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A agricultura sempre foi uma atividade importante para a balança comercial brasileira. Atualmente, 
verifica-se que o setor agrícola cresce cada vez mais, graças ao desenvolvimento de tecnologias 
empregadas para maximizar o rendimento e produtividade. Dentro destas, a Agricultura de Precisão se 
apresenta cada vez mais comum em todas as atividades agrícolas, tornando-se um cliente de produtos e 
informações geoespaciais. O setor da fruticultura é um ramo agrícola em potencial, pois as culturas 
possuem um alto valor agregado em sua produção. Para isso, investem em tecnologias para obter mais 
informações de seus sítios de produção e tomarem decisões corretas para maior eficiência nos manejos. 
Por isso, necessita-se de informações qualitativas e quantitativas precisas, relacionadas à planta e ao fruto, 
que permitam ao técnico ter o diagnóstico correto do sítio de produção. As geotecnologias de 
levantamentos permitem um ganho nesses sítios, pois cada vez apresentam melhores resoluções e 
precisões nas informações coletadas. Um dos limites da Agricultura de Precisão é coletar a informação por 
indivíduo, onde a decisão seria individualizada e não regionalizada como é no conceito atual. Para se tornar 
competitivo, a coleta de informações necessita de técnicas cada vez mais baratas e rápidas, porém com 
confiança na precisão da informação coletada. A Fotogrametria está entre as técnicas de coleta de 
informações quantitativas existentes, que recentemente, com as facilidades na obtenção de imagens, tem 
sido empregada com maior frequência em diversas áreas da engenharia. O aumento da capacidade 
computacional e auxílio de softwares tem permitido o uso de câmeras de baixo custo para extração 
geoinformações de alvos. O objetivo deste estudo será a obtenção informações agronômicas quantitativas 
e qualitativas para a estimação da produtividade de maçã empregando técnicas fotogramétricas a partir de 
imagens digitais obtidas com uma câmera de baixo custo e geração de uma nuvem de pontos visando 
modelar tridimensionalmente árvores de um pomar de maçã. Adicionalmente, alguns dados obtidos com a 
Fotogrametria serão comparados com as informações extraídas de dados de um Terrestrial Laser Scanner 
(TLS). O estudo está sendo realizado num pomar comercial e em uma área experimental do Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ambas no município 
de Lages, SC. Para as avaliações iniciais separou-se apenas uma fileira das árvores plantadas na área 
comercial, e dentro da fila foi utilizado um trecho de aproximadamente 10 metros, composto por 10 
árvores. Com a área definida utilizou-se esferas e tabuleiros como alvos de orientação para o TLS. Sobre a 
área demarcada realizou-se múltiplas varreduras para o recobrimento total das árvores de interesse, sendo 
quatro varreduras em cada lado do trecho escolhido, com espaçamento aproximado de 3 metros entre as 
bases. Após o levantamento laser scanner foi efetuada a tomada de fotos com a Câmera Canon EOS Rebel-
T6, com sensor CMOS de 5184x3456 (17,9 Megapixels) e distância focal nominal de 18 mm. As fotos foram 
obtidas em ambos os lados da fila, de forma manual, com orientação da câmera perpendicular e oblíqua às 
árvores, totalizando 203 fotos. Para a realização de verificações adicionais, mensurações convencionais 
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foram efetuadas nas árvores, como diâmetro do caule, altura de planta, número de frutos e índice de 
volume da copa. Os dados do TLS foram processados em software Scene 7.1 e as fotos no Agisoft 
PhotoScan 1.2.5. Os dados do TLS foram usados para orientação e registro dos dados obtidos com as fotos, 
para permitir comparação das informações. Como a pesquisa encontra-se em andamento, os próximos 
passos que estão em execução são: Determinação quantitativa de diâmetro de caule, altura de plantas e 
detecção de frutos com uso das nuvens de pontos. E determinação qualitativa de Volume de copa e índice 
de produtividade. As técnicas empregadas para explorar a nuvem de pontos obtida com a Fotogrametria 
será a mesma empregada na nuvem de pontos do TLS para comparação. Resultados esperados: Espera-se 
que as quantificações obtidas com a Fotogrametria sejam coerentes com as informações do TLS e com as 
mensurações convencionais. Se confirmada essa hipótese, representa uma ferramenta para aquisição 
automática destas informações para os gestores de produção frutícolas. 

 
 
 

 


