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RESUMO 

Estimativa da altura e produtividade da cana-de-açúcar utilizando imagens 

obtidas por aeronave remotamente pilotada 

Nos últimos anos, acompanhar o desenvolvimento de uma cultura tem se 
tornado cada vez mais imprescindível para a tomada de decisões. Sistemas aéreos 
remotamente pilotados são muito promissores em aplicações de monitoramento. Sua 
flexibilidade, facilidade de operação e construção relativamente barata os tornam os 
melhores candidatos para monitorar atividades na agricultura de precisão, onde as 
reações imediatas de manejo às doenças das plantas, à falta de nutrientes das plantas e 
às mudanças ambientais são o ponto focal para eficiência e produtividade das 
plantações. No entanto, no Brasil a utilização desta tecnologia ainda é limitada e o 
número de publicações científicas sobre o assunto é escasso. No caso específico da 
cana-de-açúcar, a utilização de aeronave remotamente pilotada (RPA) é bastante 
promissora e publicações científicas internacionais são limitadas. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a potencialidade de imagens obtidas a partir de câmeras com 
diferentes bandas espectrais embarcadas em RPA para obtenção de modelos 
tridimensionais para estimativa de altura, produtividade e variabilidade espacial. As 
coletas foram realizadas ao longo da safra 2014/2015, durante o período de um ano. Foi 
utilizada uma aeronave remotamente pilotada equipada com uma câmera digital com 
sensibilidade na região espectral do visível (RGB) e outra na região espectral do 
infravermelho próximo (IVP) sincronizadas com um sistema de navegação global por 
satélite (GNSS). Este sistema possibilitou a aquisição de imagens com altíssima 
resolução (3 cm pixel-1) e permitiu a geração de orto-mosaicos e modelos digitais de 
superfícies (MDS) através de métodos de reconstrução automática em 3D, ajustados por 
pontos de controle em solo. O RPA seguiu um plano de voo pré-determinado sobre o 
local do estudo para garantir a aquisição de imagens com cruzamento e sobreposição 
superior a 90%. O método de validação foi conduzido a partir das medidas de altura 
obtidas a campo com o auxílio de régua topográfica. Após o processamento das 
imagens aéreas foi possível a identificação das áreas com ausência de fechamento de 
dossel, observando também a relação desses locais com o baixo desenvolvimento da 
altura das plantas ao longo de seu ciclo. A regressão entre os valores da estimativa de 
altura obtidas com as simulações apresentou erro relativo inferior a 13%, já a estimativa 
da produtividade apresentou erro na faixa de 6%. A estimativa de altura e produtividade 
demonstram o alto potencial para o monitoramento e avaliação de talhões de cana-de-
açúcar, podendo ser uma ferramenta utilizada no apoio a gestão destas áreas. 

Palavras-chave: Câmera digital; Nuvem de pontos; Variabilidade espacial; Altura do 
dossel; Sensoriamento remoto 
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ABSTRACT 

Height and productivity estimation of  sugarcane using images obtained by 

remotely piloted aircraft 

In the last few years, monitoring the development of a culture has become 
increasingly imperative for decision-making. Remotely piloted aircraft systems (RPA) are 
very promising in monitoring applications. Their flexibility, ease of operation, and 
relatively inexpensive construction make them the best candidates to monitor precision 
farming activities where immediate management responses to plant diseases, lack of 
plant nutrients, and environmental changes are the focal point for efficiency And 
productivity of plantations. However in Brazil the use of this technology is still limited and 
the number of scientific publications on the subject is scarce. In the specific case of 
sugarcane the use of RPA is very promising and international scientific publications are 
limited. The objective of this work was to evaluate the potentiality of images obtained 
from cameras with different spectral bands embedded in RPA to obtain three - 
dimensional models for estimation of height, productivity and spatial variability. The 
collections were carried out during the 2014/2015 harvest, during a period of one year, 
using a remotely piloted aircraft equipped with a digital camera with sensitivity in the 
visible spectral region (RGB) and another in the near infrared spectral region (NIR) 
Synchronized with a GNSS. This system allowed the acquisition of images with very high 
resolution (3 cm pixel-1) allowing the generation of ortho-mosaics and digital surface 
models (DSM), through automatic 3D reconstruction methods adjusted by control points 
in soil. The RPA followed a pre-determined flight plan on the study site to ensure cross-
over and overlapping acquisition of over 90%. The validation method was carried out 
from the height measurements obtained in the field with the aid of topography. After the 
aerial images processing, it was possible to identify the areas of crop failure, also 
observing the relation of these locations with the low development of plant height 
throughout its cycle. The regression between the values of the height estimation obtained 
with the simulations resulted in a relative error of less than 13%. The results obtained 
demonstrate the high potential of this technique for monitoring and evaluation of 
sugarcane fields, and can be a tool used to support the management of these areas. 

Keywords: Digital camera; Point cloud; Spatial variability; Canopy height; Remote 
sensing 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem seguido a tendência mundial de busca por inovações que proporcionem 

melhores resultados de produção afim de atender à crescente necessidade mundial de alimentos e 

energia. A cana-de-açúcar se destaca no cenário nacional, além de ser uma fonte direta de alimento 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2015), é também fonte para a produção 

de etanol. Em dezembro de 2016 foi estimada a produção de 694,54 milhões de toneladas para a 

safra 2015/2016, em uma área de 9,1 milhões de hectares, correspondendo a um incremento de 

4,4% em relação a última safra (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2016). 

A demanda mundial por etanol tende a aumentar cada vez mais, de 80 bilhões de litros 

produzidos em 2013, estima-se produção de 200 bilhões de litros em 2021 (GOLDEMBERG et al., 

2014). Essa necessidade pelo aumento da produção de etanol requer que o plantio e o 

processamento industrial da cana-de-açúcar sejam extremamente eficientes para alcançar os 

objetivos de produtividade. Tal fato gera para o setor sucroalcooleiro alta demanda por novas 

tecnologias que visem ao aumento do rendimento da produtividade. 

O geoprocessamento, em especial, o sensoriamento remoto são ferramentas potenciais 

para o correto diagnóstico e intervenção no manejo das culturas. O conhecimento de parâmetros 

agronômicos obtidos direta ou indiretamente permite a observação da heterogeneidade espacial e 

podem refletir consideravelmente no processo produtivo com potencial retorno econômico. Entre 

esses parâmetros agronômicos, a altura da planta merece destaque já que além de indicar o 

desenvolvimento da mesma, apresenta-se como um parâmetro com alta correlação com a 

produtividade.   

O sensoriamento remoto permite a obtenção de imagens multiespectrais e hiperespectrais 

que são empregadas em diversas atividades relacionadas ao monitoramento de fenômenos que 

ocorrem na superfície do terreno. Esse tipo de dado é empregado com sucesso na agricultura, pois a 

vegetação possui comportamento espectral que permite detectar variações em suas características 

físicas. Imagens multiespectrais de satélite têm sido usadas no mapeamento de lavouras como a de 

cana-de-açúcar, pois fornecem uma previsão da estimativa de área plantada da cultura, permitindo 

discriminar áreas de cana-de-açúcar preparadas para colheita ou cultivo, áreas de reforma e áreas 

em expansão. Além disso, o sensoriamento remoto através do uso de imagens de satélite tem sido 

utilizado por empresas para o acompanhamento da cultura e construção do histórico das áreas 

cultivadas.  

A utilização de informações oriundas de sensores orbitais já é consagrada como uma 

ferramenta na agricultura, porém ainda existem algumas limitações em utilizações especificas, como 

na identificação de falhas nas lavouras e avaliação de variabilidade com alto nível de detalhamento, 

que necessitam de alta precisão e alta resolução espacial. Além disso, o monitoramento mais 

detalhado do desenvolvimento de culturas agrícolas necessita de imagens obtidas em levantamentos 

aéreos que possam ser realizados conforme a disponibilidade de janela (céu livre de cobertura de 

nuvens), mesmo porque ao verificar a ocorrência de doenças ou pragas na cultura é importante a 

rapidez na detecção do fenômeno para realizar o manejo adequado. 
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A utilização de sensores embarcados em uma aeronave remotamente pilotada (RPA) pode 

responder bem a essas demandas, uma vez que possibilita obter informações ao nível aéreo, porém 

em distâncias mais próxima aos alvos. Além disso, o baixo custo de operação e flexibilidade das 

plataformas RPA torna esta tecnologia interessante para ser aplicada na agricultura, sendo possível 

coletar dados quantas vezes forem necessárias, sem a dependência da resolução temporal do 

sistema orbital ou os altos custos de um sobrevoo com avião convencional.  

Outra informação de grande relevância que pode ser obtida pelas imagens dos RPAs é a 

modelagem tridimensional da área de estudo que permite estimar a altura da cultura. Para a cana-de-

açúcar essa informação é importante na estimativa da produtividade, conforme foi descrito por Portz, 

Amaral e Molin (2012). Além disso, estudos internacionais já identificaram a praticidade e rapidez de 

obtenção da altura da cultura por meio de imagens obtidas por RPAs em comparação a outras 

tecnologias. Holman et al. (2016) observaram que a utilização do RPA e a modelagem tridimensional 

resulta em uma coleta de dados 72 vezes mais rápida quando comparada a tecnologia LiDAR (Laser 

Scanner) embarcada em um trator, por exemplo.  

O RPA, portanto, se caracteriza como uma plataforma que tem como única função elevar os 

sensores ao nível aéreo, respeitando um plano de voo pré-definido. Dependendo da categoria de 

tamanho dos RPAs, é possível embarcar os mais diversos sensores para suprir várias necessidades 

de campo.Apesar do seu potencial, o uso desta tecnologia ainda é incipiente no Brasil, havendo 

necessidade de mais pesquisa e desenvolvimento metodológico para a utilização destes veículos de 

forma operacional.  

A partir do exposto, a hipótese levantada neste trabalho foi que as imagens obtidas com 

câmeras de baixo custo embarcadas em plataformas aéreas remotamente pilotadas podem ser 

utilizadas na estimativa da altura, produtividade e variabilidade espacial da lavoura de cana-de-

açúcar. Levando em consideração esta hipótese, surge o interesse do presente trabalho, o qual 

acompanhou com as imagens obtidas por RPA o desenvolvimento do dossel de cana-de-açúcar, 

objetivando avaliar temporalmente a relação entre a altura da cultura, estimativa da produtividade, 

identificação da variabilidade e denifinição do melhor momento para as coletas das imagens para a 

geração da modelagem tridimensional. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A cultura da Cana-de-açúcar e avaliação do desenvolvimento 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma gramínea com metabolismo fotossintético C4, de 

porte alto, pertencente à família Poaceae. É uma cultura robusta, eficiente na produção de biomassa 

e que devido a sua rebrota possui comportamento semiperene. Devido ao grande acúmulo de 

sacarose nos colmos sua principal finalidade é para a produção de etanol e açúcar (DINARDO 

MIRANDA; VASCONCELOS; LANDELL, 2008).   

A cana-de-açúcar tem papel importante na economia brasileira, o Brasil é o maior produtor 

de cana do mundo e o primeiro na produção de açúcar e etanol (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO - CONAB, 2016). A alta demanda dos mercados interno e externo pelos produtos 

obtidos através da cana e a expansão das áreas de produção em diversas regiões do País, tem 

intensificado a necessidade de obter informações que apresentam relação direta com a produtividade 

e permitem a avaliação do desenvolvimento da cultura (ANDRADE et al., 2014).  

A importância do conhecimento do ciclo da cultura e dos padrões de crescimento e 

desenvolvimento das plantas é fundamental para o manejo correto, pois visando-se a máxima 

produtividade econômica, toda e qualquer produção vegetal, deve fundamentar-se na interação de 

três fatores: a planta, o ambiente de produção e o manejo. Assim sendo, no caso especifico do 

processo canavieiro a finalidade deve ser a produtividade, qualidade da matéria prima e a 

longevidade do canavial (CÂMARA, 1993).  

A análise de crescimento em plantas é considerada um método padrão para se medir a 

produtividade biológica de uma cultura em seu ambiente de produção (MAGALHÃES, 1985). Além 

disso, permite identificar as prováveis variações no desenvolvimento que ocorrem durante o ciclo da 

cultura, tornando-se fundamental para modelar e quantificar o crescimento nos diferentes estádios de 

desenvolvimento (TERUEL; BARBIERI; FERRARO JR., 1997). 

A identificação da capacidade produtiva é possível a partir da avaliação de algumas 

variáveis morfológicas das plantas, como altura, diâmetro, plantas m-1, área foliar (SILVA; 

JERONIMO; LÚCIO, 2008). Essa identificação permite também a investigação dos efeitos do manejo 

da cultura (MARTINS; LANDELL, 1995).  

O desenvolvimento da cana-de-açúcar é dividido, em quatro fases segundo Diola e Santos, 

(2010). A primeira fase é caracterizada pelo crescimento lento e tem dependência da umidade do 

solo, chama-se, brotação e estabelecimento e para a ocorrência de brotação são necessários 20 a 30 

dias; A segunda fase, denominada perfilhamento, tem início em torno de 40 dias após o plantio e 

pode durar até 120 dias; o crescimento dos colmos é a terceira fase, começa a partir dos 120 dias 

após o plantio (ou corte) e dura por até 270 dias em um cultivo de 12 meses. Esta fase é a mais 

importante do cultivo, acumulando aproximadamente 75% da matéria seca total. A última fase é a 

maturação dos colmos, quando ocorrem reduções nas taxas de crescimento da planta e aumento no 

acúmulo de sacarose nos colmos, tendo início de 270 a 360 dias após o plantio e podendo se 

prolongar por até 6 meses.  
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Para reduzir custos de produção, o conhecimento do desenvolvimento temporal das 

variáveis agronômicas da cana-de-açúcar é um aspecto importante, pois permite o desenvolvimento 

de modelos de entendimento e predição da produção da cultura (MARAFON, 2012). 

Em relação aos modelos para predizer e simular o crescimento e a produtividade da cana-

de-açúcar destacam-se os parâmetros fenológicos (MARIN; JONES, 2014). Ferreira et al., (2007) 

destacam que a biometria das cultivares de cana-de-açúcar são importantes para o estudo de 

correlação fenotípica, pois permite a identificação de cultivares mais responsivos garantindo maior 

produtividade. A altura foi avaliada como um componente que possui relação direta com a produção 

da cana-de-açúcar por Silva et al., (2009). Além disso, outro estudo realizado por Santana, Oliveira e 

Melo, (2010) com variedades comerciais de cana-de-açúcar demonstrou que a altura é fator 

determinantes para estimativa da produção de cana-de-açúcar, e os autores destacaram que 

características biométricas podem permitir a identificação da variedade que melhor se adapta a 

determinada região.  

Diante da importância do conhecimento de dados que possuam relação com o 

desenvolvimento da cultura,  são necessárias ferramentas que forneçam informações para obter 

estimativas confiáveis, possibilitando a criação de cenários que facilitem a tomada de decisão quanto 

ao manejo localizado, à logística de colheita, planejamento das operações nas usinas, 

armazenamento e escoamento da produção (MAGALHÃES et al., 2013). No entanto, para Rocha 

(2002), somente com o Sensoriamento Remoto aliado a Agricultura de Precisão é possível implantar 

o gerenciamento localizado nas áreas agrícolas. 

