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RESUMO

A cultura do trigo no Brasil é de grande importância econômica, sendo um dos
principais cultivos de inverno e de sua importância para a quebra do ciclo de
doenças, adubação verde e cobertura vegetal para os cultivos de verão no ciclo
produtivo. Para auxilio nas tomadas de decisão de quando semear e qual cultivar
semear, o sensoriamento remoto vem auxiliando na tomada de decisões dentro das
propriedades agrícolas. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar o efeito na
sanidade, vigor, produção de matéria seca, e produtividade de grãos, que a época
de semeadura exerce no cultivo do trigo, sendo avaliados com a utilização de drones
e sensores multiespectrais para o imageamento das culturas. O experimento foi
conduzido no Campo Experimental do Centro de Pesquisa da Região Nordeste,
vinculado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da
Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), durante a
safra de 2019, no município de Vacaria, Rio Grande do Sul. O trabalho foi realizado
através de correlação de dados obtidos nos Ensaios Estaduais de Cultivares de
Trigo 2019, com os dados de sensoriamento remoto obtidos com o auxílio do drone
X-FLY 800 e câmera multiespectral MicaSense RedEdge. O Ensaio foi composto por
33 cultivares, semeados em blocos casualizados, com 4 repetições, totalizando 132
parcelas. Os dados de campo utilizados para análise foram os resultados de
produtividade das cultivares, e os índices de vegetação NDVI, NDRE e GNDVI para
análise de comportamento fisiológico das cultivares nas 3 épocas de semeaduras
avaliadas. Os dados obtidos de produtividade foram digitalizados atráves do
programa Office Excel e armazenados em um banco de dados através de um
servidor. Os dados dos índices de vegetação foram obtidos através do QGis e o
processamento das imagens dos vôos foram realizados no software Agisoft
Metashape Photoscan. Foi analisado a média da produtividade das 33 cultivares
sobre o efeito das 3 épocas de semeadura, efeito da época por sobre o
desenvolvimento do cultivo e sua produtividade. Concluiu-se que a época de
semeadura influencia no crescimento, desenvolvimento e produtividade das
cultivares analisadas. Onde a primeira época de semeadura 21/06/2019 foi a que
apresentou melhores índices de sanidade e desenvolvimento de plantas e maior
indicie de produtividade média entre as cultivares do que na segunda e terceira
época de semeadura.
Palavras-chave: Trigo. Sensoriamento Remoto. Drones. NDVI. NDRE. GNDVI.

ABSTRACT

The wheat culture in Brazil is has a great economic importance, being one of the
main winter crops and its importance for breaking the cycle of diseases, biomass and
ground cover for summer crops in the agricultural production cycle. To assist in
making decisions about when to seed and which cultivar to plant, remote sensing has
been helping to make decision within agricultural properties. The presente work aims
to demonstrate te effect on health, vigor, dry matter production, and grain
productivity, that the sowing season has on the cultivation of wheat, being avaluated
with the use of drones and multiespectral sensors for imaging the cultures. The
experimente was conducted in the Experimental Field of the Research Center of the
Northeast Region, linked to the Departament of Agricultural, and rural devolopment
(SEAPDR), during the 2019 harvest, in the municipality of Vacaria, Rio Grande do
Sul. The work was carried out through the correlation of data obtained in the State
Tests of Wheat Cultivars 2019, with the remote sensing data obtained with the aid of
the X-FLY 800 drone and MicaSense RedEdge multispectral camera. The trial was
composed of 33 cultivars, sown in randomized blocks, with 4 replications, totaling
132 plots. The field data used for analysis were the yield results of the cultivars, and
the vegetation indices NDVI, NDRE and GNDVI for the analysis of the physiological
behavior of the cultivars in the 3 sowing seasons evaluated. The productivity data
obtained were digitized using the Office Excel program and stored in a database
through a server. The data on the vegetation indexes were obtained through QGis
and the processing of the flight images was performed using the Agisoft Metashape
Photoscan software. The average productivity of the 33 cultivars was analyzed on
the effect of the 3 sowings season, effect of the season on the development of the
crop and its productivity. It was concluded that the sowing time influences the growth,
development and productivity of the analyzed cultivars. Where the first sowing
season 06/21/2019 was the one with the best indexes of health and plant
development and the highest index of average productivity among cultivars than in
the second and third sowing season.

