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DRACTOR 25 A
ANTES

CICLO DE DESENVOLVIMENTO 
NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

(ANTES)

O voo de mapeamento realizado 
com drone gerava imagens que 

eram processadas para gerar 
mapas de zonas de manejo. 

Após análise, o agricultor 
coletava amostras das espécies 

em campo e fazia uma 
prescrição para o uso de 

defensivos agrícolas a serem 
aplicados com voo de 

autopropelido. A partir disso, o 
ciclo era retomado com voo para 

conferência.



DRACTOR 25 A
...

CICLO DE DESENVOLVIMENTO 
NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

(DURANTE)

O ciclo continuou a ser feito 
daquela forma, porém com a 

entrada dos drones 
pulverizadores, houve uma 

revolução em uma parte do ciclo 
pois o equipamento conseguiu 

realizar a pulverização por 
catação, ou seja, o defensivo 

agrícola era aplicado em áreas 
desejadas e não em áreas totais 

como era feito com o 
autopropelido.



DRACTOR 25 A
DEPOIS

CICLO DE DESENVOLVIMENTO 
NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

(DURANTE)

E com a entrada do Dractor 25A, 
da XMobots, a proposta é que o 

ciclo não dependa de vários 
players ou várias tecnologias. 

Com um único drone que 
mapeia, gera os mapas de 

manejo, detecta reboleiras, 
identifica as espécies de plantas 

daninhas e pulveriza as áreas 
afetadas, o ciclo de 

desenvolvimento da Agricultura 
de Precisão se fecha com 

eficiência e economia.



DRACTOR 25 A - MAPEAMENTO
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DRACTOR 25 A - MAPEAMENTO
CARACTERÍSTICAS



DRACTOR 25 A

DRACTOR 25 A - PULVERIZAÇÃO
CARACTERÍSTICAS



DRACTOR 25 A

DRACTOR E A SOLUÇÃO CANA 



DRACTOR 25 A
PROCESSO – MAPEAMENTO À PULVERIZAÇÃO

Passo 1 : Voo de Mapeamento AOI
Voo de mapeamento (+ 4h) com sensor XMC para captura de dados 
multiespectrais.

Passo 2 : Processamento AOI
Processamento da ortofoto multiespectral. A geração do ortomosaico é uma 
etapa simples e otimizada, graças ao plug-in XMC implementado nos softwares 
Metashape e Pix4dMapper (in development).

Passo 3 : Análise para detecção de reboleiras
Análise do ortomosaico na inteligência artificial do XFarming, software de pós-
processamento de dados da XMobots*.

Após a detecção e delimitação das reboleiras, o XFarming exporta polígonos das 
áreas infestadas. Esses polígonos são inseridos no XPlanner para direcionar com 
máxima exatidão os voos para captura de amostras e de pulverização.

*Na versão Cana, o exclusivo e inovador plug-in de matologia fará a detecção e delimitação 
automática de reboleiras de plantas daninhas.



DRACTOR 25 A
PROCESSO – MAPEAMENTO À PULVERIZAÇÃO

Passo 4 : Voo de amostragem das reboleiras
O DRACTOR sobrevoa, a 10m de altura, o centro das reboleiras detectadas pelo 
XFarming. São geradas imagens de altíssima resolução (4mm) com o objetivo de 
permitir a identificação de cada espécie de mato.

Passo 5 : Análise para identificação das espécies
Análise das amostras na inteligência artificial do XFarming**.
**Na versão cana, o exclusivo e inovador plug-in de matologia auxilia na 
identificação das espécies de plantas daninhas.

Passo 6 : Voo de pulverização
Com as áreas infestadas por daninhas já detectadas e identificadas pelo XFarming, 
o operador realiza voo de pulverização de 10L de agroquímico em até 1h por 
sistema de catação. Esse método permite o combate às plantas que prejudicam o 
desenvolvimento da lavoura de forma ágil e assertiva, representando uma grande 
economia de recursos.
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Linha XMX



XMX
Sinais multiespectrais

PANORAMA DAS BANDAS EM 
CÂMERAS COMUNS 
MULTIESPECTRAIS

As câmeras multiespectrais 
comuns fazem leitura do 

espectro visível: azul, verde e 
vermelho, além do RedEdge

(representado como azul claro 
na imagem) e do espectro 

invisível, NIR.



XMX
Sinais multiespectrais

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR

Nas primeiras camadas celulares 
da estrutura foliar, há intensa 

reflexão de verde e alta 
absorção de azul e vermelho. Já 
a banda NIR passa direto pelas 

camadas superiores e reflete 
nas camadas inferiores. 

Nossos olhos não enxergam a 
reflexão da banda NIR, porém a 

câmera multiespectral consegue 
detectar a estrutura interna da 

folha.



XMX
Sinais multiespectrais

Estrutura celular interna da FolhaPigmentos da Folha
REFLEXÃO EM ESTRUTURA 

FOLIAR

Por causa dos pigmentos da 
folha, há o reflexo dos raios do 
espectro visível nesta primeira 

camada da folha, a epiderme.

E o espectro invisível, o NIR, 
reflete somente na estrutura 

celular interna da folha.



XMX
Sinais multiespectrais

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR

Este gráfico representa a 
resposta espectral de uma 

cultura saudável. Há uma maior 
reflectância do verde e uma alta 

do NIR.