  

2.2. Sensoriamento Remoto aplicado à vegetação 

O sensoriamento remoto é a ciência que permite obter informações da superfície ou alvos 

terrestres por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície através 

de sensores instalados em plataformas terrestres, orbitais ou aéreas (FLORENZANO, 2002; 

ANDRADE, 2011). No contexto agrícola, a aplicação do Sensoriamento Remoto é baseada na 

interação da radiação eletromagnética (REM) com o solo, vegetação e água (MULLA, 2013).  

A REM é caracterizada como uma forma dinâmica de energia que se se manifesta a partir 

da sua interação com o alvo, é por meio desta que a informação é transferida do objeto ao sensor 

(NOVO, 2010). A REM pode ser obtida por diferentes fontes, naturais e artificiais (ROSA, 2009). 

Sensores que não possuem sua própria fonte de REM são classificados como passivos, e sensores 

que possuem a sua própria fonte de REM são classificados como ativos (JENSEN, 2009).  

Desde a década de 1960, cientistas vêm extraindo e modelando muitos parâmetros 

biofísicos da vegetação com o uso do Sensoriamento Remoto através da interação REM com a 

vegetação. Assim, o Sensoriamento Remoto permite obter informações que possuem relação direta 

com dados obtidos em campo, além de possibilitar amostrar áreas com maior rapidez e recobrimento 

(JENSEN, 2009).  
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Os sensores podem ser embarcados em diferentes plataformas, portanto a distância do 

sensor em relação ao alvo pode ser classificada de acordo com os níveis de altitude, sendo orbital, 

aéreo e terrestre (FLORENZANO, 2002). 

Especificamente na cultura da cana-de-açúcar trabalhos foram desenvolvidos utilizando 

sensores nos três níveis de coleta.  

Estudos tem demonstrado a eficiência do sensoriamento remoto a nível terrestre aliado a 

técnicas da agricultura de precisão para monitorar e avaliar a cultura da cana-de-açúcar. Trabalhos 

utilizando sensores de reflectância multiespectrais ativos já foram usados para identificação da 

variabilidade espacial do nitrogênio e biomassa da cana-de-açúcar (PORTZ; MOLIN; JASPER, 2012; 

AMARAL et al., 2014), na quantificação da resposta a doses de nitrogênio (MOLIN et al., 2010; ROSA 

et al., 2015), bem como servindo de aporte para a aplicação de nitrogênio em taxa variável (AMARAL; 

MOLIN; SCHEPERS, 2015). No entanto, um entrave desta técnica para predição da biomassa e do 

nitrogênio é a saturação do sinal que começa a estar presente quando a planta apresenta altura 

acima de 0,6 metros dificultando a predição desses atributos (PORTZ; AMARAL; MOLIN, 2012b). 

Além da avaliação da resposta ao nitrogênio e predição de biomassa os sensores ativos também são 

empregados para avaliar a qualidade do plantio, quantificando as áreas de falhas e na avaliação do 

comportamento temporal através de índices de vegetação na fase inicial do cultivo (FRASSON et al., 

2007).  

Sensores de reflectância hiperespectrais passivos VisNIR (350 a 2500 nm), são utilizados 

para a predição do teor relativo de clorofila da cana-de-açúcar (FIORIO et al., 2015), na diferenciação 

de doses de nitrogênio (MIPHOKASAP et al., 2012; TAVARES et al., 2015) e para avaliação da 

resposta da cultura em relação ao ambiente de produção (MARTINS et al., 2015). 

Já o sensoriamento remoto ao nível aéreo/orbital, é capaz de obter informações de 

extensas áreas apresentando um grande potencial no monitoramento da variabilidade espacial na 

área de estudo. Estudo realizado nas principais empresas produtoras de cana-de-açúcar do estado 

de São Paulo comprovou que a utilização das imagens obtidas por sensores orbitais e por aeronaves 

convencionais estão entre as principais tecnologias para aplicação da agricultura de precisão em 

cana-de-açúcar (SILVA; DE MORAES; MOLIN, 2011). 

A aplicação de imagens orbitais em áreas cultivadas com cana se apresenta como uma 

alternativa de baixo custo e possibilita a obtenção de informações importantes para o manejo da 

cultura, graças aos sensores embarcados que registram a resposta da interação da radiação 

eletromagnética (REM) com o dossel da cultura, obtendo a resposta espectral (FORTES; DEMATTÊ, 

2006).  Essa resposta espectral pode fornecer através das imagens e os índices de vegetação (IVs) 

algumas informações, como estimativa da evapotranspiração (YANG; ZHOU; MELVILLE, 1997), 

monitoramento do crescimento da cultura e predição da produtividade (LEE-LOVICK; KIRCHNER, 

1991) e classificação da resposta espectral para diferenciação das variedades de cana-de-açúcar 

(GALVÃO; FORMAGGIO; TISOT, 2005).   

Como alternativa ao aerolevantamento convencional, tem crescido o uso de câmaras 

digitais profissionais de pequeno e médio formato por serem, leves, de fácil manejo e custo reduzido. 

Apesar destas vantagens, nos levantamentos convencionais, normalmente, não é adquirida a banda 
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do infravermelho próximo. As câmaras digitais com essa característica não são comuns e seu custo é 

elevado comparado com câmaras digitais. Uma alternativa é adaptar as câmaras digitais eliminando o 

filtro interno responsável pelo bloqueio da região do infravermelho próximo e substituir por um filtro 

bloqueador da região do visível (RGB) (ROIG et al., 2013). 

As câmeras digitais possuem um sensor imageador, que pode ser CCD (charge-coupled 

device) ou CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), ambos têm uma sensibilidade 

espectral de cerca de 350nm a 1.100nm, a maioria das câmeras digitais usam o filtro de Bayer para 

obter as imagens somente na faixa do visível (RGB), este filtro pode ser removido permitindo a 

detecção de radiação infravermelha refletida pela vegetação (MILTON, 2002; LEBOURGEOIS et al., 

2008). Para a discriminação e estudo de determinados alvos utilizando técnicas de Sensoriamento 

Remoto é imprescindível a utilização da banda do infravermelho próximo. Conforme Jensen (2009), a 

banda do infravermelho próximo é útil para a identificação da cultura e realça o contraste entre 

cultura/solo e terra/água. 

Resultados satisfatórios obtidos com câmaras digitais convencionais com filtros adaptados, 

possibilitam realizar mapeamentos temático, delimitação das coberturas vegetais, delimitação de 

corpos d’água com uma alta resolução espacial quando comparada a resultados obtidos pelos 

sistemas orbitais (MAROTTA et al., 2015; ROIG et al., 2013). Outros estudos apresentam resultados 

no monitoramento de culturas, indicando que este sistema pode ser utilizado na agricultura para 

otimização da produção, bem como na tomada de decisão (PETACH et al., 2014). A grande 

vantagem de se utilizar uma câmera modificada é a possibilidade de serem acopladas em aeronaves 

remotamente pilotadas (RPA) e obter imagens a qualquer momento, com alta resolução espacial e 

temporal (HUNT et al., 2010; CANDIAGO et al., 2015; SANKARAN et al., 2015). 

 

2.3. Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) como plataforma de SR 

 

O avanço tecnológico está introduzindo ao ambiente agrícola novas ferramentas que, até 

pouco tempo, não eram observadas no campo. Na agricultura, um dos novos instrumentos que têm 

ganhado espaço são as aeronaves remotamente pilotadas (RPAs), popularmente conhecida como 

“drones”. Dentro deste contexto agrícola, as pequenas aeronaves são utilizadas para o embarque de 

sensores que, neste caso, trabalham coletando dados sobre o solo ou a planta e ou como um 

implemento para execução de algumas operações específicas de campo (COLOMINA; MOLINA, 

2014). Quando aplicadas de maneira integrada com sensores, as RPAs operam com o objetivo de se 

obter informações úteis a respeito da cultura ou do solo e, neste caso, são consideradas uma 

plataforma aérea de Sensoriamento Remoto (COLOMINA; MOLINA, 2014; SANKARAN et al., 2015; 

SU; CHOU, 2015).  

A principal vantagem de se utilizar o RPA como uma plataforma de coleta de dados é a 

flexibilidade, quando comparada a plataformas orbitais de Sensoriamento Remoto (imagens de 

satélites) (GÓMEZ-CANDÓN; DE CASTRO; LÓPEZ-GRANADOS, 2014). A flexibilidade na coleta de 

dados com RPA permite a obtenção de dados no campo no momento em que julgar apropriado e 
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quantas vezes for necessária, diferentemente dos dados obtidos com satélites, onde o tomador de 

decisão fica refém do momento em que o satélite irá sobrevoar a sua área (resolução temporal) para 

a coleta dos dados (BENDIG et al., 2013). Outro ponto a destacar é o alto nível de detalhes que os 

sensores embarcados nas pequenas aeronaves são capazes de coletar, visto que a altitude de voo é 

menor comparado aos sensores embarcados em um satélite ou aeronave tripulada. O sensoriamento 

utilizando um RPA pode ser considerado barato, prático e rápido comparado ao o que já vem sendo 

utilizado no campo (HOLMAN et al., 2016). 

A maioria dos RPAs possuem um sistema de controle por rádio frequência que permite 

controlar a aeronave durante seu voo (HUANG et al., 2013), um sistema para o controle automático 

do voo que permite a realização do planejamento de voo e ainda, memória interna para 

armazenamento de dados como altura de voo, distância e coordenadas geográficas do percurso 

executado pela aeronave (TURNER; LUCIEER; WATSON, 2012; SANKARAN et al., 2015). Além da 

distinção entre componentes os RPAs podem possuir tamanho e formas diferentes, não existindo um 

modelo único adequado para todos os usos. Geralmente o modelo e tamanho do RPA é definido de 

acordo com a finalidade proposta (COLOMINA; MOLINA, 2014; SANKARAN et al., 2015).  

As informações obtidas acerca do solo ou da planta está relacionada ao sensor que foi 

embarcado no RPA. A câmera fotográfica é um exemplo clássico de sensor imageador que, inclusive, 

é uma das opções possíveis de se embarcar em um RPA (BARETH et al., 2015b). Também recebem 

destaque e são uma possibilidade de sensores embarcados, os sensores multi e hiperespectrais, 

sensíveis à radiação eletromagnética em diferentes regiões do espectro eletromagnético 

(HONKAVAARA et al., 2013; AASEN et al., 2015), sensores termais, sensíveis à radiação 

eletromagnética na região do infravermelho termal (ZARCO-TEJADA; GONZÁLEZ-DUGO; BERNI, 

2012) e os LIDARs, sensores que emitem um pulso laser em alta frequência para obtenção da 

distância entre o sensor e o alvo (LIN; HYYPPÄ; JAAKKOLA, 2011; TULLDAHL et al., 2015). 

Portanto, como cada sensor trabalha com estímulos e princípios de funcionamento diferentes, a 

escolha do sensor dependerá da informação que se deseja obter do solo ou da planta. 

Hoje, muitos sensores leves estão disponíveis para uso em pequenos sistemas RPA para 

várias aplicações de monitoramento de culturas. Os sistemas de sensores variam de amadores, com 

baixo custo, a sensores profissionais, projetados especialmente para uso em RPAs, sendo o peso e o 

custo os principais fatores limitantes para o uso de um sensor em uma aeronave remotamente 

pilotada (BARETH et al., 2015a). 

 

2.4. Uso de aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) para obtenção de 

dados agrícolas 

 

Nos últimos anos, tem crescido o número de estudos utilizando RPAs para diversas 

aplicações na agricultura, estudos internacionais destacam diversas aplicações, entre elas, identificar 

o tempo de colheita de uvas para vinho (JOHNSON; HERWITZ, 2003) e monitoramento da maturação 

do café (HERWITZ et al., 2004). Trabalhos mais recentes apontam potencial uso para estimar altura 
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do dossel de árvores de oliveira (DÍAZ-VARELA et al., 2015), monitorar o crescimento da cultura do 

arroz e cevada (BENDIG et al., 2013; BARETH et al., 2015a), variabilidade do status de água em 

vinhedos (SANTESTEBAN et al., 2017), e estimativa de produção de biomassa em plantações de 

milho (LI et al., 2016).  Para Bendig et al. (2015) a coleta de dados com RPAs preenche um hiato na 

escala observacional em sensoriamento remoto, fornecendo dados de alta resolução espacial e 

temporal que são necessários no monitoramento do crescimento das culturas. Além disso, para estes 

autores o monitoramento do crescimento da cultura faz parte da agricultura de precisão e facilita a 

detecção e quantificação da variabilidade dentro do campo para apoiar decisões de gestão agrícola. 

As informações que vão desde a preparação do terreno para o plantio até o monitoramento 

e a avaliação de variabilidade do rendimento da cultura são de extrema importância para os sistemas 

de cultivo. Assim, ao utilizar o sensoriamento remoto baseado em RPA, Rokhmana, (2015) destacou 

o atendimento de algumas características para adequada aquisição das informações, tais como: 

custo, facilidade de operação, boa repetibilidade e alta resolução das imagens. 

A obtenção de informação para o uso na agricultura tem se intensificado nos últimos anos. 

Muitos trabalhos utilizaram câmeras com sensibilidade na região espectral do visível (RGB) como 

principal sensor imageador para avaliação de culturas (CRIMMINS; CRIMMINS, 2008; BARETH et al., 

2015b; POSSOCH et al., 2015; SANKARAN et al., 2015). Torres-Sánchez, López-Granados e Peña, 

(2015) avaliaram um método automático de detecção e classificação de três culturas (milho, girassol 

e trigo) no estágio inicial, com a utilização de duas câmeras uma RGB e a outra multiespectral 

embarcadas em um RPA. Já Lelong et al. (2008) ao avaliar o uso de câmeras com diferentes filtros 

embarcadas em um RPA encontraram resultados promissores na estimativa de parâmetros biofísicos 

da cultura do trigo.  Jorge, Brandão e Inamasu (2014) destacam o uso de câmeras RGB para a 

contagem de plantas e determinação das linhas de plantio.  Júnior et al. (2015) utilizaram imagens 

RGB na estimativa da fração coberta de solo em canavial. Encontram-se também trabalhos 

desenvolvidos para o monitoramento de pastagem (BARETH et al., 2015b), bem como na contagem 

de árvores na área florestal (MARTELLO et al., 2015). 

Imagens RGB, com alta resolução, também podem ser utilizadas para obtenção de modelos 

tridimensionais capazes de extrair informações passiveis de quantificar a altura da cultura. Díaz-

Varela et al. (2015) utilizando um RPA e uma câmara IVP modificada na cultura da oliveira, testaram 

diferentes alturas de voo para avaliar a resolução das imagens e a precisão dos modelos 3D gerados 

para obtenção da altura do dossel das oliveiras. O estudo salientou que o método é uma abordagem 

barata e pode fornecer precisões comparáveis àquelas já consagradas através dos sensores LiDAR, 

por exemplo. Wallace et al. (2016) realizaram a comparação entre os dados de sensor LiDAR e a 

modelagem 3D obtida pelas imagens RGB em um povoamento florestal na Austrália. O mesmo 

concluiu que apesar do sensor LiDAR fornecer estimativas mais precisas da estrutura vertical das 

florestas, a técnica utilizando imagens obtidas por RPA para o geração de modelo tridimensional foi 

considerada uma alternativa adequada e de baixo custo para levantamentos florestais. 

