograma apresentando na
Figura 17, o qual possibilita melhor compreensão dos métodos utilizados.
Figura 17 – Fluxograma da metodologia do experimento

Fonte: Autor
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2.2.1 Descrição da área experimental

A área experimental, representada pela Figura 18, situa-se na fazenda Boa Vista, na
cidade de São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul. O talhão do experimento possui 51,6 ha,
com coordenadas central de latitude- 29°27'28.20" e longitude -53°45'4.89", Datum WGS 84 e
aproximadamente 500 metros de altitude.
Figura 18 – Mapa de localização da área experimental

Fonte: Autor

O clima da região do município de São Martinho da Serra é classificado como Cfa
segundo classificação climática de Köppen (1931).
De acordo com a plataforma de coleta de dados do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET) de Santa Maria, RS, no período compreendido entre 20 de agosto de 2014 e 20 de
janeiro de 2015, a temperatura mínima foi 9,2°C, a média 21,3 °C, e a máxima 32,6°C, e a
precipitação acumulada nesse período foi de 1.206,5 mm.
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O solo da área experimental, devido a sua formação, é classificado, segundo Streck et
al. (2008), como Neossolo Litólico Eutrófico típico. Conforme a Embrapa (1999), essa
classificação apresenta horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm de espessura, assentado
diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr, constituído por fragmentos de rocha
com diâmetro superior a 2 mm.

2.2.2 Implantação do experimento

Pertencente à primeira fase, o levantamento de campo foi conduzido em um talhão que
historicamente possui manejo de rotação de cultura entre milho e soja, utilizando o sistema de
plantio direto e agricultura de precisão.
A cultura utilizada no experimento foi o milho Zea mays L. da variedade Pioneer 1630
hx, com espaçamento de semeadura de 0,5 metros e população de 70 mil plantas por hectare. A
data da semeadura ocorreu em 20 de agosto de 2014 e a colheita foi realizada em 20 de janeiro
de 2015.

2.2.3 Coleta de dados

A coleta de dados, compreendida na segunda fase do desenvolvimento do trabalho, foi
dividida em duas etapas: obtenção da imagem aérea e obtenção dos dados da produtividade do
talhão.

2.2.3.1 Obtenção da imagem aérea do talhão com o uso de VANT

A obtenção da imagem foi realizada no dia 19 de novembro de 2014, as 10 horas da
manhã, por uma empresa terceirizada especializada em levantamento de imagens aéreas com a
plataforma VANT. Foi utilizado a aeronave modelo EI Asesor/5 (Figura 19), com envergadura
de 1 metro, peso total de 1,5 kg, velocidade máxima de operação de 75 km/h e autonomia de
50 minutos.
O VANT utilizado foi equipado com dois sensores. O primeiro é o CMOS
multiespectral modelo Tetracam ADC Micro (Figura 20 – A), pesando aproximadamente 90
gramas. Este possui resolução de 3,2 megapixel (armazenamento de 2048 x 1536 pixel) com
resolução radiométrica de 8 bits e resolução espectral de 3 bandas, com os intervalos de
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comprimentos de onda de 0,52 a 0,60 μm compreendendo a banda do verde; 0,63 a 0,69 μm
compreendendo a banda do vermelho e 0,76 a 0,92 μm compreendendo a banda do
infravermelho próximo. O segundo sensor utilizado para obter as imagens foi o CMOS modelo
Flir Tau2 (Figura 20 – B), que pesa aproximadamente 71 gramas, possui resolução de 0,3
megapixel (armazenamento de 640 x 512 pixel) com resolução radiométrica de 8 bits e
resolução espectral de uma banda, com o intervalo de comprimento de onda de 7,5 a 13,5 μm
compreendo a banda do infravermelho termal.
Figura 19 – Ilustração do VANT modelo EI Asesor/5 utilizado no levantamento

Fonte: (FOTO AÉREA, 2016).

Figura 20 – A - Ilustração do sensor Tetracam ADC Micro e B - Ilustração do sensor Flir Tau 2 utilizados no
levantamento

Fonte: (TETRACAM, 2016).
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O voo foi realizado aproximadamente a 250 metros de altura em relação ao solo do
talhão, com sobreposições de imagens laterais e frontais de 30 por cento.

