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Resumo—Soybeans have been Brazil’s main agricultural com-
modity, contributing substantially to the country’s trade balance.
However, their production and productivity costs are affected by
weeds, diseases and pests. This paper proposes a computer vision
system to monitor weeds in soybean fields using images captured
by a UAV. The proposed system adopts the SLIC superpixels
segmentation method to detect the plants in the images and visual
attributes to describe the characteristics of the physical properties
of the leaf, such as color, gradient, texture and shape. Our
methodology evaluated the performance of three classifiers (k-
NN, RandonForest and SVM) for images captured at a height of 3
meters. The best results were obtained by the SVM classification
algorithm with accuracy of 91.34%. However, the results do not
yet indicate that our approach can support experts and farmers
in weed monitoring in soybean crops, requiring more images and
experiments.
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I. INTRODUCTION

As plantas daninhas, também chamadas de ervas daninhas
ou plantas invasoras, são conceituadas como plantas indeseja-
das que crescem em ambientes agrícolas de forma espontânea,
competindo diretamente pelos mesmos recursos que as cultu-
ras plantadas necessitam para seu desenvolvimento. Portanto,
dependendo do nível de infestação das plantas daninhas, a
plantação pode sofrer prejuízos como diminuição da qualidade
e produtividade [1].

Rizzardi e Fleck [2] trazem como possíveis prejuízos para
a lavoura a perda de qualidade pela manifestação de pragas,
doenças e impurezas decorrentes da colheita. Os autores
complementam que a diminuição da produtividade nas la-
vouras é decorrente da competitividade das plantas por luz,
água, nutrientes e espaço, aumentam os custos de produção e
diminuindo o valor da lavoura.

Diante disso, a visão computacional surge como uma al-
ternativa para auxiliar os agricultores no gerenciamento de
suas plantações, pois, esta área pode automatizar tarefas, onde

sensores óticos realizam um papel importante, como detecção
de pragas e doenças nas lavouras, análise de comportamento
animal, orientação de máquinas, silvicultura e outros [3].

Aplicações de sensoriamento remoto com imagend de veí-
culos aéreos não tripulados (VANTs) aumentaram as oportu-
nidades de proteção mais precisa das culturas, incluindo bene-
fícios econômicos (redução de custos) e ambientais (redução
do risco de poluição) [4].

Estudos recentes sobre proteção de culturas, usando imagens
obtidas por VANTs e algoritmos de detecção remota baseados
em aprendizado de máquina, foram propostos por Garcia-Ruiz
[5] na identificação de doenças em cítricos, Torres-Sanchez et
al. [6] [7] no mapeamento de plantas daninhas em lavouras
de trigo. Peña et al. [8], Pérez-Ortiz et al. [9] [10]; López-
Granados [11]; e Castaldi et al. [12], apresentaram propostas
para o monitoramento de plantas daninhas em lavouras de
girassol e milho.

Portanto, tendo a visão computacional e os métodos de
aprendizado de máquinas desempenhado um papel importante
para a medição automática e classificação das imagens remo-
tas, este trabalho propõe um sistema de visão computacional
para identificar automaticamente plantas daninhas, por espécie,
em lavouras de soja, a partir de imagens aéreas capturadas por
veículos aéreos não tripulados (VANT).

II. ABORDAGEM PROPOSTA

A abordagem proposta (Figura 1) é um sistema de visão
computacional para classificar, por espécie, plantas daninhas
em lavouras de soja, utilizando imagens capturadas por VANT.
Esta abordagem possui cinco etapas: (a) aquisição de imagens,
(b) segmentação, (c) criação do banco de imagens, (d) extração
de atributos e (e) classificação.

A primeira etapa consiste na captura das imagens de plan-
tações de soja, utilizando um veículo aéreo não tripulado. A
segunda etapa é anotação e segmentação das plantas daninhas
presentes nas imagens, realizadas com os softwares LabelMe


