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A formação de falha no plantio de cana-de-açúcar ocorre quando um número de gemas consecutivas 
deixa de brotar. Não existe canavial sem falhas, é uma ocorrência natural que pode se apresentar em 
diferentes tamanhos. Essas falhas podem interferir no preço final da colheita dependendo dos seus 
tamanhos e das suas quantidades. A metodologia clássica de identificação e mensuração de falhas na 
lavoura de cana de açúcar é feita por levantamento manual. A amostragem é realizada a partir de 90 dias 
após o plantio, no momento que a cultura já está estabelecida. Sabe-se que falhas são descontinuidades 
das fileiras de cana-de-açúcar plantada maiores que 50 cm. As técnicas processamento de imagem de 
sensoriamento remoto mais comuns para analisar automaticamente essas falhas utilizam a determinação 
do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), binarização da imagem NDVI com limiar adequado para 
visualizar as fileiras, em seguida, a segmentação e posteriormente a análise do tamanho dessas falhas. Na 
literatura sobre agricultura de precisão observa-se vários tipos de processamento de imagem que são 
utilizados para obter a binarização, a segmentação e a análise do tamanho dessas falhas. Nesse artigo, para 
exemplificar a extração a partir de um resultado prático em agricultura de precisão, utiliza-se imagem 
colorida na faixa do visível obtida por um Veículo Aéreo não Tripulado (VANT), modelo RPA BATMAP. A 
aquisição com VANT possui a vantagem de se obter imagem com alta resolução espacial e com aquisição da 
imagem em data adequada a análise de falhas no plantio. Nesse trabalho, modelo HSV é usado para 
extração das fileiras. Tem-se a vantagem de não se utilizar a banda do infravermelho para se obter o NDVI 
como a literatura apresenta no reconhecimento das falhas em fileiras plantadas de cana-de-açúcar. O 
método usa, portanto, a transformação da imagem colorida RGB para o modelo HSV. É possível extrair as 
feições das fileiras pela cor a partir das componentes matiz H, saturação S, e valor V. A componente H está 
definida no intervalo [0 255]. Utiliza-se Hi ± δ para extração da cor e, as componentes S e V fornece-se a 

informação da saturação e valor dessa cor que será extraída. Supõe-se que Hi  + em [0 255] e que δ seja 
a tolerância para a extração da cor. A programação para extração das feições pela cor foi desenvolvida no 
MATLAB. O trabalho foi realizado na zona rural ao norte do município de Paudalho, localizado no estado de 
Pernambuco. Os dados foram coletados no dia 26 de junho de 2016, antes da nova resolução da ANAC 
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entrar em vigor. A área compreendida do voo foi de aproximadamente 130 hectares, a uma altitude média 
de 226 metros e, com um GSD (Ground Sample Distance) médio de 5 cm. A partir da metodologia aqui 
proposta, extraiu-se os alvos verdes (cana-de-açúcar) e gerou-se imagens binárias para δ=15, δ=35 e δ=50.  
A medida que o valor de δ aumenta, maior é a tolerância para a representação de cores próximas e maior 
quantidade de vegetação (cana-de-açúcar) bem como, não vegetação também estará inclusa na extração. 
Ampliando essa tolerância, diminui-se a restrição para extração pela cor que é apenas vegetação (cana-de-
açúcar) e haverá maior confusão entre o que é cana e, o que não é cana.  Portanto, o valor de δ pode ser 
visto como um limiar para a cor que se deseja extrair. Pode-se, a partir dessa imagem resultante, 
quantificar o tamanho das falhas e automatizar a avaliação da análise das falhas na lavoura. Esse recurso é 
importante para agricultura de precisão e substitui o método de monitoramento manual. Além disso, não 
necessita da banda do infravermelho para se obter a imagem de falhas na cana-de-açúcar. 
 
 