2.2.3.2 Obtenção dos dados de colheita do talhão

A colheita da cultura no talhão foi realizada em 20 de janeiro de 2015. O produtor
envolvido na pesquisa disponibilizou a colhedora John Deere 9670, embarcada com o kit de
monitor e sensores de colheita da marca e modelo Trimble FMX, com correção diferencial de
GNSS chamado RTX. O kit utilizado teve como objetivo armazenar e mapear em tempo real a
produtividade do milho no talhão.

2.2.4 Processamento dos dados levantados

Nesta terceira fase do trabalho, o processamento de dados foi dividido em duas etapas:
processamento das imagens aéreas e processamento dos dados da produtividade do talhão,
estando todos os dados em Datum WGS84.

2.2.4.1 Processamento das imagens levantadas

O processamento para gerar a imagem do talhão foi segmentado em dois momentos. No
primeiro foi gerado o mosaico das imagens multiespectrais, que serviram de subsídio para gerar,
no segundo momento, as informações de NDVI.
a) Processamento do mosaico: para este processamento foi utilizado o software Agi
Photoscan Pro, que resultou na imagem ortorretificada multiespectral, com resolução espacial
de 0,7 m, com as bandas: 2, 3, 4 e 5.
b) Obtenção do índice de vegetação NDVI: foi calculado através da Equação 01,
segundo (ROUSE et al.,1973). O software utilizado para realizar o cálculo, gerando a imagem
com o índice de vegetação NDVI, foi a ferramenta de cálculo de raster do Qgis 2.14.3.

2.2.4.2 Processamento dos dados de colheita

O processamento dos dados está segmentado em duas etapas, a fim de melhor abordar
a metodologia.
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a) Filtragem dos dados de colheita, realizada no software SMS 15.5, no qual foram
utilizados parâmetros para excluir os dados que não representam informações reais. Tais
parâmetros foram definidos como sendo: velocidade da colhedora inferior a 1 km/h e superior
a 10 km/h e produtividade menor que 2.000 kg/ha e superior a 20.000 kg/ha.
b) Mapa final de produtividade, resultante dos dados filtrados, composto pelos dados
reais das células registradas no monitor de colheita. Para cruzar os dados de produtividade com
o NDVI não houve a interpolação dos dados no mapa final a fim de não estimar áreas não
amostradas.

2.2.5 Cruzamento das informações

De posse das informações do talhão de imagem multiespectral, do NDVI e dos dados
de produtividade, na quinta fase ocorreu o cruzamento de todas essas informações da seguinte
forma: os dados de produtividade de milho foram estratificados em quatro classes, conforme o
histograma da Figura 21. A classe de número 1 foi delimitada de 2.000 a 6.000 kg/ha; a classe
2 foi delimitada de 6.000 a 10.000 kg/ha; a classe de número 3 foi delimitada de 10.000 a 14.000
kg/ha e a quarta classe foi delimitada de 14.000 a 19.000 kg/ha, sendo lançadas 50 amostras
aleatórias por classe de produtividade, perfazendo um total de n= 200 no experimento,
espacializadas conforme a Figura 22 - A.
Figura 21 – Histograma de frequência dos dados de produtividade

Fonte: Autor

A partir destes 200 pontos foram extraídas as informações do NDVI (Figura 22 - C) e o
número digital da imagem multiespectral (Figura 22 - B), da banda verde, vermelha,
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infravermelha e termal, através da ferramenta de extração de multi valores a partir de pontos
(Extract Multi Values to Points) do ArcGis 10.3. Conforme a Figura 17 “ou fluxo de trabalho”,
de cada ponto foram extraídas as informações de imagem e NDVI de seu respectivo pixel.
Os dados extraídos pela ferramenta Extract Multi Values to Points do ArcGis 10.3 foram
registrados na tabela DBF do arquivo shapefile dos dados de produtividade.
Figura 22 – A – Ilustração dos pontos amostrais; B – Ilustração dos pontos amostrais sobre a imagem; C –
Ilustração dos pontos amostrais sobre NDVI

Fonte: Autor

2.2.6 Análise estatística

Foram realizadas as análises estatísticas de correlação dos dados de produtividade com
os dados provenientes do VANT.
Os dados registrados no DBF dos arquivos shapefile foram abertos no software Excel
2016, onde foram obtidos os gráficos de regressão contendo a linha de tendência, o R2 e a
equação.
Tais análises foram correlacionadas com os dados de produtividade para cada banda da
imagem multiespectral e com os valores de NDVI, perfazendo um total de cinco análises
estatísticas.