Alguns trabalhos avaliaram a obtenção de dados da altura do dossel da cultura, entre eles, 

Li et al. (2016) avaliaram a cultura do milho considerando altura do dossel e sua biomassa. Os 

autores verificaram que os parâmetros estimados eram comparáveis às medições de campo com um 
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erro médio (ME) de 0,11 m para altura do dossel e 0,05 kg-1.m2 para a produtividade. Semelhante aos 

trabalhos que foram desenvolvidos para obter a variabilidade do crescimento das culturas de arroz e 

cevada (BENDIG et al., 2013, 2015). 

Ristorto et al. (2015) avaliaram o desempenho e custos da utilização de RPA em campos de 

arroz utilizando dois diferentes tipos de sensores comerciais, sendo um deles sensor ativo para 

avaliação das culturas e o outro um sensor scanner hiperespectral.  

Algumas outras aplicações também já foram apresentadas na literatura, como por exemplo 

a utilização de imagens termais obtidas através de RPA para estimar a variabilidade sazonal do 

status de água em parreiras (SANTESTEBAN et al., 2017). A utilização de câmeras hiperespectrais e 

térmicas embarcadas em RPA juntamente com medidas a campo da fluorescência, permitiram 

detectar focos de stress hídrico em pomares de citrus em Sevilha na Espanha (ZARCO-TEJADA; 

GONZÁLEZ-DUGO; BERNI, 2012). Outra utilização de imagens térmicas e hiperspectrais foram 

apresentadas por Madrid et al. (2014) que, através das imagens obtidas pelo RPA, buscaram 

identificar a presença de fungos que causam danos severos nas culturas da oliveira e da papoula. 

Quemada, Gabriel e Zarco-Tejada (2014) utilizaram imagens térmicas e hiperespectrais para 

estimativa do nível de nitrogênio na cultura do milho, juntamente com dados coletados a campo, 

destacando a confiabilidade dos dados obtidos pelas imagens aéreas. 

No Brasil, os trabalhos publicados utilizando RPA ainda são incipientes, a maior parte das 

publicações diz respeito ao georreferenciamento e acurária de mosaicos gerados com imagens 

obtidas por RPA (MEDEIROS et al., 2008; PERIN et al., 2016; SILVA et al., 2016). De forma mais 

limitada, alguns trabalhos foram recentemente publicados com foco voltado na utilização de RPA para 

a cana-de-açúcar, como o trabalho desenvolvido por Barbosa et al. (2015) que buscou identificar as 

áreas que apresentaram falhas de plantio na cana-de-açúcar, e trabalhos envolvendo a estimativa da 

altura da cana-de-açúcar baseada na modelagem tridimensional (MARTELLO et al., 2016; DE 

SOUZA et al., 2017).    

2.5. Modelos digitais da superfície e do terreno  

 

Na literatura existem várias terminologias referindo-se aos modelos digitais que 

representam a superfície terrestre, sua topografia ou ainda, outras variáveis cuja representação no 

espaço necessite de uma forma de expressão contínua. Giasson et al. (2013), por exemplo, utilizaram 

a terminologia de modelo digital de elevação (MDE) para mapeamento digital de solos, já Oliveira e 

Tommaselli (2014) utilizaram a terminologia MDS para modelo digital da superfície, e Silva et al. 

(2016) utilizaram a terminologia MDT para se referir ao modelo digital do terreno. 

Neste caso, é importante fazer a diferenciação entre os termos a serem adotados. Para o 

presente trabalho o termo MDT (Modelo Digital de Terreno) refere-se a uma representação 

tridimensional digital da superfície topográfica. Já o termo MDS (Modelo Digital de Superfície), faz 

referência à representação que compreende pontos da superfície acima do MDT, tais como feições 

antrópicas (edificações, rodovias, etc) e vegetação, por exemplo (MENDONÇA JÚNIOR; MITISHITA, 

2011; OLIVEIRA; TOMMASELLI, 2014). 
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Os MDSs e MDTs são essenciais para várias aplicações, avaliação de impactos ambientais, 

planejamento urbano e rural, análise de aptidão agrícola, políticas públicas para projetos de 

infraestrutura, geração de ortoimagens e como fonte de dados para Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) (CHAGAS et al., 2010; PACHECO et al., 2011). 

Para geração dos modelos é necessário um conjunto de pontos que representem a 

variabilidade espacial do fenômeno de interesse. Quando o objetivo é a representação das feições 

topográficas do terreno as fontes mais comuns de amostras são cartas topográficas (CHAGAS et al., 

2010) com a extração de isolinhas (curvas de nível) (WISE, 2000) e pontos notáveis geralmente 

obtidos com receptores GNSS (Sistema de Navegação Global por Satélites) (GERSTENECKER et 

al., 2005) e a utilização de imagens aéreas que permitem através de técnicas da fotogrametria a 

obtenção de modelos tridimensionais (OLIVEIRA; TOMMASELLI, 2014). Dados obtidos por sensores 

ativos, como radares, também são utilizados para a representação do terreno (GIASSON et al., 2013; 

SOUZA JUNIOR et al., 2014). Quando a busca é por modelos com alta precisão e resolução espacial 

a utilização de sensores LiDAR (da sigla inglesa Light Detection And Ranging ) é uma das soluções 

(PACHECO et al., 2011).  

Recentemente, a geração de modelos tridimensionais do terreno atraves do processamento 

de imagens bidimensionais capturadas por câmeras embarcadas nos RPAs e processadas em 

softwares específicos também tem sido utilizadas. Neste caso, o processamento é realizado através 

da técnica SFM (da sigla inglesa Structure From Motion), que identifica nas imagens pontos 

característicos, ou seja, semelhanças geométricas como bordas de objetos ou outros detalhes 

específicos e permite reconstituir a cena em três dimensões, fornecendo um fluxo de trabalho simples 

em comparação as técnicas da fotogrametria convencional (TURNER; LUCIEER; WATSON, 2012; 

VERHOEVEN, 2012). 

Devido à alta resolução espacial e às altas taxas de recobrimento das imagens obtidas 

pelos RPAs, vários trabalhos vêm utilizando a técnica para obtenção de modelos tridimensionais para 

os mais variados usos, desde o monitoramento dos movimentos das geleiras (IMMERZEEL et al., 

2014; RYAN et al., 2015) até no uso agrícola como ferramenta para modelagem da altura e dinâmica 

do crescimento das culturas (BENDIG et al., 2013). 

 

2.6. Modelagem da altura da cultura 

 

Na modelagem da cultura, a altura da planta é definida como a distância vertical desde a 

origem do modelo (MDT) até o ponto mais alto (MDS) (LATI; FILIN; EIZENBERG, 2013), ou seja para 

um talhão de plantas a altura será igual à diferença entre a superfície do terreno e o topo do dossel 

(BENDIG; BOLTEN; BARETH, 2013). 

A mensuração da altura pode ser obtida por métodos não-destrutivos que incluem a 

medição de altura de forma indireta através de trenas a laser (EHLERT; HORN; ADAMEK, 2008; 

EHLERT; ADAMEK; HORN, 2009), sensores ultra-sônicos (SCOTFORD; MILLER, 2004) e cortinas 

de luz (MONTES et al., 2011). Todos os sensores e dispositivos acima mencionados são usualmente 
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montados em tratores, assim as medições abrangem as áreas próximas aos corredores onde o trator 

irá passar, resultando numa cobertura espacial limitada. A cobertura espacial aumenta quando a 

altura é derivada de nuvens de pontos 3D coletadas pelos sensores LiDAR (Light Detection and 

Ranging). Tais sensores são equipamentos que emitem pulsos laser com alta frequência em direção 

ao alvo. O tempo decorrido entre emissão e detecção ao ser refletido é utilizado para calcular a 

distância do sensor até o alvo (GORGENS; SILVA; RODRIGUEZ, 2014). Essa tecnologia se 

disseminou para aplicações industriais e recentemente tem sido avaliada para agricultura (SHI et al., 

2013, 2014; GARRIDO et al., 2015). 

Na aplicação da tecnologia LiDAR, quando os dados são obtidos a partir de uma 

perspectiva distante e acima do solo, é comumente chamado de Airbone Laser Scanning – 

Escaneamento Laser Aeroembarcado (ALS), já para os dados coletados a uma pequena distância do 

solo, acoplado a uma máquina por exemplo, é comum referenciar a esse nível como Terrestrial Laser 

Scanning – Escaneamento Laser Terrestre(TLS) (GORGENS; SILVA; RODRIGUEZ, 2014). 

A grande maioria das publicações científicas que utilizam o LiDAR na agricultura são de 

nível terrestre (TLS). Nestes trabalhos se destacam aplicações para estimativa da produtividade 

(EHLERT; HORN; ADAMEK, 2008), e estudo da variabilidade e espaçamento entre plantas 

(DWORAK; SELBECK; EHLERT, 2011; BUSEMEYER et al., 2013; SHI et al., 2013, 2014; GARRIDO 

et al., 2015; HOFFMEISTER et al., 2015) e estimativa da altura da cultura (CANATA et al., 2016). 

Outra maneira de obter tais nuvens de pontos 3D é usando imagens com sensibilidade na 

região do espectro visível (RGB) e imagens com sensibilidade na região do espectro do infravermelho 

próximo (IVP) obtidas através dos RPAs (ROSNELL; HONKAVAARA, 2012; BENDIG et al., 2013). 

As nuvens de pontos são utilizadas para fornecer modelos da altura da cultura (MAC), que 

no inglês é conhecido pela sigla CSM (Crop Surface Model), introduzido pela primeira vez por 

Hoffmeister et al. (2010). Por definição, o MAC representa o topo do dossel da planta em determinado 

momento (BENDIG et al., 2013). Os MACs são georreferenciados com precisão e a sua resolução 

normalmente varia de 1 m a 0,01 m. Em um MAC, a altura é o resultado da superfície do dossel 

(MDS) em um determinado ponto, menos a superfície do solo (MDT). Os produtos do MAC incluem 

mapas de altura que permitem a detecção da variabilidade espacial (TILLY et al., 2014).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

A área experimental foi definida pela equipe do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 

como parte do projeto temático BIOEN/FAPESP n°2008/56147-1 e localizada próximo as 

coordenadas geográficas 22°41'02" de latitude sul e 47°38'44" de longitude oeste, no Polo Regional 

Centro Sul da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) em Piracicaba. Este estudo 

também foi conduzido em conjunto com o Projeto FAPESP nº 2013/22435-9. 

O experimento foi avaliado ao longo da safra 2014/2015 com cana-de-açúcar de segundo 

corte (primeira soca) variedade IACSP95-5000. A área com aproximadamente 0,5 ha foi implantada 

em 2013 e instalada com delineamento experimental de blocos aleatorizados (Figura 1a).  

A área possuía 28 parcelas experimentais com diferentes tratamentos. Os tratamentos 

consistiram em quatro diferentes níveis de adubação (0, 60, 120 e 180 kg ha-1), sendo que os 

tratamentos com 60, 120 e 180 kg ha-1 apresentavam oito repetições, com exceção do tratamento 

controle (0 kg ha-1) que apresentou quatro repetições. (Figura 1a). 

 

Figura 1. (a) Delineamento da área de estudo. (b) Marcação das linhas e subamostras em cada parcela. 

 

3.2. Delimitação do experimento  

Cada parcela experimental foi composta por cinco linhas de cana, com 15 metros de 

comprimento. Para realizar a medição da biometria (altura) em campo foram definidas cinco touceiras 

de cana dentro de cada parcela. Esta etapa foi adotada para que a medição fosse realizada sempre 

no mesmo local no decorrer de toda a coleta de dados. Assim, cada touceira consistiu em uma 

subamostra da parcela (Figura 1b) totalizando 140 subamostras. 

Para a marcação das subamostras foi realizado um levantamento topográfico utilizando uma 

estação total com precisão angular de 3” e linear de 1,5mm+2ppm. A orientação da estação foi 

realizada através de cinco pontos conhecidos utilizando cinco receptores GNSS (Global Navigation 

Satellite System – Sistema Global de Navegação por Satélite), com precisão de posicionamento de 
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0,5 cm + 1 ppm para distâncias de até 20 km no método estático de posicionamento. Esses pontos 

também serviram como referência para o georreferenciamento das imagens (Figura 2). 

 

 

Figura 2. (a) Estação total estacionada sobre o vértice utilizado para as irradiaçãos das subamostras. (b) 

Receptor GNSS estacionado sobre um dos vértices utilizados como ponto de referência das imagens no 
presente trabalho. 

 

Para solucionar as ambiguidades como fixa, foi realizado rastreio em cada um dos cinco 

pontos por uma hora. Os pontos foram pós-processados com o auxílio do software GTR Processor 

versão 2.94. Utilizou-se como ponto base os dados obtidos através da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), que possui a estação SPPI, na estação 

meteorológica da USP/ESALQ, Piracicaba, distante aproximadamente 3.000 metros da área de 

estudo.  

Com os pontos pós processados, realizou-se a irradiação com a estação total para todos os 

140 pontos (subamostras) que foram implantados na área de estudo. Com as subamostras definidas, 

procedeu-se a marcação com fita zebrada em um dos colmos de cada touceira escolhida. Quando 

necessário, as mesmas foram remarcadas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. (a) Detalhe para a marcação das touceiras que serviram de subamostras. (b) Marcação inicial das 

subamostras com fita zebrada, as marcações eram refeitas de acordo com a necessidade e durante todo o ciclo 
produtivo. 

 
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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3.3. Equipamentos utilizados para coleta de dados 

A coleta de dados deu-se com a realização da biometria e coleta das imagens aéreas. Para 

a coleta de dados da altura em solo foi utilizada uma régua topográfica telescópica, feita de alumínio 

e escala máxima para medição de quatro metros. Juntamente com a régua foram utilizadas planilhas 

especificas para anotação das alturas observadas. 

Para obtenção das imagens aéreas, foi utilizado um conjunto de equipamentos composto 

por uma aeronave remotamente pilotada (RPA) e estação de controle. 

 

3.3.1. Descrição do RPA utilizado 

Neste trabalho, foi utilizado uma plataforma denominada multirotor, composta por seis 

rotores distanciados entre si. O multirotor tem capacidade de realizar decolagem e pouso de forma 

vertical, não necessitando de pista para tais funções. 

O sistema propulsor foi composto por seis motores elétricos com capacidade máxima de 

carga 0,8 kg e um tempo de voo de aproximadamente 10 minutos. A aeronave contava com um 

sistema eletrônico para o controle do voo, composto pelos mais diversos sensores, giroscópio, 

acelerômetro, barômetro e receptor GNSS (Figura 4a), que graças ao sistema de piloto automático 

embarcado possibilitava efetuar rotas pré-definidas. 

 

3.3.2. Estação de controle 

A estação de controle no solo, além de executar o planejamento do voo, também permitia 

acompanhar o voo em tempo real (Figura 4b). 

 

Figura 4. (a) Plataforma em voo; (b) Estação de controle. 

 
A estação de controle possuía um sistema de telemetria que possibilitava operação em 

duas frequências de 433 MHz e de 2,4 GHz para que, em caso de falhas, fosse possível realizar 
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alternância entre elas. O acompanhamento do voo em solo foi sempre efetuado mantendo-se contato 

visual com a aeronave. 

O software utilizado na estação de controle foi Mission Planner, software de código livre e 

com vários recursos disponíveis, tanto para o controle da aeronave como para o planejamento da 

missão. 