Keywords: Wheat. Remote Sensing. Drones. NDVI. NDRE. GNDVI.
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1 INTRODUÇÃO

A agricultura desempenha um papel insubstituível em todos os países, em
razão de ser a principal provedora de alimentos, fibras, matérias-primas para fontes
energéticas com a produção de biocombustíveis e outros benefícios para a
sociedade, sendo de extrema importância entender todo o processo produtivo e
utilizá-lo de maneira consciente e com o maior aproveitamento possível, respeitando
e conservando o meio ambiente.
Segundo estudo de Foley et al., (2011), demonstram que até o ano de 2050,
para atender às demandas de segurança alimentar, de governança e de
sustentabilidade, será necessário praticamente duplicar os atuais níveis de produção
agrícola do planeta.
Produzir mais não significa produzir a todo custo. A questão ambiental deve
ser encarada com seriedade e considerada na hora de traçar planos para o
agronegócio.
Tendo em vista essas duas alternativas, o Brasil apresenta uma legislação
ambiental e um código florestal que assegura que de acordo com o inciso III do
artigo 3º da Lei 12.651/12 (novo Código Florestal) define;
Reserva Legal como a área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa, sendo assim, uma área que
não pode ter sua finalidade mudada para o uso de exploração agrícola
(BRASIL, 2012).
(...)
Inciso III do artigo 3º da Lei 12.651/12, o artigo 12 determina que todo
imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos
em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68
desta Lei (BRASIL, 2012).
Localizado na Amazônia Legal 80% (oitenta por cento), no imóvel situado
em área de florestas, 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de cerrado e 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de
campos gerais.
Localizado nas demais regiões do País 20% (vinte por cento). (Redação
dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

Com uma legislação ambiental restringindo o aumento às áreas para
exploração agrícola, garantindo que se tenha uma preservação ambiental e de
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recursos naturais em nosso país, nos faz crer que uma alternativa seria, segundo
Foley et al., (2011), aumentar os índices de produtividade das lavouras.
Nos últimos 20 anos o setor de agricultura de precisão vem revolucionando
novamente o setor agrícola, onde mostram a importância da otimização dos
recursos e uma maior mensuração do potencial agrícola para trabalhar.
A chamada agricultura de precisão já é uma realidade para muitos produtores
brasileiros. Por meio de sensores, drones e ferramentas de análise, decisões podem
ser tomadas sem intervenção humana. As informações coletadas, por sua vez,
permitem a tomada estratégica de medidas que visam a preservar os recursos e
tornar o agronegócio ainda mais competitivo.
Um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
revela que, nos próximos 10 anos, a área total das lavouras brasileiras chegará a
85,68 milhões, somando 10,3 milhões de hectares ao agronegócio brasileiro. Então,
é preciso se preparar para explorar essas áreas com eficiência e consciência, uma
vez que esta última tem sido amplamente discutida e, até mesmo, cobrada, tanto por
mercados importadores quanto pelos consumidores (MAPA, 2018).
A agricultura de precisão nada mais é que a produção ancorada na
tecnologia, atuando de modo a garantir o acompanhamento do campo e coletar
informações que servem de apoio para a tomada de decisões. O fator humano, é
imprescindível para que os resultados das inovações sejam perceptíveis no campo.
Este novo modelo também faz dos dados coletados a matéria-prima para a inovação
do produtor que, com acesso a informações, consegue analisar ponto a ponto do
processo e propor melhorias que visem ao aumento produtivo.
A identificação das “manchas” na lavoura, locais onde o solo não produz com
tanta qualidade, também é possível por meio da tecnologia. Assim, podem-se tomar
medidas para melhorá-lo ou para deixá-lo de lado na hora do plantio, o que otimiza
os recursos e gera economia para o produtor. De fato, a grande mudança que a
agricultura de precisão traz para o produtor é a inclusão da tecnologia na rotina da
lavoura.
Uma utilização que já vem sendo comum de se observar à campo, com várias
empresas voltadas para esse setor no Rio Grande do Sul, é a utilização de Drones,
também chamados de VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados). Por serem
menores que os aviões, também são bastante usados na pulverização de defensivos
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e conseguem agir em uma determinada área, não desperdiçando o insumo e
contaminando o solo.
Conhecer os dispositivos disponíveis, seu uso, funcionamento e aplicação é
fundamental para que os dados obtidos não sejam desperdiçados. Mesmo que a
tecnologia possa informar e tomar algumas decisões, a inteligência humana jamais
será deixada de lado e é fundamental para traçar estratégias. Agora, mais do que
nunca, munidos de informações concretas e dados precisos dentro do nosso setor
produtivo.