2.2.7 Análise visual entre mapas

Foi realizada uma análise visual entre os mapas de NDVI e mapa de dados de
produtividade, onde foram lançados 15 pontos homólogos indicados com setas em cada mapa,
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sendo os pontos com sufixo A pertencentes ao mapa de NDVI e os pontos com sufixo B
pertencentes ao mapa de dados de produtividade.

2.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da fase três são apresentados nos seguintes tópicos:
mosaico das imagens multiespectrais; mapa de NDVI; dados de produtividade e resultado
estatístico do cruzamento de dados.

2.3.1 Mosaico das imagens multiespectrais

O mapa do mosaico da imagem multiespectral é composto pela imagem RGB falsa cor,
com resolução espacial de 0,7 metros, conforme Figura 23.
Figura 23 – Mosaico das imagens levantadas pelo VANT em falsa cor de 19/11/2014

Fonte: Autor
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2.3.2 Mapa de NDVI

A equação de NDVI aplicada sobre o mosaico das imagens resultou no mapa de NDVI
(Figura 24) com resolução espacial de 0,7 metros, valor mínimo de 0,1641, valor máximo de
0,8402, valor médio de 0,5228, desvio padrão de 0,1690 e coeficiente de variação de 0,29.
Analisando visualmente o mapa observa-se que alguns locais com valores de baixo índice de
vigor vegetativo estão correlacionados ao tráfego de máquinas, principalmente nas bordas, em
consequência das manobras, e no centro, devido ao rastro de atividade de pulverização.
Figura 24 – Mapa de NDVI do talhão de 19/11/2014

Fonte: Autor

2.3.3 Resultado dos dados de produtividade

O resultado do filtro realizado nos dados de produtividade possui valor mínimo de
2.001,3 kg/ha; valor máximo de 18.999,3 kg/ha; valor médio de 9.921,8 kg/ha; desvio padrão
de 3.485,6 kg/ha e coeficiente de variação 0,35; e encontra-se representado pela Figura 25.
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Ressalta-se a ausência de alguns dados de produtividade não registrados pelo monitor de
colheita referente a determinados locais onde foi utilizada uma máquina colhedora que não
possuía a tecnologia embarcada para mensurar a colheita.
Comparando a média da produtividade de 9.921,8 kg/ha obtida no experimento com a
produtividade média do estado do Rio Grande do Sul, que segundo CONAB (2016) foi de 6.560
kg/ha na safra 2014/2015, considera-se alta a produtividade de milho obtida no talhão.
Figura 25 – Mapa de dados de produtividade de milho de 20/01/2015

Fonte: Autor

2.3.4 Resultado da análise estatística
O cruzamento da produtividade com a banda do verde resultou em R2= 0,05, não
apresentando correlação. Conforme é apresentado no gráfico da Figura 26, essa ausência de
correlação já era prevista pela revisão bibliográfica, a exemplo de Florenzano (2007), o qual
diz que região do visível a banda que mais reflete é o verde, mas é na região do infravermelho
próximo que a vegetação reflete maior quantidade de energia. Liu (2007) também explica que,
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na região do verde, a vegetação, através de pigmentos e clorofilas, absorve quase 90% da
radiação incidente, contra 10 % de absorção na região do infravermelho próximo.
Fernandes, Wendling e Bona (2015) também encontraram baixa correlação dos dados
de produtividade de milho com a banda do verde, com R2 = 0,02.
Figura 26 – Gráfico de dispersão dos dados de produtividade de milho cruzados com a banda do verde do mosaico
das imagens do VANT
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Fonte: Autor