Foram utilizados cinco pontos de referência posicional para as coletas aéreas (Figura 5). 

Nesses pontos foram colocados alvos antes de cada voo (Figura 5). Os alvos tinham como função 

primordial auxiliar no posicionamento dos modelos que foram gerados em seguida, bem como facilitar 

o alinhamento dos conjuntos de imagens coloridas (RGB) e infravermelho próximo (IVP). Esses alvos 

possuíam uma área de 0,25 m² com multicores e foram confeccionados com material emborrachado 

para evitar reflexo da luz solar.  

 

 
Figura 5. Posicionamento dos pontos de referência e detalhe do alvo utilizado durante as coletas. 

 

3.4. Obtenção das imagens aéreas 

Para atender ao objetivo de utilizar sensores de baixo custo, a obtenção das imagens foi 

realizada por duas câmeras digitais não-métricas distintas. Uma das câmeras possuía resolução 

espectral na faixa do visível (350~700nm – RGB) com um sensor CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor) e tamanho de 1/2,3" (6,17 x 4,55 mm) gerando imagens de até 12 megapixels, 

equipada com um temporizador interno que possibilitou a sua programação para realizar coletas de 

imagens em um intervalo de tempo pré-programado pelo usuário e dimensões de até 4000 pixels de 

largura por 3000 pixels de altura. 

A outra câmera utilizada foi modificada com a substituição do filtro RGB Bayer pela inserção 

de um filtro capaz de bloquear a entrada de REM na faixa de 530 a 700 nm, permitindo a captura de 

imagens da faixa de 700 a 1100nm (IVP) (Figura 6a). O filtro foi analisado com o auxílio de um 

espectroradiometro FieldSpec Pro 3 acoplado a esfera integradora para validar sua eficiência. Este 

filtro bloqueou a REM da faixa de 500 a 700 nm em mais de 90% (Figura 6b). 

A câmera modificada (IVP) possuía um sensor CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) com tamanho de 1/3" (4,88 x 3,60 mm) possibilitando obter imagens com até 5 

megapixels com dimensões de até 2304 pixels de largura por 1536 pixels de altura.  
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Figura 6. (a) Exemplificação da modificação da câmera; (b) Comportamento espectral do filtro utilizado. 

 
As duas câmeras foram fixadas no RPA com o auxílio de um suporte desenvolvido 

especialmente para o trabalho (Figura 4a), com a finalidade de que as duas câmeras ficassem o mais 

próximo possível uma da outra, facilitando o alinhamento do conjunto de imagens. O suporte também 

possuía uma regulagem para atenuar o efeito da inclinação que o RPA apresentava durante o voo, 

permitindo obter imagens o mais verticais possíveis. 

 

3.4.1. Plano de voo 

Antes de iniciar a aquisição dos dados, foi definido um plano de voo para ser utilizado em 

todas as coletas no decorrer do andamento da pesquisa. O plano de voo foi planejado para que 

houvesse um recobrimento lateral e longitudinal com alta densidade de imagens e permitisse realizar 

a modelagem da altura da cultura (MAC). Como cada câmera possuía um temporizador interno para 

efetuar os disparos. Foi programado um disparo a cada dois segundos, possibilitando um 

recobrimento tanto lateral como longitudinal de mais de 90% entre as imagens.  Cada linha de voo 

possuía aproximadamente 153 metros de comprimento com uma distância entre linhas de 14,5 

metros (Figura 7).  

Os voos foram executados à altura de 40 metros do nível do solo, esta altura foi escolhida 

em função da resolução espacial e consequente detalhamento necessário para a modelagem da 

cultura. Como a área de estudo foi de 0,5 ha, os voos foram executados mantendo-se sempre a linha 

de visada entre o piloto e aeronave. A distância máxima entre a aeronave e a estação de solo não 

ultrapassou 200 metros.   

 

Figura 7. Plano de voo utilizado para coleta das imagens aéreas. 
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3.5. Aquisição de dados 

A coleta das imagens (IVP e RGB) iniciou no mês de dezembro de 2014, aos 67 dias após o 

corte (DAC), e se estendeu até o mês de outubro de 2015, totalizando nove coletas de campo 

(Tabela 1). Em cada coleta foram obtidas em torno de 94 imagens que em seguida foram 

processadas para a geração do Modelo da Altura da Cultura (MAC) da área de estudo. 

 

Tabela 1. Obtenção das imagens áreas (coletas) com respectivos horários, dias, meses e dias após o corte da 

cultura (DAC) 

Coletas Horário Dia Mês DAC 

C1 13:40 16 Dezembro 67 

C2 12:40 17 Janeiro 99 

C3 14:40 03 Março 144 

C4 10:50 23 Março 164 

C5 11:30 28 Abril 200 

C6 14:30 26 Maio 228 

C7 12:00 6 Julho 269 

C8 12:00 1 Setembro 326 

C9 13:15 19 Outubro * 

Nota: * coleta após o corte da cultura. 

 

Paralelamente às coletas das imagens aéreas foram realizadas as coletadas de dados no 

campo. Essas coletas consistiram em medições manuais da altura das cinco plantas marcadas, com 

o auxílio de régua topográfica, considerando o colmo de maior altura e tomando a medida do solo até 

o ápice da folha-bandeira, totalizando assim 140 amostras de altura (Figura 8). 

 

 

Figura 8. (a) Medição da altura em estágio inicial. (b) Medição da altura em estágio final. 
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A produtividade final de cada parcela foi obtida após a colheita manual, sem queima, 

pesando-se os feixes de cada parcela com o auxílio de uma célula de carga instalada em uma 

carregadora de cana (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Pesagem para produtividade das parcelas, utilizando célula de carga na carregadora. 

 

3.6. Processamento dos dados 

Todos os dados de altura de campo foram organizados em Tabelas no software Microsoft 

Excel para realização das análises. Ambas as imagens, RGB e IVP passaram por um fluxo de 

processamento idêntico que será descrito a seguir.  

 

3.6.1. Georreferenciamento das imagens 

Após a coleta, as imagens foram georreferenciadas no software Mission Planner (Ardupilot 

Dev Team), pois as câmeras utilizadas no presente trabalho não possuíam integração direta com a 

controladora do RPA. Para efetuar o georreferenciamento o registro do voo foi sincronizado com o 

horário exato da captura da imagem.  

 

3.6.2. Geração dos modelos digitais  

Para geração dos modelos digitais, as imagens coletadas foram processadas no software 

Agisoft Photoscan (Agisoft LLC, São Peterburgo, Russia) que utiliza a técnica “structure from motion” 

(SFM) para reconstrução 3D da cena. O processamento das imagens para obtenção do modelo 

digital da superfície (MDS) e as ferramentas utilizadas em cada etapa são apresentados no 

fluxograma da Figura 10. Conforme é possível observar no fluxograma os passos do processamento 
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contemplaram o alinhamento das imagens. Neste passo as imagens foram processadas para a 

geração de uma nuvem de pontos homólogos presentes em cada imagem. O alinhamento definiu a 

posição exata de cada imagem em relação ao alvo. Em seguida realizou-se a triangulação (geração 

da malha) para determinação dos pontos de controle utilizados no georreferenciamento das imagens 

e na calibração da câmera, após a localização dos pontos de controle foi efetuada a calibração das 

imagens e em seguida realizou-se o processamento das imagens para obtenção da nuvem densa de 

pontos. Após a geração da nuvem densa de pontos, novamente foi gerada uma malha triangular 

sobre a área. No último passo, a malha triangular foi processada gerando o MDS e em seguida 

exportado em formato matricial (extensão de imagem “.TIF”). 

 

 
Figura 10. Fluxograma do processamento para geração do MDS. 
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3.6.3. Geração do MDT Mensal  

As imagens coletadas a partir da coleta C2 até a C8 foram processadas mensalmente para 

obtenção de um MDT para cada coleta realizada. O fluxo de processamento pode ser observado na 

Figura 11.  A diferença entre o fluxograma apresentado na Figura 10 é a etapa de classificação da 

nuvem densa de pontos. Esta classificação da nuvem densa de pontos identificou os pontos que 

possuíam os valores mais baixos de altitude do MDS (GEIPEL; LINK; CLAUPEIN, 2014; DÍAZ-

VARELA et al., 2015), e em seguida esses pontos foram triangulados obtendo o MDT mensal. Essa 

técnica possibilitou a extração da altura durante as diferentes fases de desenvolvimento, não sendo 

necessário um voo prévio ou posterior ao plantio e nem mesmo um levantamento topográfico. Esse 

método para obtenção do MDT foi frequentemente utilizado em outros trabalhos encontrados durante 

a revisão bibliografica. 

 

 

Figura 11. Fluxograma do processamento para geração do MDT. 
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3.6.4. MDT inicial e final  

Utilizaram-se as imagens da cultura no início do seu ciclo para obtenção dos MDT inicial 

(RGB e IVP) conforme utilizado por Bendig; Bolten; Bareth (2013). Para geração do MDT final foram 

utilizadas as imagens obtidas após a colheita da cultura seguindo a metodologia apresentada por 

Holman et al. (2016). 

 

3.6.5. MDT de referência obtido por levantamento planialtimétrico  

O MDT de referência foi obtido a partir dos dados planialtimétricos, oriundos dos 

equipamentos topográficos conforme metodologia apresentada por Tonkin et al. (2014). Para que isso 

fosse possível as informações de cada ponto coletado e georreferenciado com a estação total foram 

exportadas para o software Qgis. Os pontos foram então interpolados, gerando assim o MDT de 

referência.  

 

3.7. Análise dos dados 

3.7.1. Avaliação dos MDTs  

Para avaliar a influência do MDT sobre o resultado final do MAC, foram gerados seis MDTs 

distintos utilizando as imagens RGB e IVP, para tanto os MDTs foram organizados de acordo com a 

data de coleta sendo: dois MDTs iniciais (obtidos aos 67 DAC no início do ciclo produtivo), dois MDTs 

finais (obtidos após a colheita da cultura) e dois conjuntos de MDTs mensais (obtido mensalmente 

através da classificação da nuvem de pontos). 

Os MDTs mensais foram obtidos para cada conjunto de dados RGB e IVP utilizando 

somente os pontos referentes ao nível do terreno em cada coleta (C2 a C8). O MDT utilizado como 

referência foi gerado a partir dos dados topográficos obtidos com a estação total e GPS L1 pós-

processado e interpolados. 

Para analisar os seis conjuntos de MDTs gerados, os mesmos foram comparados com o 

MDT de referência observando a diferença entre eles. Os valores extraídos para serem utilizados na 

análise foram obtidos nas mesmas posições dos 140 pontos amostrais que também foram utilizados 

para a coleta de dados da biometria. Na verificação utilizou-se a metodologia proposta por Clapuyt; 

Vanacker; Van Oost, (2016) que recomenda a regressão linear ao nível de 5% de significância (p ≤ 

0,05) entre os valores de cada MDT gerado e aqueles obtidos com os dados topográficos - MDT 

referência. 

Também foi efetuada a análise da diferença entre cada MDT(n) com o MDT de referência, os 

resultados foram apresentados em gráficos de distribuição de frequência (histograma) e bloxplot. As 

análises estatísticas foram processadas com o software Microsoft Excel e o complemento ActionStat 

(EstatCamp, São Carlos, SP, Brasil). 
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O desempenho dos MDTs foram avaliados de acordo com o coeficiente de determinação 

(R²) entre o valor MDT referência (predito) e MDT(n) (estimado) e a raiz quadrada do erro médio 

(RMSE) como ilustrado na Equação 1. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑦�̂�−𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                            (1) 

 
Sendo: 𝑦�̂� os valores estimados pelos MDTs propostos e 𝑦𝑖 são os valores preditos pelo 

MDT referência. O RMSE mostra o erro do MDT e sua unidade de medida é a mesma das unidades 

das medidas originais. 

 

3.7.2. Avaliação dos MDS 

Afim de avaliar possíveis diferenças entre os modelos de superficie obtidos pelos dois 

sensores (RGB e IVP), os MDS foram separados de acordo com suas coletas e organizados no 

software QGis (QGIS Development Team). Para extração dos valores de altitude de cada amostra, 

foram extraídos os valores de altitude de cada MDS utilizando-se as posições dos 140 pontos 

amostrais que também foram utilizados para a coleta de dados da biometria. Todos os valores de 

altitude foram exportados para o software Excel. Para a análise dos MDS foi utilizado o valor médio 

de altitude de cada parcela e correlacionados entre si.   

Primeiramente foram apresentadas as diferenças entre os dois MDS, os resultados foram 

expressados por gráfico de bloxplot e Tabela com a estatística descritiva. 

 Após essa primeira análise os MDS foram submetidos a regressão linear para obtenção do 

coeficiente de determinação (R²) e correlação linear de Pearson (r) visando identificar o grau de 

correlação entre os dois modelos, os resultados foram expressos em gráficos de dispersão. A análise 

foi realizada separadamente para cada coleta (n=140) e com todos os dados coletados (n=980). 

 

3.7.3. Análise da relação entre modelo de altura da cultura e dados 

biométricos 

Com o conjunto dos seis MDTs (2 iniciais 1 mensal e 2 finais) e os dois MDSs (RGB e IVP) 

de cada mês, foram calculados os Modelos de Altura da Cultura (MACs), o qual representa a altura 

da cultura no momento da coleta das imagens conforme proposto por Hoffmeister et al., (2015). Para 

o cálculo da altura da cultura foi utilizado a álgebra de mapas, representada pela Equação (2): 

 
𝑀𝐴𝐶𝑛 = 𝑀𝐷𝑆𝑛 − 𝑀𝐷𝑇𝑛    (2) 

 
Sendo: 

MACn – Modelo da Altura da Cultura no mês “n”; 

MDSn – Modelo Digital da Superfície no mês “n”; 
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MDTn – Modelo Digital do Terreno gerado pelas diferentes técnicas “n”. 

 

A avaliação da influência do MDT e dos MDS (RGB e IVP) sobre o MAC foi realizada 

através de 12 combinações geradas a partir de diferentes arranjos de MDT e MDS (Tabela 2).   

 

Tabela 2. Combinações entre MDTs e MDSs. 

Combinações MDT MDS 

1 MDT Inicial RGB RGB 

2 MDT Inicial RGB IVP 

3 MDT Inicial IVP RGB 

4 MDT Inicial IVP IVP 

5 MDT Final RGB RGB 

6 MDT Final RGB IVP 

7 MDT Final IVP RGB 

8 MDT Final IVP IVP 

9 MDT Mensal RGB 

10 MDT Mensal IVP 

11 MDT Referência RGB 

12 MDT Referência IVP 

 
Após a determinação das combinações apresentadas na Tabela 2, realizou-se o 

processamento (equação 2) no software QGis. 

 Para a extração dos resultados de altura dentro de cada parcela, foram definidas cinco 

subamostras com 0,65 m de diâmetro e área de 0,33 m² cada uma. As subamostras possuíam a 

mesma localização espacial das cinco plantas marcadas em cada parcela onde foram obtidas as 

coletas dos dados biométricos. Todos os valores de altitude foram exportados para o software Excel e 

organizados de acordo com a coleta e parcela.  