Planta Saudável

Estrutura celular interna da FolhaPigmentos da Folha



XMX
Sinais multiespectrais

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR – PLANTA SAUDÁVEL

Aqui temos a resposta espectral
do solo, em que é possível ver o

vermelho maior que o verde, e
que embora haja uma

reflectância maior do NIR, a
mesma não é expressiva.

A água não reflete o NIR, porém 
reflete muito o azul e o verde.

A planta saudável é
caracterizada pela alta

reflectância do NIR, média 
reflectância do verde e baixa do 

azul.

Solo

Água

Planta Saudável

Estrutura celular interna da FolhaPigmentos da Folha



XMX
Sinais multiespectrais

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR – PLANTA ESTRESSADA

Quando a planta está em stress, 
há um declínio da reflectância do 

NIR e aumenta, em paralelo, 
todas as respostas do azul, 

verde e vermelho.
E é com base neste

comportamento que se define a
saúde da planta.

Solo

Água

Planta Saudável

Planta Estressada

Estrutura celular interna da FolhaPigmentos da Folha



XMX
Sinais multiespectrais

Solo

Água

Planta Saudável

Planta Estressada

Planta Morta

Estrutura celular interna da FolhaPigmentos da Folha

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR – PLANTA MORTA

Quando a planta está morta, há 
uma constância no nível de 

reflectância. O verde é um pouco 
mais alto que o azul e o 
vermelho, porém muito 

próximos. O mesmo acontece 
com NIR.



Sinais multiespectrais

Daninha

Cana

XMX

REFLEXÃO EM ESTRUTURA 
FOLIAR – CANA-DE-AÇÚCAR

A Câmera XMC, da Xmobots, 
opera em frequências 

específicas e permite ter melhor 
acurácia na detecção de 

daninhas e na detecção da 
própria cana-de-açúcar.
E durante o processo de

detecção, podemos ver que a
resposta do NIR é maior que a 

da cana, e menor na reflectância 
do RGB.



XMX
Os modelos de XMX

XM5
Câmera genérica nos padrões de mercado

5 bandas RGB Nir Re

XMC
Câmera específica para CANA

4 bandas R G B Nir



XMX
Especificações da XMC
• Câmera Multiespectral

• Sem interpolação como nas câmeras RGB
• 3000 x 2000 pixels
• 3,8cm a 120m

• Calibrações
• Geométrica
• Espectral

• Projetada para melhor contraste na CANA
• Radiométrica

• Com painel de calibração



Mosaico RGB

Mosaico XMC

XMX
A resposta da XMC – Qualidade da informação na CANA 



Mosaico RGB

Mosaico XMC
Probabilidade BinárioNDVI

XMX
A resposta da XMC – Qualidade restituição e falha

Centro da cana com base no vigor 
= 

Melhor assertividade da restituição

Falha com base no vigor 
= 

Melhor definição do que realmente é falha
(melhora objetividade da definição do que é falha)



XMX
Resposta da XMC – Contraste do mato em relação a CANA



XMX
Resposta da XMC – Contraste do mato em relação a CANA
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Pensar/Analisar com o
XFarming



http://www.xmobots.com.br/softwares/xfarming
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XFarming + XMC

RESULTADOS ÚNICOS EM 
MATOLOGIA



XFarming - Matologia
Como funciona
• Aerolevantamento de mosaicos com câmera XMC (banco de dados de imagens)
• Coleta as amostras em campo para classificação da espécie da reboleira

• O XFarming possui um sistema de Inteligência Artificial (aprendizado de máquina), onde ocorre o
treinamento da rede neural.

• Atualmente utilizamos as seguintes classes:
• Folha larga
• Folha Estreita
• Back Ground

• O XFarming aprende as características de cada classe e gera como resultando um shape da
classificação da imagem diferenciando folha larga e estreita georreferenciado.































Resultados das imagens da
RGB convencional

X
RGB da XMC

DRACTOR 25 A



✓ Sobreposição Frontal: 70%
✓ Sobreposição Lateral: 70%
✓ Altura de Voo com 115m: GSD de 4,5 cm/pixel
✓ Altura de Voo com 120m: GSD de 4,7 cm/pixel
✓ Altura de Voo com 128m: GSD de 5,0 cm/pixel
✓ Sem linhas intercaladas
✓ Lente de 20mm
✓ A operação da câmera XMC é semelhante a RGB

Parâmetros do voo da XMC
DRACTOR 25 A





Comparativo RGB convencional x RGB da XMC



NIR da XMC



RGB NIR XMCRGB XMC



DRACTOR 25A em voo de amostragem



Identificação de Espécies Pós Voo de Amostragem

Soja 
perene



Identificação de Espécies Pós Voo de Amostragem

Mamona



Identificação de Espécies Pós Voo de Amostragem

Mucuna



1 HORA DE PULVERIZAÇÃO EM CATAÇÃO



Clique e assista ao vídeo promocional da Solução Cana XMobots

SOLUÇÃO CANA XMOBOTS

https://www.youtube.com/watch?v=bC89sLHUGtQ


Contato
contato@xmobots.com.br

www.xmobots.com.br
(16) 3413-0655

https://xmobots.com.br/dractor-25a

mailto:contato@xmobots.com.br
http://www.xmobots.com.br/
https://xmobots.com.br/dractor-25a