O cruzamento da produtividade com a banda do vermelho resultou em R2 = 0,37,
apresentando média correlação através da equação exponencial negativa. Conforme é
apresentado no gráfico da Figura 27, os dados de baixa produtividade, na classe de
produtividade de 2.000 a 6.000 kg/ha, ficaram mais dispersos da linha de tendência e os dados
de alta produtividade não foram estimados com precisão.
Conforme Jensen (2009), o comprimento de onda do vermelho para a vegetação é
absorvido pelos seus pigmentos foliares, e por isso que os dados de maior produtividade (que
possuem maior índice de área foliar) possuem registro de refletância baixo.
Parte da baixa produtividade e da maior refletância dos valores na Figura 27 pode ter
sido ocasionada pela influência da exposição do solo pois, analisando o mosaico das imagens
(Figura 23), observa-se maior intensidade de manobras de máquinas e linhas de pulverização,
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que acabam causando danos à planta e compactando o solo, consequentemente gerando menor
desenvolvimento de planta e diminuindo sua área foliar.
Figura 27 – Gráfico de dispersão dos dados de produtividade de milho cruzados com a banda do vermelho do
mosaico das imagens do VANT
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Fonte: Autor

Visto que a tomada de imagens ocorreu 91 dias após a data do plantio, é possível
concluir que o milho se encontrava no estágio fenológico entre VT e R1, pois segundo
Weismann (2008), este período totaliza 85 dias após a germinação (que foi de 6 dias),
equivalendo a 12 semanas. Para a Embrapa (2006) este estágio fenológico é iniciado quando os
estilos-estigmas estão visíveis, para fora das espigas (Figura 28), e pela sua coloração podem
interferir diretamente na refletância da região do vermelho, diminuindo seus valores e não
condizendo com a baixa produtividade da planta, o que vem ao encontro da dispersão dos dados
no gráfico em altas produtividade.
Pioneer Sementes (2016) ressalta que a transição do desenvolvimento vegetativo para o
reprodutivo (VT para R1) é um período essencial para a determinação do rendimento do grão.
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Figura 28 – A – Crescimento do pendão de V7 a VT. B – Vista destacada da planta de milho em V18. O pendão
pode ficar visível fora do verticilo nesse estágio. C – Três espigas do ponto mais alto com cabelos
(estilo-estigmas).

Fonte: (PIONEER SEMENTES, 2016)

O cruzamento da produtividade com a banda do infravermelho próximo resultou em R2
= 0,38, que apresentou média correlação. Conforme apresentado na Figura 29, os dados com
correlação negativa apresentam alta dispersão em altas produtividades, já os dados de baixa
produtividade são melhor expressos pelo número digital da banda do infravermelho. O
resultado apresentado ficou abaixo do previsto na revisão bibliográfica. Para Jorge e Inamasu
(2014), o infravermelho próximo é a banda mais sensível para identificar o estresse nutricional,
indicadores fisiológicos e estrutura do dossel com imagens.
O resultado encontrado foi diferente do apresentado por Fernandes, Wendling e Bona
(2015), que obtiveram um índice de correlação da banda do infravermelho próximo do satélite
Landsat 8 com a produtividade de milho de R2 = 0,80. Uma causa para esta variação pode ser
a diferença de resolução espacial dos sensores com influência direta da estrutura do dossel da
planta. A resolução espacial do Landsat 8 é de 30 m, e a resolução espacial do sensor do VANT
é de 0,7 m. Para o sensor do Landsat 8 obter uma informação de refletância do alvo (pixel), o
sensor mescla as informações do solo e da planta de uma grande área, de 30 x 30 m (900 m2),
e, como o espaçamento de plantio de semente é de 0,5 m, o solo tem pouca influência nesta
informação obtida. Já o sensor do VANT, pelo fato de ter alta resolução, obtém a informação
de uma pequena área, de 0,7 x 0,7 m (0,49 m2), onde o pixel escolhido para comparar os dados
de refletância do infravermelho com a produtividade registrada pode estar posicionado no meio
da linha de plantio, ocorrendo maior influência da refletância do solo e diminuindo a refletância

61

no infravermelho, causando assim alta dispersão de dados de refletância em altas
produtividades.
Figura 29 – Gráfico de dispersão dos dados de produtividade de milho cruzados com a banda do infravermelho
próximo do mosaico das imagens do VANT
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Fonte: Autor