Para a avaliação do MAC foram realizadas regressões lineares utilizando os valores médios 

das cinco subamostras, totalizando 28 amostras comparando-os com os valores das alturas reais 

obtidas em campo. Os dados foram separados por coleta (n=28) tendo sido realizada a correlação de 

Pearson (p ≤ 0,05) entre os valores de altura estimados pelo MAC com os valores de altura medidos 

na biometria. A mesma análise foi executa para todo período com os dados das sete coletas (n=196).  

O desempenho das 12 combinações foi avaliado para todo o período de coleta, de acordo 

com o coeficiente de correlação (r), o coeficiente de determinação (R²), o RMSE (Equação 1) e o erro 

relativo (RE) como ilustrado na Equação 3. 

 

𝑅𝐸 =  
100

�̅�
 √

∑ (𝑦�̂�−𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
      (3) 

 

Sendo: 𝑦�̂� os valores estimados pelos MACs propostos e 𝑦𝑖 são os valores preditos pela 

biometria. RE mostra o erro do modelo em porcentagem em relação à média padrão. 
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3.7.4. Estimativa da produtividade utilizando dados de altura 

Para verificar a relação entre a produtividade final com os dados obtidos de altura, os 

mesmos foram submetidos a análise de regressão linear, sendo avaliados pelo coeficiente de 

correlação de Pearson e coeficiente de determinação (R²). Primeiramente analisaram-se os dados de 

campo (altura média das subamostras de cada parcela) com a produtividade final da parcela. Em 

seguida, a análise diferiu em relação a média das alturas de cada parcela que, neste caso, foram 

obtidas a partir das subamostras do MAC. E a terceira análise foi efetuada com os dados obtidos com 

o MAC, porém a altura média de cada parcela foi obtida a partir da amostragem em um polígono 

padrão com 10 metros de comprimento por 4,24 metros de largura, totalizando 42,48m² que estava 

locado no centro das amostras. Essa abordagem objetivou obter um valor médio de altura que 

compreendesse e considerasse a variabilidade de cada parcela, não limitando-as em subamostras. 

 

3.7.5. Análise da variabilidade espacial  

3.7.5.1. Mapeamento da variabilidade da altura  

Para avaliar a variabilidade da altura que a cultura apresentou durante todo o seu ciclo os 

modelos (MACs) foram apresentados juntamente com os mosaicos RGB para cada coleta, com o 

intuito de observar a variabilidade presente nos dois conjuntos de dados. 

Os MACs também foram apresentados de acordo com as doses de nitrogênio aplicadas no 

inicio do ciclo, essa abordagem permitiu observar visualmente o comportamento da altua em relação 

aos tratamentos. 

 Posteriormente com o mosaico RGB da coleta C2 (inicio do cilco) foi calculado um índice 

de vegetação proposto por Bendig et al., (2015) onde utilizou-se as três bandas visíveis (RGB), esse 

índice facilita a identificação dos locais sem a presença de plantas (Equação 4) o que permite avaliar 

a relação entre áreas que apresentaram solo exposto ou palhada. 

 

𝑅𝐺𝐵𝑉𝐼 =
(𝐺2)−(𝑅∗𝐵)

(𝐺2)+(𝑅∗𝐵)
     (4) 

 

Sendo: R é a banda vermelha, G é a banda verde e B a banda azul. 

Após o cálculo do índice RGBVI o mesmo foi reclassificado para separar a vegetação do 

solo exposto e palhada. Para este trabalho, valores superiores a 0,05 foram classificados como 

vegetação, já valores inferiores a 0,05 foram classificadas como áreas sem presença de vegetação 

(solo/palha). Após a classificação, as duas classes foram convertidas em camada vetorial a fim de 

delimitar as áreas que apresentam a ausência de fechamento de dossel dentro de cada parcela. Após 

a delimitação das áreas, os vetores foram sobrepostos sobre cada MAC facilitando a observação da 

variabilidade da altura em função das áreas com ausência do fechamento do dossel no início do ciclo 

produtivo. Todo o processamento foi desenvolvido com auxílio do software QGis e exemplificado na 

Figura 12. 
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Figura 12. Processamento de classificação das áreas com ausência do fechamento do dossel no mosaico RGB 

da coleta C2. 

 

3.7.5.2. Mapeamento da variabilidade da produtividade  

 Para representar a variabilidade da predição da produtividade da área de estudo, foi 

utilizado o software Qgis para a geração do mapa de predição da produtividade. Para geração do 

mapa foi utilizado o modelo de regressão linear que apresentou o maior valor de RSME e menor valor 

de RE entre a altura e produtividade final. Esse modelo foi utilizado juntamente com o MAC do 

respectivo mês, assim foi gerado o mapa de predição da produtividade final da área de estudo. 

Seguindo o mesmo princípio utilizado na avaliação da variabilidade da altura, os limites das 

áreas sem fechamento de dossel foram sobrepostos no mapa da predição da produtividade final, para 

verificar visualmente a ocorrencia de relação entre a produtividade e as áreas que apresentaram 

falhas no fechamento do dossel no início do ciclo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. Análise dos MDTs  

Os resultados e a discussão dos MDTs foram analisados separadamente de acordo com a 

forma de coleta de cada um, ou seja MDT inicial/final e MDT mensal. Primeiramente foi analisado a 

diferença entre o MDT de referência com os MDTs iniciais (RGB e IVP) que foram obtidos no início do 

ciclo (67 DAC) e os MDTs finais (RGB e IVP) obtidos após a colheita. Em seguida são apresentados 

os resultados do MDT mensal (RGB e IVP) que foram obtidos a cada mês.  

 

4.1.1. MDT inicial e final  

Com o objetivo de observar a diferença entre os MDTs obtidos no início do ciclo produtivo 

(MDT inicial) com os MDTs obtidos após a colheita da cultura (MDT final), os dados foram analisados 

separadamente em comparação ao MDT de referência. A Tabela 3 apresenta a estatística descritiva 

da diferença entre o MDT referência com os MDTs inicial e final em metros.  

Ao observar os resultados apresentados na Tabela 3, é possível constatar que a maior 

diferença média entre o MDT de referência e os avaliados ocorreu no MDT final (RGB) devido a 

superestimação de 0,124 m. Este MDT apresentou o segundo maior valor de desvio padrão 0,118 em 

relação a média.  

 Ao analisar os MDTs em relação ao tipo de imagem RGB ou IVP, observa-se que os 

menores valores de desvio padrão ocorreram nos MDTs obtidos através das imagens RGB, já ao 

analisar todos os MDTs sem considerar a diferença em relação ao tempo da coleta (inicial e final) os 

menores desvios padrões foram nos MDTs inicial RGB e IVP. Embora o menor valor da diferença 

média foi observado no MDT final IVP, este MDT apresentou o maior valor de desvio padrão 

acarretando no maior intervalo de diferença entre todos os MDTs.  

 

Tabela 3. Estatística descritiva da diferença entre o MDT de referência entre os MDTs iniciais e finais (RGB e 

IVP) em metros. 

 

Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

MDT Inicial (RGB) -0,134 0,035 0,033 0,162 0,053 

MDT Inicial (IVP) -0,307 -0,077 -0,088 0,090 0,095 

MDT Final (RGB) -0,089 0,098 0,124 0,512 0,118 

MDT Final (IVP) -0,449 -0,026 -0,003 0,513 0,205 

 
Nos histogramas apresentados na Figura 13 pode-se observar a distribuição das diferenças 

entre os valores dos MDTs analisados com o MDT de referência. Comparando o MDT inicial RGB 

(Figura 13a) e o MDT final RGB (Figura 13b) podemos observar que o MDT inicial RGB apresentou 

uma menor distribuição das diferenças com o MDT de referência. Já o MDT final RGB apresentou 
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dispersão maior das diferenças, também é possível observar que a maioria das diferenças foram 

negativas indicando subestimação do MDT em questão.  

A distribuição dos MDTs inicial e final IVP (Figura 13c e 13d) apresentaram um 

comportamento similar aos MDTs RGB porem com maiores dispersões das diferenças em relação ao 

MDT de referência, indicando o MDT inicial RGB como o melhor MDT entre os quatro analisados.  

 

 

Figura 13. Histograma de frequência da diferença entre o MDT referência em relação aos MDTs iniciais e finais 

(RGB e IVP). 

 

Para obter o RSME e o coeficiente de determinação (R²) os valores numéricos obtidos nos 

MDTs (inicial, final) foram analisados através de regressões lineares. Todos MDTs apresentaram 

altos valores de R², com baixo valor de RSME (Figura 14) semelhantes aos valores encontrados por 

Clapuyt, Vanacker e Van Oost, (2016). Porém é possível observar entre eles, que os MDTs iniciais 

foram os que apresentaram os maiores valores de R² (0,995 e 0,985) e os menores valores de RMSE 

(0,05m e 0,09m) quando comparados aos MDTs finais, o que pode indicar que a diferença de tempo 

(inicial e final) entre as coletas pode influenciar a obtenção do MDT. 
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Conforme a Figura 14 e confirmando os resultados da estatística descritiva, o MDT inicial 

(RGB) foi o que apresentou o melhor resultado em relação aos demais quando foi comparado a 

verdade de campo (MDT referência), obtendo o maior valor de coeficiente de determinação, 0,99 e o 

menor valor de RSME, 0,05m. O MDT inicial (IVP) foi o segundo melhor com um RSME de 0,09m, 

coincidentemente o mesmo valor de diferença observado por Clapuyt; Vanacker; Van Oost, (2016) ao 

testar duas lentes com comprimento focal diferente. 

 

 

Figura 14. Regressão linear entre o MDT referência com os MDTs inciais e finais (RGB e IVP). 

 

Conforme foi observado na Tabela 3 e Figura 14, os MDTs apresentaram resultados 

diferentes em relação as imagens RGB e IVP.  Considerando o tempo de coleta os MDTs obtidos 

com o conjunto RGB apresentaram qualidade superior ao conjunto IVP. 

Essas diferenças observadas podem estar relacionadas ao filtro utilizado nas câmeras para 

obtenção das imagens como também aos comprimentos focais das lentes utilizadas em cada câmera. 

Conforme observado por Clapuyt, Vanacker e Van Oost (2016) avaliando duas distâncias 

focais de lente (28mm e 50mm) para obtenção das imagens e geração de modelos de superfície de 

terreno existem diferenças nos resultados em relação ao comprimento focal das lentes. Uma 

diferença de precisão de 0.04 m no MDT foi observada por esses autores entre o conjunto de dados 

de cada lente. 
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Em relação ao tempo de coleta dos dados para geração do MDT final e inicial, os resultados 

evidenciam que embora exista a influência das câmeras, o tempo de coleta também apresenta 

influência.  Outros autores também observaram a influência temporal sobre a geração do MDT. 

Holman et al. (2016) avaliando um método para determinar a taxa de crescimento do trigo a partir de 

imagens de alta resolução obtidas por RPA, destacaram que ao utilizar imagens obtidas após a 

colheita para obtenção do MDT a diferença de precisão do modelo pode ser inferior em função do 

impacto potencial da operação da colheita que acarreta mudanças no cenário.  Os dados obtidos 

para geração do MDT de referência foram coletados no mesmo momento em que foi realizado a 

coleta das imagens para geração dos MDT`s iniciais, já o intervalo de tempo entre os dados 

referência e a obtenção dos dados para MDT final foi de 10 meses. Além dos possíveis impactos da 

operação de colheita sobre a topografia do terreno, o intervalo de tempo decorrido também pode ter 

ocasionado pequenas alterações no terreno, como por exemplo, o crescimento da vegetação 

circundante.  

 Turner; Lucieer; Watson, (2012); Harwin; Lucieer; Osborn, (2015); Clapuyt; Vanacker; Van 

Oost, (2016) e Holman et al., (2016) destacaram a importância da qualidade dos componentes da 

imagem, como estabilização e autofoco, além é claro da localização e da quantidade de pontos de 

controle.  Turner; Lucieer e Watson, (2012) verificaram que utilizando-se pontos de controle a 

precisão posicional do modelo aumenta. Ao comparar a geração de MDT de forma direta sem utilizar 

pontos de controle, estes autores observaram precisão espacial absoluta de 65-120 cm enquanto que 

utilizando pontos de controle obtiveram uma precisão de aproximadamente 10-15 cm. Os pontos de 

controle utilizados nesse trabalho estão de acordo com as recomendações de Clapuyt; Vanacker; 

Van Oost, (2016). 

Em relação aos resultados de RSME para o MDT inicial e final (Figura 14), o menor valor foi 

encontrado no MDT inicial RGB, 0,0503 seguido do MDT inicial IVP, 0,0916. O pior resultado foi do 

MDT final IVP, 0.1794. Estes valores foram  inferiores aos encontrados por Clapuyt; Vanacker; Van 

Oost, (2016), que observou RSME entre 0,27 a 0,45 metros, quando avaliou a eficiência da 

modelagem através das imagens obtidas por RPA, comparando-as com dados LIDAR (Laser 

Scanner). Já Tonkin et al., (2014) avaliando a potencialidade da modelagem digital do terreno com 

imagens obtidas por RPA obtiveram valores de RMSE 0,52 metros validados por dados obtidos com 

estação total.  

 

4.1.2. MDT Mensal RGB e IVP 

O MDT mensal foi obtido para cada coleta e para cada conjunto de imagens RGB e IVP. 

Avaliaçao do MDT mensal possibilitou verificar o nível de detalhes que foi possível obter do MDT 

utilizando a classificação da nuvem densa de pontos, visto que ao utilizar este método não há 

dependência de coletar dados no início ou final do ciclo. Para avaliar os MDTs mensais, os dados 

também foram comparados ao MDT  de referência e são apresentados a seguir. 
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A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva da diferença entre o MDT referência com todos 

MDTs Mensais RGB, sendo que na Tabela 5 temos as diferenças do MDT referência com os MDTs 

mensais IVP.  

Observando os resultados apresentados na Tabela 4, percebesse que as coletas C2, C3 e 

C6 foram as que apresentaram o menor desvio padrão e C3 e C6 apresentaram também os menores 

valores de diferença média. 

 

Tabela 4. Estatística descritiva da diferença entre o MDT de referência com o MDT mensal (RGB) em metros. 

MDT 5 (RGB) Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

C2 -0,055 0,251 0,227 0,469 0,115 

C3 -0,219 -0,047 -0,042 0,129 0,071 

C4 -0,347 -0,053 -0,065 0,253 0,135 

C5 -0,463 -0,187 -0,183 0,050 0,131 

C6 -0,223 -0,053 -0,059 0,118 0,079 

C7 -0,523 -0,198 -0,215 0,050 0,160 

C8 -0,702 -0,238 -0,274 0,168 0,195 

 

Os resultados obtidos para o MDT Mensal IVP apresentaram semelhança com os 

resultados obtidos utilizando as imagens RGB. As coletas C3, C4 e C6 apresentaram menor desvio 

padrão em relação as demais (Tabela 5). A diferença média também foi menor nas coletas C4 e C6. 

O maior desvio padrão observado foi para a coleta C8 que apresentou a segunda maior 

diferença média observada. Essa foi a última coleta antes da colheita da cultura, aproximadamente 

300 dias após a coleta do MDT de referência. Um fator que pode ter influenciado este resultado, é a 

diferença entre o tempo de coleta do MDT em questão com o MDT de referência, conforme foi 

discutido anteriormente para o MDT inicial e final.  

  

Tabela 5. Estatística descritiva da diferença entre o MDT de referência com o MDT mensal (IVP) em metros. 

