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Abstract—The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) and
computer vision for automating farm operations is growing
rapidly: time-consuming tasks such as crop monitoring may be
solved in a more efficient, precise, and less error-prone manner.
In particular, for estimating productivity and managing pests,
it is fundamental to characterize crop regions into four classes:
(i) full-grown trees, (ii) tree seedlings, (iii) tree gaps, and (iv)
background. In this paper, we address the classification of images
from citrus plantations, acquired by UAVs, into the previously
mentioned categories. While Deep learning-based methods allow
to achieve high accuracy values for classification, explainability
remains an issue. Therefore, our approach is to run an expe-
rimental analysis that allows to derive the effects of different
parametrizations (involving descriptors, classifiers, and sampling
methods) when applied to our citrus dataset.

Index Terms—Computer vision, Unmanned aerial vehicles
(UAVs), tree classification, citrus trees.

I. INTRODUÇÃO

O gerenciamento do inventário de uma fazenda requer um
monitoramento contínuo das plantações, a fim de calcular
índices de produtividade e evitar eventuais prejuízos para
o produtor. Esse acompanhamento pode ser um processo
extremamente demorado e exaustivo quando feito de forma
manual, pois a contagem e o registro do estado de cada árvore
podem demorar diversos dias, a depender da área total da
plantação.

A utilização de sensoriamento remoto mostra-se interessante
para lidar com esse problema, pois com o uso de imagens
aéreas da fazenda, juntamente com técnicas de visão compu-
tacional e algoritmos de aprendizado de máquina, é possível
reduzir radicalmente o tempo em que os dados são adquiridos,
processados e atualizados.

Nesse artigo, serão apresentados experimentos com imagens
de uma fazenda com plantações de árvores de citrus, obtidas
por um veículo aéreo não tripulado (VANT), com o objetivo de
classificar regiões da imagem de acordo com a característica
do plantio. Foram utilizados diferentes tipos de classificadores,
métodos de balanceamento e descritores de características.
Os melhores resultados alcançados em termos da eficácia na
detecção das diferentes classes existentes serão mostrados e
discutidos.

O artigo está estruturado da seguinte maneira: a Seção II
relata alguns trabalhos relacionados e na Seção III é apresen-
tada a metodologia que foi empregada para a realização dos

experimentos. A quantidade de experimentos que foram reali-
zados e os resultados atingidos são exibidos e posteriormente
discutidos na Seção IV. Por fim, o trabalho é concluído na
Seção V.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

O Brasil responde por mais de três quartos das exportações
globais de suco de laranja, sendo o maior produtor do mundo;
em 2019, a produção de citrus pelo Brasil está prevista em 17,8
milhões de toneladas [1]. Diversos trabalhos anteriores aborda-
ram a deteção de árvores de citrus em imagens provenientes de
sensoriamento remoto, utilizando métodos como transformada
de Hough circular [2], transformada simétrica radial [3]–[5],
casamento de padrões [6], e mais recentemente, redes neurais
convolucionais [7].

No entanto, todos esses trabalhos focam na detecção de
árvores independente do seu grau de maturidade, isto é, não
se preocupando em diferenciar entre árvores adultas e mudas,
por exemplo. Essa diferenciação, porém, é fundamental para
certas análises de crescimento e produtividade, uma vez que
processos que operam durante as fases de sementes e mudas
são cruciais para a compreensão de padrões, dinâmicas e
sucessão em comunidades de plantas [8].

No contexto de classificação, López et al. [9] avaliaram
métodos que diferenciam entre citrus e não-citrus, no entanto,
como a detecção de mudas também era necessária, caracterís-
ticas específicas tiveram que ser extraídas e classificadores de
mudas foram implementados. Os autores utilizaram caracte-
rísticas baseadas na imagem NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) e avaliaram um conjunto de classificadores
– Decision tree, Support Vector Machine (SVM) e Multi
Layer Perceptron neural network (MLP). Nesse trabalho, os
melhores valores de acurácia foram obtidos com o SVM
(93%). Já Zortea et al. [10], utilizaram imagens de árvores com
diferentes características para treinar uma CNN com o objetivo
de detectar árvores de citrus; porém, apenas o resultado para
árvores adultas foi reportado (94%).

CNNs também foram utilizadas em outros trabalhos re-
centes de classificação em agricultura, por exemplo, para
classificar mudas de 12 espécies diferentes [11] ou para análise
de saúde em Agricultura de Precisão [12]. Embora esses
trabalhos reportem altos valores de acurácia na classificação,