O cruzamento da produtividade com a banda do infravermelho termal resultou em R2 =
0,68, significando alta correlação, conforme apresentado no gráfico na Figura 30. Analisando
o gráfico, que possui correlação linear negativa, percebe-se que a equação subestima os dados
de alta produtividade, enquanto que nos dados de média produtividade os números digitais
foram mais dispersos da linha de tendência. Ao encontro desta conclusão está o estudo de
Fernandes, Wendling e Bona (2015), que obtiveram alta correlação dos dados de produtividade
de milho com a banda 11 do infravermelho termal do satélite Landsat 8, com R2 = 0,73.
Os indicadores de estresse da planta já mencionados por Jorge e Inamasu (2014) são
capazes de serem detectados pelas câmeras termais visto que estas registram o aumento de
temperatura da planta em condição de estrese hídrico. A avaliação dos dados de alta refletância
no gráfico da Figura 30 da banda do termal no experimento, onde observa-se baixa
produtividade, vai ao encontro da tese do autor, segundo a qual o aumento de temperatura e
estresse da planta aumentam a refletância.
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Figura 30 – Gráfico de dispersão dos dados de produtividade de milho cruzados com a banda do infravermelho
termal do mosaico das imagens do VANT
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Fonte: Autor

O cruzamento da produtividade com NDVI resultou em R2 = 0,75, que apresentou alta
correlação linear com os dados de produtividade, conforme é apresentado no o gráfico da Figura
31. O NDVI conseguiu explicar os dados de baixa, média e alta produtividade. Matias, Streck
e Aguilar (2015) encontraram correlação positiva e linear utilizando o NDVI para estimar a
produtividade de milho com imagens do satélite Landsat 8. Confirmando o resultado, ZamanAllah et al. (2015), utilizando o NDVI obtido através de VANT, também alcançaram
significativo coeficiente de correlação de 0,63.
Geipel e Claupein (2014) ao utilizarem VANT para estimar a produtividade de milho
encontraram alta correlação linear com índice de vegetação, chegando a R2 = 0,74, o que vem
ao encontro do resultado encontrado com NDVI.
A causa da não explicação de 25% da produtividade pela equação de regressão linear
de NDVI encontra-se entre os erros apresentados por Menegatti (2002) e já expostos neste
trabalho, devido à alta taxa de coleta de pontos atrelado aos erros de posicionamento da
máquina.

63

Figura 31 – Gráfico de dispersão dos dados de produtividade de milho cruzados com o NDVI do mosaico das
imagens do VANT
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Fonte: Autor

Observando-se também o resumo estatístico através da Tabela 2, verifica-se que o NDVI
e a banda do infravermelho termal são os que possuem maior índice de correlação com os dados
de produtividade de milho, sendo capazes de estimar a produtividade de forma adequada.
Araújo, Vettorazzi e Molin (2005), utilizaram videografia aérea multiespectral para estimar a
produtividade das culturas de trigo e soja e também encontraram maior correlação do NDVI do
que da banda do infravermelho próximo e da banda do vermelho.
Tabela 2 – Resumo das equações de análise de regressão geradas e índices de correlação de Pearson

Variável

Equação

R²

Banda do Verde

y = 148,5134x + 2490,8246

0,05

Banda do Vermelho

y = 14607,5507℮ -0,0352x

0,37

Banda do Infravermelho Próximo

y = 941,4351℮ 0,0215x

0,38

Banda do Infravermelho Termal

y = -73,4170x + 16099,7610

0,68

NDVI

y = 19896,5537x - 607,3387

0,75

Fonte: Autor
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2.3.5 Resultado de análise visual entre os mapas