MDT 5 (IVP) Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

C2 -0,171 0,050 0,051 0,405 0,118 

C3 -0,130 0,036 0,047 0,276 0,076 

C4 -0,220 -0,015 -0,006 0,363 0,097 

C5 -0,448 -0,218 -0,228 0,065 0,102 

C6 -0,163 -0,015 -0,016 0,177 0,067 

C7 -0,213 0,040 0,049 0,379 0,132 

C8 -0,318 0,081 0,067 0,483 0,163 

 

Na Figura 15, são apresentados os dados dos MDT Mensal RGB em gráfico boxblot. Neste 

gráfico é possível observar de forma mais clara a dispersão dos dados na coleta C8 assim como, o 

maior desvio padrão. Percebesse também que os resultados obtidos na coleta C2 apresentaram 

valores de superestimação. 
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Figura 15. Gráfico bloxplot da diferença entre o MDT de referência em relação ao MDT mensal - RGB 

 

Já para o MDT Mensal IVP, os resultados apresentados no gráfico de bloxplot (Figura 16) 

ressaltam a homogeneidade das diferenças médias, diferenciando apenas a coleta C5 que 

apresentou subestimação. 

 

 

Figura 16. Gráfico bloxplot da diferença entre o MDT de referência em relação ao MDT mensal - IVP 

 

Analisando o resultado da classificação dos pontos para geração do MDT mensal -  C2 que 

é apresentado na Figura 17, é possível observar que alguns pontos foram classificados como terreno 

dentro das parcelas de estudo. Essa classificação pode ter superestimado o MDT em questão. Como 

a classificação dos pontos do terreno é feita de forma automática, possivelmente os pontos 

selecionados erroneamente foram classificados devido a utilização de valores padrões para todas as 

classificações, prejudicando assim a interpolação do MDT mensal da coleta C2. 
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Figura 17. Classificação da nuvem densa de pontos para a coleta C2 RGB, detalhe nos pontos marrons 

utilizados para a geração do MDT-Mensal-C2-RGB. 

 

Diferentemente do MDT mensal C2 RGB em que se observou superestimação, o MDT 

mensal C5 IVP apresentou subestimação. Esse comportamento pode ser observados na Figura 18, 

onde percebe-se que a baixa quantidade de pontos classificados próximo aos talhões prejudicou a 

interpolação para obtenção do MDT mensal C5 IVP.  

 

 

Figura 18. Classificação da nuvem densa de pontos para a coleta C5 IVP, detalhe nos pontos marrons utilizados 

para a geração do MDT mensal-C5-IVP. 

 

Para melhor visualização da distribuição das diferenças médias e desvio padrão, na Figura 

19 e 20 são apresentados os histogramas dos MDTs RGB e IVP.  
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Figura 19. Histograma de frequência da diferença entre o MDT de referência em relação ao MDT mensal RGB. 

 

Através dos histogramas percebesse que a coleta C8 apresentou o maior valor de desvio 

padrão em relação as demais coletas em ambos os MDTs IVP e RGB. Pelo gráfico de histograma é 

possível observar a subestimação na coleta C5 (Figura 19d). Já as coletas C2, C3, C7 e C8 

apresentam um comportamento de superestimação, visto que as maiores frequência das diferenças 

encontram-se acima de 0,0 metros (Figura 19 a,b,f,g). 
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Figura 20. Histograma de frequência da diferença entre o MDT referência em relação ao MDT Mensal IVP. 

 

Também é possível observar na Figura 20b a subestimação na coleta C5 tanto para o RGB 

como para o IVP. Embora a coleta C2 tenha apresentado superestimação em ambos os MDT (RGB e 

IVP) a distribuição de frequência dos valores foi diferente. 

As regressões lineares, assim como os valores de RSME, aplicados para o conjunto do 

MDT Mensal RGB são apresentadas na Figura 21. Os resultados foram significativos para todos os 

MDTs mensais. A coleta C3 (Figura 21b) apresentou o maior coeficiente de regressão R²= 0,9916, 

seguida pela coleta C6 (Figura 21e) com R²= 0,9909, e os menores valores de RSME 0,0689 e 

0,0695 respectivamente. Os valores mais baixos R² 0,9592, 0,9516 e maior RSME 0,1591, 0,1857 

foram encontrados respectivamente nas duas últimas coletas C7 e C8 (Figura 21f,g) confirmando os 

resultados observados na estatística descritiva.  
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Figura 21. Regressão linear entre o MDT referência com o MDT Mensal – RGB em metros 

 

Os resultados das regressões lineares para o MDT Mensal IVP são apresentados na Figura 

22. Comparando-se as correlações obtidas para os MDTs RGB e IVP, observa-se que os resultados 

são muito próximos tanto em relação ao melhor modelo C6 e C4 quanto aos seus valores de RMSE. 

Para o MDT Mensal IVP, a coleta C6 (Figura 22e) apresentou o maior coeficiente de regressão R²= 

0,9930 e o menor valor de RSME 0,0654. As coletas C3 e C4 (Figura 22bc) apresentaram valores 

similares de R² 0,9907, 0,9903 e RSME 0,0750, 0,0810 respectivamente. Já os valores mais baixos 

de R² 0,980, 0,9756 e maiores valores de RSME 0,1241, 0,1265 foram encontrados respectivamente 

nas duas últimas coletas C7 e C8 (Figura 22fg).  
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Figura 22. Regressão linear entre o MDT de referência com o MDT mensal – IVP em metros 

 

Os resultados apresentados demonstram que para ambos conjuntos de dados (RGB e IVP) 

os melhores resultados foram observados para as coletas C3 e C6 coincidindo também as coletas 

que apresentaram os piores resultados de MDT, C2 e C8.   

O comportamento desses dados indica que existe uma forte influência da classificação da 

nuvem densa de pontos na geração destes MDTs.  Os valores utilizados para classificação da nuvem 

densa de pontos foram iguais para todos os MDTs. Como cada mês de coleta possui suas 

particularidades em relação a cobertura do terreno acredita-se que utilizando valores específicos para 

cada mês de coleta, os resultados poderiam ter sido mais satisfatórios em alguns meses. Conforme 

foi observado nas Figuras 17 e 18 a coleta C2 apresentou forte superestimação, provavelmente 

devido a cultura apresentar estágio de crescimento inicial, dificultando a classificação da nuvem 

densa de pontos. Neste caso, a classificação da nuvem pode ter escolhido pontos para a geração do 

MDT que na realidade seriam plantas. Já para os dados da coleta C5 IVP onde se observou forte 

subestimação, a classificação da nuvem densa de pontos atuou de maneira contraria ao descrito na 

coleta C2, foram classificados poucos pontos. 
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 O comportamento do MDT da coleta C8 RGB e IVP apresentou alta dispersão dos valores 

provavelmente em função do desenvolvimento da cultura que impossibilitou a obtenção de pontos 

adequados do terreno para realização da modelagem. Como foi observado por Geipel; Link; 

Claupein, (2014) os MDTs que baseiam-se na interpolação de pontos de solo previamente 

classificados, geralmente estão propensos a erros de classificação em povoamentos de culturas 

densas e com fechamento de dossel. Nestas situações, apenas uma pequena quantidade de pontos 

do terreno será visível, enfraquecendo a confiabilidade dos resultados de interpolação.  

Nesse sentido, o grande fator que influenciou a obtenção dos MDTs através da classificação 

da nuvem de pontos foram os limiares utilizados para a classificação. Este é um aspecto interessante 

que deve ser destacado, aja vista que na literatura são escassos os trabalhos que apresentam 

limiares de classificação. Assim, ao utilizar os mesmos valores para todos as coletas buscou-se 

visualizar a influência de se utilizar um valor fixo para a classificação, conforme também foi realizado 

por Geipel; Link; Claupein, (2014) que utilizou um RPA para capturar conjuntos de dados de imagens 

RGB para predição de rendimento da cultura de milho, em três fases de crescimento. 

Embora o principal fator apontado seja a classificação, não podem ser ignorados outros dois 

fatores que também são discutidos pela literatura internacional (AI et al., 2015; BENDIG et al., 2015; 

CLAPUYT; VANACKER; VAN OOST, 2016; HOLMAN et al., 2016), o primeiro deles diz respeito a 

reprodutibilidade da execução do plano de voo, que embora foi o mesmo em todas as coletas, pode 

ter ocorrido pequenas variações devido a precisão posicional do sistema GNSS (sistema de 

navegação global por satélites) instalado no RPA e utilizado para posicionar as imagens, o outro 

aspecto diz respeito as condições meteorológicas no momento dos voos.  

 

4.2. Modelos digitais de superfície (MDS), para dados RGB e IVP 

Para avaliar a relação do MAC e o dados biométricos foi realizada uma comparação entre 

os dois conjuntos de MDS (RGB e IVP). A estatística descritiva da diferença entre os modelos RGB e 

IVP foi separada de acordo com as coletas e pode ser observada na Tabela 6. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 6, observa-se que a coleta C2 apresentou o 

maior valor de diferença média (0,425) e o segundo maior valor de desvio padrão (0,272), seguida da 

coleta C8 que apresentou o segundo maior valor de diferença média (0,331) e o maior valor de desvio 

padrão (0,284), o que indica que a maior diferença entre os MDSs foi na primeira e última coleta (C2 

e C8) com a amplitude de variação chegando a 1,172 e 1,519 metros respectivamente. Já o menor 

valor de média (-0,066) e desvio padrão (0,083) foi encontrado para a coleta C3.  

Estes resultados seguem as tendências observadas nos MDTs apresentados anteriormente. 

O MDT C8 foi o que apresentou os piores resultados tanto para RGB quanto utilizando as imagens 

IVP. Já os MDTs obtido através das imagens da coleta C3 foram os modelos que apresentaram as 

menores diferenças médias e menor RSME para os dois tipos de imagens. 
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Tabela 6. Estatística descritiva da diferença entre o MDS RGB e o MDS IVP em metros. 

MDS 

(RGB/IVP) 
Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

C2 -0,146 0,442 0,425 1,026 0,272 

C3 -0,310 -0,061 -0,066 0,096 0,083 

C4 -0,265 0,037 0,052 0,730 0,145 

C5 -0,130 0,214 0,211 0,629 0,151 

C6 -0,101 0,186 0,180 0,453 0,113 

C7 -0,198 0,184 0,187 0,535 0,150 

C8 -0,447 0,329 0,331 1,072 0,284 

 

Os maiores valores de diferença entre os MDSs também podem ser observados na Figura 

23, que apresenta a distribuição da diferença média através do gráfico de bloxplot. As coletas C3, C4 

e C6 foram as que apresentaram menor desvio padrão em relação as demais. 

 

 

Figura 23. Gráfico bloxplot da diferença entre o MDS RGB em relação ao MDS IVP 

 

Os dois MDSs foram submetidos à regressão linear e correlação de Pearson para avaliar a 

relação entre eles. Na Figura 24, é possível observar os resultados das regressões de todas as 

coletas. Observa-se que as coletas C2 e C8 (Figura 24ag) que apresentaram os maiores valores de 

desvio padrão e os maiores valores de diferença media são as que apresentaram o menor valor de 

coeficiente de regressão R² 0,8767, 0,8770 respectivamente. As coletas C3 e C6 (Figura 24be) foram 

as que apresentaram os maiores valores de R², acima de 0,98. Já para as coletas C4, C5 e C7 

(Figura 24cdf) os valores de R² ficaram entre 0,95 a 0,97. Todos os valores de correlação de Pearson 

(r) foram superiores a 0,87 o que indica a forte correlação entre os dois MDSs. 
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Figura 24. Regressão linear (R²) e correlação de Pearson (r) entre o MDS RGB com o MDS IVP para cada 

coleta em metros. 

 

Na Figura 25 é apresentado o gráfico com todos os dados obtidos através dos MDSs para 

cada conjunto de imagens RGB e IVP bem como para cada coleta (C2 a C8), e constata-se a 

diferença das altitudes em relação a coleta C2 até a coleta C8, também é possível observar as 

diferenças presentes em cada coleta com relação ao conjunto de imagens utilizadas para o MDS. 

Avaliando as diferenças podemos observar que as coletas C2, pontos cinza, e C8, pontos vermelhos, 

apresentaram as maiores dispersões em relação as demais coletas (Figura 25). Essas diferenças 

observadas nas coletas C2 e C8 possuem relação direta com o estágio de crescimento que a cultura 

apresentava, sendo que cada sensor (RGB e IVP) possui uma sensibilidade diferente aos alvos. 

No estágio inicial, as parcelas apresentavam áreas expostas com solo e palhada, que 

através do sensor IVP, foram facilmente identificadas. Isso se deve ao alto contraste que a vegetação 

apresenta em relação ao solo e palhada na região espectral do infravermelho próximo (HOLMAN et 

al., 2016). Comportamento semelhante foi também observado ao final do ciclo (C8), onde a estrutura 

do dossel apresentava falhas devido ao acamamento das folhas.   
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Figura 25. Regressão linear (R²) e correlação de Pearson (r) entre o MDS RGB com o MDS IVP em metros 

 

A análise da comparação entre o MDS RGB e IVP permitiu observar a alta correlação entre 

os modelos gerados, além de identificar que os MDS gerados nas coletas C2 e C8 apresentam menor 

correlação e por consequência maior amplitude de dispersão dos pontos, essa diferença observada 

reflete diretamente na estimativa da altura da cultura. Não foram encontrados na literatura trabalhos 

que realizaram comparações entre diferentes sensores conforme foi realizado neste trabalho, 

dificultando a discussão mais aprofundada. 

 

4.3. Modelos de altura da cultura - MAC 

Para gerar os modelos de altura da cultura (MAC) foi necessário identificar o melhor MDS e 

MDT. Para atingir este objetivo foram efetuadas 12 combinações (as combinações foram 

apresentadas na Tabela 2 no item 3.7.3 da metodologia), realizando associações diferentes entre os 

MDTs (referência, inicial, final e mensal) com os dois MDSs (RGB-IVP) e avaliando-se as correlações 

de Pearson geradas.  Todas a correlações foram submetidas ao teste-t para que fosse possível 

avaliar a sua significância aos níveis de 5 e 10% de probabilidade. Os resultados das correlações são 

apresentados na Tabela 7. 

Através da Tabela 7 é possível observar que cada simulação apresenta um valor distinto de 

correlação, o que evidencia que utilizando diferentes MDTs e MDS o resultado final é afetado.  

A coleta C2 apresentou os menores valores de correlação e o menor número de 

combinações significativa, seguida da coleta C4.  A coleta C4 apresentou correlação não significativa 

nas simulações 7 e 8 o que pode indicar a influência do MDT no resultado da coleta em questão. Nas 

duas simulações (7 e 8) foi utilizado como referência o MDT final obtido após a colheita com as 
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imagens IVP.  Este MDT final em comparação com o MDT Referência foi o que apresentou os piores 

resultados em comparação com MDTs inicial (RGB e IVP) e final (RGB) (Tabela 7) influenciando 

negativamente na obtenção da altura da cultura. 

No geral é possível observar que a maior parte das correlações ficaram com valores entre 

0,60 a 0,90 o que indica a potencialidade da técnica na estimativa da altura.  

 

Tabela 7. Coeficientes de correlação linear de Pearson entre a altura medida em campo e a altura obtida a partir 

das combinações para cada uma das sete coletas. 

