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RESUMO:  Ações de Defesa Agropecuária no Paraná desenvolvem-se através de métodos de
diagnósticos em propriedades, mediante coleta de imagens fotográficas nas fiscalizações quanto
ao uso do solo agrícola. O trabalho relativo ao correto uso deste primordial recurso, através de
metodologia baseada na identificação de sistemas ineficientes, concorrendo para danos erosivos
pelo método de diagnóstico visual das propriedades rurais, demanda demasiado gasto de tempo e
recursos  financeiros  produzindo  imagens  de  baixa  qualidade.  O  objetivo  deste  trabalho  foi
comparar métodos de diagnósticos para avaliação de sistemas conservacionistas e danos erosivos
ao solo agrícola, através da utilização do método inspeções das áreas sob fiscalização com auxílio
de máquina digital ao nível do solo, com a utilização de Aeronave Remotamente Pilotada - ARP
para coleta de imagens e posterior processamento através de "software" específicos.
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INTRODUÇÃO

No Paraná, a defesa agropecuária tem ações organizadas e executadas pela ADAPAR-
Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná,  que  promove,  entre  outras  atividades,  o  uso
adequado do solo agrícola. Atualmente, são executadas ações de fiscalização através de métodos
tradicionais de diagnósticos com base em caminhamento e inspeção visual em propriedades, além
de coleta de imagens ao nível do solo. O Paraná foi pioneiro em ações voltadas à conservação do
solo e água, inclusive com legislação específica que dá suporte para as ações de fiscalização.
Apesar dos bons resultados na solução dos problemas de conservação de solos utilizando os
métodos tradicionais de diagnóstico, é necessário aprimorar a fiscalização para melhorar a coleta
de dados do campo, mensurar as áreas degradadas com mais precisão, otimizar recursos técnicos
e  financeiros,  além de  obter  imagens  com melhor  acurácia.  Objetivo  -  Avaliar  e  comparar
métodos de diagnósticos para a coleta de imagens para avaliação de sistemas conservacionistas e
danos erosivos ao solo agrícola, através da utilização do método tradicional, e a utilização de
Aeronave Remotamente Pilotada (ARP).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi selecionada uma propriedade com ocorrência de danos erosivos, onde foi utilizado o
método de caminhamento na área e coleta de imagens ao nível do terreno. Posteriormente foi
realizado  o  levantamento,  através  de  ARP,  com  sensor  de  câmera  RGB,  para  a  coleta  e
processamento de imagens, como base nos procedimentos fiscais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização de ARP produziu ganhos na realização do diagnóstico de campo pela
rapidez na coleta de imagens, obtenção de imagens em áreas inacessíveis e material de alta
qualidade com acurácia nas imagens processadas. Além disso, o uso de ARP otimizou os
recursos,  minimizando custos com recursos humanos e financeiros da ordem de 40 %,
proporcionando economia nas ações de fiscalização da Adapar.

CONCLUSÕES

O método pelo uso de ARP demonstrou ser mais eficiente para levantamentos de
diagnósticos  na fiscalização do uso do solo,  em comparação ao método tradicional  de
fiscalização, apresentando vantagem econômica e agilidade nos procedimentos, entregando
produtos com alta qualidade de imagens,  demostrando constituir  importante ferramenta
para as ações de fiscalização da Adapar.
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