A análise visual do mapa de NDVI e do mapa de dados de produtividade, na Figura 32,
aponta que os pontos 1A, 2A, 3A, 9A, 12A e 14A apresentaram, no mapa de NDVI, zonas de
altos índices de vigor vegetativo, e os pontos homólogos 1B, 2B, 3B, 9B, 12B e 14B, no mapa
de dados de produtividade, também apresentaram zonas de altas produtividades. A mesma
relação foi encontrada nos pontos 4A, 5A, 6A, 7A, 10A e 15A, que apresentaram baixos índices
de vegetação no mapa de NDVI, e seus pontos homólogos 4B, 5B, 6B, 7B, 10B e 15B, que
também representam zonas de baixa produtividade no mapa de dados de produtividade. No
entanto, o ponto 11A apresentou médio índice de NDVI e o ponto homólogo 11B apresentou
zona de alta produtividade. Ocorreu também divergência no ponto 13A, que apresentou alto
índice de NDVI, e no ponto correspondente aos dados de produtividade 13B, pois este
apresentou zonas de média produtividade.
A diferença de comportamento dos dados na região do ponto 13A e 13B entre a classe
do índice e a classe dos dados de produtividade encontra-se contida nos 25% da produtividade
não explicados pela equação de regressão linear, e a razão disto pode estar relacionada
diretamente ao balanço hídrico, pois o solo na região do experimento não é profundo, segundo
a classificação de (STRECK et al., 2008).
Ao avaliar os dados do Inmet (2016) referentes ao balanço hídrico representado no
gráfico da Figura 33, no período de 20 de agosto de 2014 a 20 de janeiro de 2015, pertencente
à estação meteorológica da cidade de Santa Maria, por ser a mais próxima da área do
experimento, pode-se observar que, na data da tomada das imagens do VANT, registraram-se
- 1,96 mm de déficit hídrico, pois já haviam se passado 15 dias com registro de balanço hídrico
igual a 0 mm.
A influência do balanço hídrico negativo vem de encontro a exposição de EMPRAPA
(2006, p. 7), onde é colocado que,

nos estágios de VT a R1, a planta de milho é mais vulnerável às intempéries da
natureza que qualquer outro período, devido ao pendão e todas as folhas estarem
completamente expostas. Remoção de folha nesse estágio por certo resultará em
perdas na colheita.
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Figura 32 – Imagem de comparação do mapa de NDVI e o mapa de dados de produtividade de milho

Fonte: Autor
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Figura 33 – Balanço hídrico sequencial do período de 20/08/2014 a 20/01/2015 na estação meteorológica de Santa
Maria – RS

Fonte: Adaptação de (INMET, 2016).

Nesse sentido, relacionando os dados de produtividade de milho com estresse hídrico,
Moreira (2005) apresenta um gráfico (Figura 34) com diferentes conteúdos de água na folha do
milho e sua respectiva assinatura espectral, onde é possível observar que quanto menor for o
conteúdo de água na folha maior será a refletância. A influência é mais perceptível no
infravermelho, diante do limite de comprimento de onda apresentado, e o autor ressalta ainda
que a refletância do infravermelho é inversamente proporcional à absorção de energia.
Figura 34 – Curvas de refletância espectral, obtidas em folhas de milho com diferentes conteúdos de água

Fonte: Adaptação de Hoffer (1978) por Moreira (2005, p. 101).
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3

CONCLUSÃO

Realizado o presente trabalho, conclui-se ser possível estimar a produtividade de milho
através da utilização de imagens de veículo aéreo não tripulado com base no índice de vegetação
NDVI e na banda do infravermelho termal, inclusive onde não exista a disponibilidade de
monitores de colheita, visto que foi encontrada regressão linear significativa através do R2 entre
o índice de vegetação NDVI e a produtividade de milho.
As imagens provenientes de veículo aéreo não tripulado, especialmente através do
índice de vegetação NDVI e região do espectro eletromagnético do infravermelho termal
proporcionam o monitoramento da produtividade de milho antecipadamente a sua colheita,
tornando-se ferramentas importantes para a agricultura de precisão.
A tecnologia de veículo aéreo não tripulado utilizada para estimar a produtividade de
milho apresentou algumas limitações em sua aplicação devido à influência na reflectância
registrada pelo sensor nas diferentes fases fenológicas da planta, sendo que tal influência se deu
em função das condições meteorológicas durante o ciclo produtivo.
Devido ao limitado orçamento do projeto, recomenda-se realizar outro estudo com o
objetivo de obter imagens de veículo aéreo não tripulado com maior número de recobrimento
em diferentes datas ao longo do ciclo produtivo da cultura, a fim de minimizar as influências
fisiológicas e meteorológicas na planta e acurar a estimativa de produtividade de milho.
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