Combinações 
DAC 99 

C2 

DAC 144 

C3 

DAC 164 

C4 

DAC 200 

C5 

DAC 228 

C6 

DAC 269 

C7 

DAC 326 

C8 

1 0,37** 0,62** 0,44** 0,68** 0,87** 0,84** 0,60** 

2 0,29ns 0,60** 0,34* 0,73** 0,73** 0,68** 0,59** 

3 0,38** 0,60** 0,46** 0,64** 0,85** 0,86** 0,64** 

4 0,33* 0,56** 0,38** 0,66** 0,74** 0,73** 0,58** 

5 0,35* 0,48** 0,62** 0,67** 0,88** 0,79** 0,58** 

6 0,26ns 0,49** 0,57** 0,69** 0,83** 0,69** 0,52** 

7 0,39** 0,64** 0,29ns 0,55** 0,59** 0,72** 0,57** 

8 0,33* 0,59** 0,17ns 0,59** 0,50** 0,64** 0,52** 

9 0,35* 0,67** 0,46** 0,63** 0,83** 0,84** 0,73** 

10 0,27ns 0,60** 0,65** 0,64** 0,75** 0,82** 0,71** 

11 0,41** 0,60** 0,52** 0,65** 0,90** 0,90** 0,65** 

12 0,39** 0,58** 0,44** 0,70** 0,79** 0,74** 0,62** 

Nota: ns representa correlação não significativa a 5% e 10% de probabilidade pelo teste t, * representa 

correlação significativa a 10% pelo teste t, ** representa correlação significativa a 5% pelo teste t. 

 

Quando todos os dados obtidos em cada coleta foram submetidos a análise de regressão e 

correlação linear é possível avaliar a eficiência do método em estimar a altura da cultura no decorrer 

de uma safra (Tabela 8). As combinações que foram obtidas com o MDS utilizando as imagens IVP 

(2,4,6,8,10,12) foram as que apresentaram os maiores valores de correlação, bem como os menores 

valores de RSME quando comparadas as simulações que utilizaram o mesmo MDT, mas com o MDS 

obtido com as imagens RGB. 

O erro relativo máximo da estimativa da altura através da MAC foi 13%, sendo que as 

melhores combinações foram a 2 e 12 que obtiveram um RE de 6,34 % e 5,97 % respectivamente 

(Tabela 8). Os MDTs utilizados nessas duas combinações foram o MDT inicial RGB na combinação 2 

e MDT referência na combinação 12. Ambas combinações foram realizadas com o MDS (IVP) o que 

indica que para este trabalho as imagens obtidas pela câmera IVP apresentaram melhores resultados 

na estimativa da altura da cana-de-açúcar.  
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Tabela 8. Coeficientes de correlação linear de Pearson (r), Coeficiente de determinação (R²), Raiz quadrada do 

erro médio (RSME) e Erro relativo % (RE) entre a altura medida em campo e a altura obtida a partir das 

combinações das sete coletas. 

Combinações R R² RSME RE (%) 

1 0,95 0,90 0,26 10,36 

2 0,98 0,95 0,17 6,34 

3 0,94 0,89 0,28 10,70 

4 0,97 0,94 0,20 7,16 

5 0,94 0,89 0,28 11,62 

6 0,97 0,94 0,19 7,44 

7 0,92 0,85 0,32 12,83 

8 0,95 0,90 0,26 9,57 

9 0,95 0,90 0,30 11,41 

10 0,97 0,94 0,20 7,47 

11 0,95 0,90 0,25 10,05 

12 0,98 0,96 0,16 5,97 

 

Essa diferença entre as simulações obtidas com as imagens RGB e IVP pode ser explicada 

pela Figura 26, onde são apresentados os resultados das simulações 11 e 12 que foram obtidas com 

o MDS RGB e IVP respectivamente. Na simulação 11 (Figura 26b) é possível identificar visualmente a 

maior dispersão dos dados nas coletas C2 (cinza) e C8 (vermelho) em comparação com a simulação 

12 (Figura 26a). Essa diferença já havia sido identificada na análise da diferença entres os MDS 

(RGB e IVP) observados na Figura 25. 

 

 
Figura 26. Gráfico de dispersão entre a altura da planta medida em campo com a altura obtida pela combinação 

12 (a) e pela combinação 11 (b). 

 

A análise efetuada com as diferentes combinações permitiu visualizar a interferência do 

MDT e MDS para a obtenção do MAC. Pelos resultados apresentados percebe-se que as 

combinações que utilizaram o MDS obtido a partir do conjunto de imagens IVP, foram os que 

apresentaram os maiores valores de correlação e os menores valores de erro relativo (RE) e RSME. 
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Conforme já destacado pela literatura, a utilização de imagens com sensibilidade na região espectral 

do infravermelho próximo (IVP) em vez de RGB permite o aumento do contraste entre a planta e o 

solo e podem melhorar significativamente o processamento do modelo (HOLMAN et al., 2016). 

Esse fator pode explicar a dispersão dos dados encontrados nas coletas C2 e C8 na análise 

do MDS, essa diferença entre a modelagem IVP e RGB pode ser também visualizada na Figura 26, a 

qual apresenta uma dispersão maior dos dados nas coletas C2 e C8 para a combinação 11 que 

utilizou dados RGB.  

Ao observar os resultados e a influência de cada combinação no resultado final do MAC foi 

evidente que os diferentes métodos de geração do MDT, embora tenham diferido entre eles, não 

afetaram o MAC nas mesmas proporções que a utilização de diferentes MDSs.  

Ao avaliar a precisão dos dados de altura obtidos através da combinação 12, é possível 

identificar uma subestimação das alturas em comparação com a biometria de campo. Verificou-se 

que a modelagem da altura da cultura (MAC) utilizando imagens obtidas por RPA, frequentemente 

subestima as alturas, como foi discutido em outros estudos avaliando culturas de milho (GEIPEL; 

LINK; CLAUPEIN, 2014) cevada (AASEN et al., 2015) e trigo (HOLMAN et al., 2016). 

Em termos de precisão, os dados produzidos proporcionaram bons resultados com R² = ≥ 

0,95 e RMSE = ≤ 0,16 m para combinação 12. Ao comparar os resultados obtidos neste trabalho e 

outros trabalhos que também estimaram a altura da cultura utilizando SFM para a modelagem 3D, os 

resultados obtidos para RSME foram extremamente satisfatórios. Li et al., (2016) avaliaram a 

estimativa da altura do dossel para a cultura de milho e obteve o valor de RMSE de 0,21 metros com 

coeficiente de determinação de R² 0,74. Outros trabalhos também avaliaram a cultura do milho, 

Geipel, Link e Claupein, (2014) obtiveram o mesmo valor de coeficiente de determinação 0,74, porém 

neste estudo, não foram apresentados valores de RSME. Já Holman et al., (2016) avaliando a 

potencialidade da técnica para a cultura do trigo obteve RMSE de 0,07 m e R² 0,93. Díaz-Varela et 

al., (2015) utilizaram está técnica para estimar a altura de cultura perene, árvores de oliveira, obtendo 

valores de RSME variando entre 0,45 a 0,20 com R² 0,07 a 0,53.  

Recentemente Souza et al., (2017) utilizaram um RPA de asa fixa para obtenção de 

imagens e geração de nuvem densa de pontos para estimar a altura da cana-de-açúcar, os 

resultados obtidos apresentaram RSME variando entre 0,57 a 0,40 metros dependendo da direção do 

voo para obtenção das imagens. O coeficiente de correlação de Pearson encontrado, variou entre 

0,23 e 0,54. Os dados obtidos por esses autores são inferiores aos obtidos por esse estudo. Os 

autores apontam como fatores que possam ter influenciado na qualidade dos dados, a presença de 

sombra nas imagens, a diferença na intensidade de luz, a heterogeneidade na altura da cana-de-

açúcar.  

Outros trabalhos utilizaram técnicas diferentes para estimar a altura da cana-de-açúcar 

visando obter a variabilidade espacial, Canata et al., (2016) utilizaram sensor LiDAR acoplado a uma 

plataforma terrestre a fim de obter a espacialização da altura de um canavial. Esses autores 

observaram um coeficiente de determinação R² 0,44 e apontaram alguns fatores que podem afetar a 

qualidade dos dados e a potencialidade da técnica, como por exemplo a presença de ruídos devido a 

inclinação do terreno e a luz solar incidente sobre o sensor, bem como a adaptação para condições 
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reais de campo, onde até o momento não se tem a possibilidade de adentrar na lavoura com veículo 

agrícola durante o ciclo vegetativo da cultura. 

 

4.4. Relação entre a altura e a produtividade final 

Assim como outros trabalhos que já utilizaram a altura para estimar a produtividade, a 

Tabela 9 apresenta os resultados do presente trabalho em relação à altura e a produtividade final. Os 

resultados apontaram relação entre a altura e produtividade final mais expressiva entre as coletas C5 

a C7. Ao avaliar diferentes métodos para obtenção da altura média de cada parcela, foi possível 

observar que a medida em que foram obtidos dados utilizando uma área amostral maior (polígono) 

obteve-se maior correlação com a produtividade final.  

 

Tabela 9. Coeficiente de correlação de Pearson (r) e coeficiente de determinação (R²) entre a altura em relação 

a produtividade final, para cada coleta e para cada método de obtenção da altura. 

Análise 
DAC 99 

C2 

DAC 144 

C3 

DAC 164 

C4 

DAC 200 

C5 

DAC 228 

C6 

DAC 269 

C7 

DAC 326 

C8 

Alturas Biometria 

Correlação P. 0,42 0,36 0,63 0,79 0,83 0,83 0,72 

R² 0,17 0,13 0,39 0,63 0,69 0,69 0,52 

Alturas MAC – Subamostras 

Correlação P. 0,76 0,78 0,45 0,82 0,81 0,74 0,63 

R² 0,57 0,60 0,21 0,68 0,65 0,55 0,39 

Alturas MAC – Amostra Polígono 

Correlação P. 0,79 0,80 0,57 0,85 0,83 0,82 0,69 

R² 0,62 0,65 0,33 0,72 0,70 0,67 0,47 

 

Ao observar as correlações obtidas entre os dados de biometria e altura do MAC foi 

possível constatar que a biometria apresentou correlações (r) maiores que 0,60 a partir da coleta C4, 

enquanto que o MAC apresentou correlações maiores que 0,60 a partir da coleta C2. No entanto a 

coleta C4 apresentou resultados inferiores as demais coletas para os dados obtidos com o MAC, o 

que indicou que o modelo foi afetado por algum motivo específico e consequentemente apresentou  

comportamento anormal em relação as demais coletas.  

Como os dados do MAC - polígono foram os que apresentaram maior relação com a 

produtividade, optou-se por submetê-los a regressão linear para encontrar os valores de RSME e RE 

(%) (Figura 27).  Holman et al (2016), também utilizou polígonos para extração das alturas médias da 

parcela isolando a faixa de bordadura para evitar efeitos negativos na determinação da altura da 

parcela. 
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Figura 27. Regressões lineares entre as alturas obtidas pelo MAC (polígono) e a produtividade fina em metros. 

 

Os dados de altura obtidos pela biometria de campo apresentaram alta correlação com a 

produtividade final a partir da coleta C5 (200 DAC) até a coleta C7 (269 DAC), com valores de 

correlação de Pearson de 0,79, 0,79 e 0.83 respectivamente, tendência observada também com os 

dados obtidos pelo MAC (Tabela 9). Portz, Amaral e Molin, (2012a) obtiveram manualmente com uma 

régua a altura da cana para a predição da biomassa. Os autores observaram altas correlações entre 

a altura da cana com a produtividade de biomassa em diferentes períodos de coleta, obtendo valores 

de coeficiente de determinação máximo de R² 0,91 para a coleta realizada no fim da estação seca 

com amplitude da altura da cana de 1,3 metros.  

No mesmo trabalho, esses autores obtiveram valores mais baixos de coeficiente de 

determinação, R² 0,69, quando estavam avaliando a altura obtida durante o início da estação seca 

com a altura da cana variando de 0,2 a 0,8 metros. O valor de R² observado foi o mesmo encontrado 

no presente trabalho nas coletas C6 e C7.  

No entanto, outros trabalhos obtiveram melhores resultados de coeficiente de determinação 

para a estimativa de biomassa. Portz et al., (2013) utilizando um sensor ultrassônico para mensurar a 
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altura da cana-de-açúcar obtiveram altos valores de coeficiente de determinação na estimativa da 

produtividade de biomassa. O trabalho foi desenvolvido em duas áreas que possuíam solos com 

diferentes texturas, sendo um arenoso (12 ha) e o outro argiloso (16 ha), a altura foi obtida em dois 

períodos diferentes, após a validação da estimativa da produtividade em 10 pontos na área de 

estudo. Os resultados foram R² 0.81 para área arenosa no primeiro período de coleta (0,3 a 0,5 

metros de altura) e R² 0,82 para a segunda coleta quando a cultura apresentava um porte de 0,5 a 

0,7 metros. Já para área argilosa foram obtidos valores de R² 0,69 e 0,88 na primeira e segunda 

coleta respectivamente.  

Esses resultados salientam a sensibilidade da utilização da altura para predizer a 

produtividade quando as plantas apresentam maiores alturas. Esse comportamento foi observado 

neste trabalho, onde os maiores valores de R² foram obtidos entre a coleta C5 a C7. Outro aspecto a 

destacar é que no trabalho de Portz et al., (2013) devido ao experimento utilizar o sensor ultrassônico 

acoplado a uma máquina agrícola houve dificuldade de obter dados quando a cultura apresenta altura 

superior a 2 metros, por exemplo, diferentemente da utilização de imagens aéreas, onde a  

modelagem não é limitada em relação à altura da cultura. 

O maior valor de R² (0,72) encontrado neste trabalho, foi para a coleta C5 (200 DAC) 

utilizando a média da altura do MAC obtida por área amostral (Figura 27d). Esse valor encontra-se 

abaixo dos valores observados em trabalhos que utilizaram outras técnicas para obtenção da altura 

na cana-de-açúcar, porém a área de estudo do presente trabalho é menor em comparação aos 

trabalhos apresentados. 

 A produtividade final apresentou baixa variabilidade entre as parcelas (coeficiente de 

variação de 10 %) o que pode dificultar a estimativa da mesma, diferentemente dos trabalhos 

apresentados em que foi avaliado a altura em áreas comerciais e a amplitude encontrada chegou ao 

patamar de 1,3 metros dentro da mesma coleta.  

Uma alternativa para melhorar a estimativa da produtividade pode ser a utilização 

simultânea da modelagem da altura da cultura juntamente com índices de vegetação, como já foi 

realizado para a cultura de milho (GEIPEL; LINK; CLAUPEIN, 2014; LI et al., 2016), cevada (AASEN 

et al., 2015; BENDIG et al., 2015) e até mesmo para a pastagem (POSSOCH et al., 2015). 

 

4.5. Avaliação da variabilidade espacial da cana-de-açúcar por meio do MAC 

4.5.1. Comparação entre o MAC e Mosaico RGB 

Analisar a variabilidade da cultura em relação a altura pode ser um fator importante na 

análise da dinâmica do crescimento (SHI et al., 2016). Os mapas do MAC gerados para cada coleta 

juntamente com o mosaico obtido a partir das imagens RGB são apresentados nas Figuras 28 e 29.  
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Figura 28.  A esquerda a representação do MAC e a direita os mosaicos RGB para cada coleta C2 a C5. 
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Figura 29. A esquerda a representação do MAC e a direita os mosaicos RGB para cada coleta C6 a C8. 

 

Quando as duas informações foram comparadas (MAC e Mosaico) foi possível observar a 

variabilidade espacial que cada informação apresenta. Observando o mosaico RGB da coleta C2 

(Figura 28), é possível identificar que naquele momento o dossel da cultura ainda não havia fechado 

completamente, sendo possível observar áreas com palhada (cores mais claras em relação ao verde 

do dossel). Para a imagem do MAC a mesma tendência foi notada onde os valores de altitude são 

menores com maior variabilidade no modelo. No mosaico da coleta C3 já não foi mais possível 

observar visualmente a variabilidade causada pelas linhas de plantio e palhada devido ao fechamento 

do dossel. Já o MAC da coleta C3 possibilitou observar a dinâmica do crescimento da cultura mesmo 

após o fechamento do dossel. Através do MAC foi possível observar a variabilidade que a cultura 

apresenta em relação a sua altura durante todas as coletas. 

Conhecer a variabilidade da área de estudo permite observar zonas que apresentam 

padrões semelhantes que podem ser associados a variáveis diretamente ligadas ao desenvolvimento 

da cultura. Imagens aéreas já foram utilizadas na avaliação da variabilidade espacial da cana-de-

açúcar, imagens orbitais (GALVÃO; FORMAGGIO; TISOT, 2005; FORTES; DEMATTÊ, 2006), 
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imagens obtidas por aeronaves convencionais (LABBÉ et al., 2007; LEBOURGEOIS et al., 2008), e 

imagens obtidas por RPA  (MAGALHÃES et al., 2013) no entanto, esses trabalhos não avaliaram a 

utilização da modelagem tridimensional para estimativa da altura da cana-de-açúcar.  

O MAC já foi utilizado em trabalhos que avaliaram a variabilidade que a cultura apresenta 

em relação à altura, cevada (BENDIG; BOLTEN; BARETH, 2013), milho (GEIPEL; LINK; CLAUPEIN, 

2014; LI et al., 2016), arroz (BENDIG et al., 2013), oliveiras (DÍAZ-VARELA et al., 2015), trigo 

(HOLMAN et al., 2016). 

Mais recentemente De Souza et al. (2017) utilizou modelagem tridimensional para 

estimativa da altura da cana-de-açúcar, no entanto este autor não fez uso de mosaicos para 

identificar a variabilidade espacial.  

Embora Magalhães et al. (2013) tenha utilizado índices de vegetação para avaliação da 

variabilidade, estes autores também observaram que quando a cana-de-açúcar encontra-se em seu 

estágio inicial de desenvolvimento (60 DAC) a mesma apresenta maior variabilidade com relação a 

áreas que não apresentam fechamento de dossel, o mesmo foi observada no mosaico RGB da coleta 

C2 (99 DAC) deste trabalho.  Estes mesmos autores também avaliaram a cultura aos 180 DAC e 

observaram o mesmo comportamento encontrado neste trabalho em relação ao fechamento do 

dossel. 

Foi também possível observar a diferença entre o MAC e o mosaico RGB para a mesma 

coleta, uma das vantagens em se utilizar o MAC é a facilidade em observar a dinâmica que a cultura 

apresenta, essa variabilidade é facilmente identificada em comparação com o mosaico RGB (Figura 

29) que após a coleta C2 não apresenta visualmente grandes mudanças na cobertura da cultura. Na 

cultura da cana-de-açúcar não se tem estudos que utilizam o MAC temporalmente para avaliação da 

variabilidade espacial, mas na cultura da cevada e arroz, trabalhos apontam a grande potencialidade 

da técnica  (BENDIG et al., 2013; BENDIG; BOLTEN; BARETH, 2013). 

 

4.5.2. Avaliação da variabilidade espacial do MAC com relação a dose de 

N 

Uma vez comprovado através das análises anteriores que o MAC é capaz de estimar a 

altura do dossel da cana-de-açúcar, este foi utilizado para observar a variabilidade espacial do talhão 

de estudo, o qual apresentava variabilidade devido a aplicação de diferentes doses de N em cada 

parcela. As Figuras 30 e 31 apresentam o modelo da altura da cultura para as coletas C2 a C8, sendo 

que as parcelas foram numeradas e os tratamentos são representados por círculos de cores 

diferentes. 
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Figura 30. Modelos da altura da cultura (MAC) das coletas C2 a C5, com as respectivas parcelas e tratamentos. 



60 

 

Figura 31. Modelos da altura da cultura (MAC) das coletas C6 a C8, com as respectivas parcelas e tratamentos. 

 

Observando o comportamento da altura para cada coleta foi possível constatar que algumas 

parcelas que não receberam nenhuma dose de nitrogênio (0 kg ha-1) foram as que apresentaram as 

menores alturas, é o caso das parcelas 21 e 28, juntamente com essas parcelas percebe-se que as 

parcelas 22 e 27 que receberam uma dose de 60 kg ha-1 também apresentam alturas inferiores à 

média das demais parcelas. Isoladamente observa-se a variabilidade da altura dentro da parcela 18, 

a qual apresentou menores alturas no centro da parcela, esse comportamento é contraditório, aja 

vista que é uma das parcelas que recebeu a maior dose de N (180 kg ha-1).  

Outro comportamento observado diz respeito as parcelas 25 e 26 que respectivamente 

receberam doses de N de 120 e 180 kg ha-1 e apresentaram alturas inferiores as observadas nas 

parcelas 4 e 8 que receberam doses de 60 kg ha-1. Esse comportamento também pode ser observado 
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nas parcelas 2 e 3 que receberam doses de 120 kg ha-1 e as alturas observadas assemelham-se as 

alturas da parcela 6 que não recebeu nitrogênio.  

Por outro lado, as parcelas 1, 10, 17 e 19 que receberam doses de N 60 kg ha-1  e a parcela 

11 que não recebeu N apresentaram alturas mais baixas em comparação as parcelas   5, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 20, 23 e 24 que receberam as maiores doses de N (120 e 180 kg ha-1) e apresentaram as 

maiores alturas observadas. Essa semelhança entre as doses aplicadas de N e a altura da cana 

também foram observadas no trabalho de Amaral et al., (2014) e Molin et al., (2010) que utilizaram 

sensores ativos para quantificar a respostas dos teores de nitrogênio presente na cultura da cana-de-

açúcar. 

Destaca-se a utilidade da modelagem da altura da cultura para avaliar a variabilidade 

espacial, possibilitando observar o desenvolvimento e o comportamento que a cultura apresenta entre 

as parcelas, bem como o comportamento dentro de uma única parcela com alto nível de 

detalhamento como observado por Bendig et al., (2015) que avaliou a modelagem da altura na cultura 

da cevada. A altura pode ser uma informação importante para avaliar o comportamento da cultura em 

relação a doses de nitrogênio desde que seja integrada a outros sistemas de coleta de dados como 

proposto por Portz et al., (2013b). 

 

4.5.3. Avaliação da variabilidade espacial do MAC com relação ao 

fechamento de dossel 

Avaliando os mosaicos RGB gerados para análise da variabilidade espacial, foi possível 

observar que na coleta C2 algumas parcelas não apresentaram o fechamento total do dossel. Sendo 

assim, essas áreas que não apresentavam cobertura com vegetação no dia da coleta foram 

vetorizadas para a comparação com o modelo da altura da cultura. Para facilitar a vetorização das 

áreas foi utilizado o índice de vegetação RGBVI que posteriormente foi reclassificado e vetorizado, 

resultando nas áreas que não apresentaram o fechamento total do dossel.  

As Figuras 32 e 33 apresentam o MAC para cada coleta, as parcelas, assim como a 

sobreposição da camada da vetorização das áreas com ausência de fechamento de dossel obtidas 

através da coleta C2.  A sobreposição permitiu avaliar de forma visual o comportamento entre a altura 

das plantas e o fechamento do dossel em cada parcela. 

Observando a Figura 32, constata-se que as baixas alturas da coleta C2 estão nas mesmas 

parcelas onde observou-se áreas com ausência de fechamento de dossel (vetorização). Este 

comportamento já era esperado, visto que o MAC da coleta C2 e o mosaico RGB, utilizado para 

vetorização das áreas de ausência de fechamento de dossel, foram obtidos com as mesmas imagens 

na coleta C2. 

Nas outras coletas houve também a presença de baixas alturas nos mesmos locais 

vetorizados a partir do mosaico RGB da coleta C2. No entanto, este comportamento se evidenciou 

apenas nas parcelas que apresentaram as maiores áreas com ausência de fechamento de dossel, 

parcelas 17,18 21 e 28. 
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A parcela 18 foi uma das parcelas que apresentou baixo desenvolvimento de altura e área 

sem fechamento do dossel. Ao avaliar o MAC em relação a dose de nitrogênio, foi observado que 

essa parcela apresentou comportamento atípico em relação a dose de nitrogênio (180 kg ha-1). Este 

comportamento é indício de que, nesta parcela, pode ter ocorrido interferência de algum fator externo 

que não foi avaliado neste trabalho e que se manifestou desde o início do ciclo produtivo. 

Também foi possível observar que a parcela 21 que não recebeu dose de nitrogênio, 

apresentou áreas com ausência de fechamento de dossel e baixa altura. O alto nível de detalhamento 

do MAC permitiu observar a variabilidade espacial de cada parcela. Assim, diferentemente da parcela 

18, a parcela 21 apresentou áreas de ausência de fechamento do dossel distribuídas por toda a 

parcela, assim como o comportamento da altura observado no MAC.  
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Figura 32. MAC das coletas C2 a C5 com a sobreposição das áreas que não apresentaram cobertura de 

vegetação na coleta C2 e o limite de cada parcela com suas respectivas doses de nitrogênio (kg-1 ha). 



64 

 
Figura 33. MAC das coletas C6 a C8 com a sobreposição das áreas que não apresentaram cobertura de 

vegetação na coleta C2 e o limite de cada parcela com suas respectivas doses de nitrogênio (kg-1 ha). 

 

Outros trabalhos buscaram espacializar e identificar as áreas de falhas na brotação da 

cana-de-açúcar, como exemplo Molin e Veiga, (2016) que através de um sensor acoplado em uma 

máquina agrícola obtiveram um mapa das áreas que apresentavam falhas de brotação na linha de 

plantio. A espacialização das falhas é extremamente importante pois áreas com falhas representam 

perdas na produtividade da cana-de-açúcar (STOLF, 1986).  

Pode-se citar como possível utilização do MAC a visualização da dinâmica do crescimento 

em relação a áreas que apresentaram desenvolvimento anormal ou falhas. As Figuras 32 e 33 

apresentam a sobreposição entre o MAC e a vetorização de área que não apresentava fechamento 

do dossel no momento da coleta C2. Nestas Figuras é possível observar como a cultura apresentou 
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baixo desenvolvimento nas áreas que apresentaram falhas de brotação ou deficiência no 

desenvolvimento.  

 

4.5.4. Estimativa da produtividade por meio do MAC 

Como a altura tem alta correlação com a produtividade final da cana-de-açúcar (SILVA et 

al., 2009; SILVA; DE MORAES; MOLIN, 2011; PORTZ; AMARAL; MOLIN, 2012a; PORTZ et al., 

2013b; CANATA et al., 2016) é possível através do MAC espacializar a produtividade e definir áreas 

que apresentaram maiores e menores produtividades (Figura 34). Através do MAC foi possivel 

identificar áreas que apresentaram comportamento anormal fornecendo informação para o tomador 

de decisões quanto a medida a ser tomada. 

 Devido a facilidade na obtenção dos dados o monitoramento da cultura pode ser avaliado 

durante várias safras, fornecendo informações importantes desde a delimitação de áreas que 

possuam um maior potencial de produtividade até áreas que apresentam problemas e 

consequentemente proporcionam baixas produtividades. 

Para observar a variabilidade da produtividade foi gerado um mapa utilizando o modelo 

obtido a partir da regressão linear entre os dados de altura e a produtividade final juntamente com o 

MAC da coleta C5. Essa coleta foi a que apresentou o menor valor de RSME e erro relativo (RE) na 

regressão. O mapa em questão encontra-se na Figura 34, nele foram rotuladas as doses aplicadas 

de nitrogênio (kg-1 ha) com o intuito de verificar visualmente a influência das doses em relação a 

modelagem da produtividade final. 

 

Figura 34. Mapa da estimativa da produtividade final obtida através do modelo de regressão linear entre a altura 

da cultura e a produtividade obtida em campo. 
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Através da Figura 34 , constata-se visualmente que as parcelas que receberam as maiores 

doses de nitrogênio foram as que apresentaram os maiores valores de produtividade.  

Embora o MAC tenha apenas correlação moderada com a produtividade, o mesmo possui 

alta capacidade para identificar tendências de rendimento e locais para investigação mais profunda 

sobre as causas da variância espacial da cultura, conincidindo com os resultados observados em 

outros trabalhos (BENDIG; BOLTEN; BARETH, 2013; GEIPEL; LINK; CLAUPEIN, 2014; LI et al., 

2016; BENDIG et al., 2013). 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos pelo presente trabalho permitiram avaliar os dados coletados para a 

modelagem tridimensional da cultura da cana-de-açúcar. Foi possível observar a alta correlação dos 

modelos gerados para predizer o modelo digital do terreno (MDT) em comparação ao método 

tradicional utilizado como MDT de referência. Os três métodos de coleta (Inicial, Mensal e Final) 

apresentaram resultados satisfatórios e comprovaram a eficiência da técnica para obtenção do MDT, 

destacando-se os MDTs obtidos no inicio do ciclo produtivo (MDT Inicial - RGB).  

Os modelos de altura (MAC) obtidos através das imagens aéreas foram adequados para 

modelar a altura da cana-de-açúcar, apresentando altos valores de correlação entre o valor 

observado em campo e o estimado pela modelagem. Através da comparação entres sensores (RGB 

e IVP) foi possível observar que os modelos gerados a partir do sensor IVP apresentaram maiores 

correlações com os dados de campo. 

A altura derivada do MAC permitiu estimar a produtividade de biomassa da cultura, 

apresentando valores de correlação próximos aos encontrados na literatura. Estes resultados indicam 

a potencialidade da técnica para utilização em campo. Também foi possível observar os melhores 

períodos para a coleta de dados afim de predizer a produtividade do canavial. 

Os mapas de altura e produtividade gerados apresentaram-se como uma informação que 

possibilita a verificação da variabilidade espacial, fornecendo dados úteis para gestão e manejo 

adequado da cultura. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o método desenvolvido neste estudo tenha demonstrado produzir resultados de 

qualidade ao longo da escala temporal do ciclo da cana-de-açúcar, ainda há margem para melhoria 

na compreensão das dependências do processamento e coleta das imagens a serem utilizadas com 

a técnica SFM (Structure From Motion).  

Outro ponto a destacar é a necessidade de avaliar a potencialidade da técnica em áreas 

maiores. Nesse sentido, deve-se realizar mais estudos para que as informações obtidas possam ser 

utilizadas em escalas mais amplas considerando a quantidade de variáveis que podem influenciar a 

coleta dos dados, desde a escolha adequada da plataforma, sensor e principalmente o 

processamento e geração dos produtos finais. 
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