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar as diferenças em índices de
vegetação de cultivares de trigo semeadas em diferentes épocas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar se existe relação entre os índices de vegetação e a produtividade de
grãos;
- Determinar se existe diferença nos índices de vegetação de cultivares semeadas
em diferentes épocas de semeadura;
- Determinar se existe diferença entre nos índices de vegetação de diferentes
cultivares.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil, a agricultura tem sido, há séculos, um dos principais pilares da
nossa economia, por ser uma atividade que cuja produção se destina ao suprimento
nacional e para a exportação, sendo uma parte importante no nosso Produto Interno
Bruto (PIB).
Em 2019, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$
1,55 trilhão ou 21,4% do PIB brasileiro (CEPEA/USP, 2019). Dentre os segmentos, a
maior parcela é do ramo agrícola, que corresponde a 68% desse valor (R$ 1,06
trilhão), a pecuária corresponde a 32%, ou R$ 494,8 bilhões.
As estimativas e projeções mais recentes apontam que o valor bruto de
produção em 2020 deve alcançar R$728,68 bilhões - R$ 457,08 bilhões do ramo
agrícola e R$ 271,6 do ramo pecuário -, um incremento de 11,8% frente a 2019
(CNA, 2019).
Dessa forma, fica destacada a necessidade de contar com meios eficientes
para monitorar vários aspectos da agricultura, a qual deve ser realizada da maneira
mais racional e otimizada possível, visando atender a preocupações de várias
ordens, principalmente em termos de estratégias de suprimento interno e
exportações e, ao mesmo tempo, de sustentabilidade ambiental. As atividades
agrícolas, devido a sua peculiaridade em comparação com outros setores
produtivos, enfrentam questões específicas e, assim, necessitam, ser monitoradas
com frequências temporais relativamente altas e em escalas de abrangência que
variam desde as municipais, passando pelas regionais e nacionais e até globais
(FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
A produção agrícola depende das peculiaridades da paisagem física, os tipos
de solo, bem como as variáveis climáticas predominantes e das práticas de manejo
agrícolas, todas as variáveis são altamente mutáveis no espaço e no tempo.
A produção agrícola segue fortes padrões sazonais relacionados aos ciclos
biológicos das culturas, onde a produtividade pode mudar dentro de curtos períodos,
devido a condições desfavoráveis de crescimento, pragas e fitopatologias.
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2.1 CULTURA DO TRIGO

A semeadura de trigo, no Rio Grande do Sul, dá-se entre maio e julho,
dependendo da região, começando pela parte mais quente do estado, fronteira
noroeste, e terminando na região mais fria, Campos de Cima da Serra. Nas
semeaduras em maio, constatou-se que os riscos de geada na floração são altos
(superiores a 20 %) em duas regiões, particularmente quando feitas no começo de
maio: no nordeste do Estado (Campos de Cima da Serra e Planalto Médio) e
sudeste do Estado (Campanha, região de fronteira com o Uruguai e com a
Argentina). Gradativamente, com as semeaduras a partir da terceira semana de
maio, os riscos de geada na floração diminuem sua abrangência, permanecendo
ainda altos nas regiões citadas. Nas semeaduras em junho, os riscos de geada na
floração considerados altos (superiores a 20 %) diminuem ainda mais a sua zona de
abrangência, tornando-se restritos para as semeaduras de julho, quando
desaparecem a partir de semeaduras após a metade desse mês.
A época de semeadura é uma das principais práticas utilizadas na cultura do
trigo, pois permite potencializar o rendimento da cultura e reduzir os riscos de
intempéries, principalmente por geadas e por doenças no sul do país.
A partir da safra 1995/1996, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) passou a disponibilizar informações para os agricultores
sobre a melhor época de plantio de várias culturas de acordo com o município, as
características do clima, o tipo de solo e o ciclo das cultivares. O método de
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), desenvolvido pela Embrapa e
parceiros, aplicado no Brasil oficialmente desde 1996, por meio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, proporciona a indicação de datas ou
períodos de plantio/semeadura por cultura e por município, considerando as
características do clima, o tipo de solo e ciclo de cultivares, de forma a evitar que
adversidades climáticas coincidam com as fases mais sensíveis das culturas,
minimizando as perdas agrícolas. A tecnologia constitui-se, portanto, em uma
ferramenta crucial para o apoio à tomada de decisão para o planejamento e a
execução de atividades agrícolas, para políticas públicas e, notadamente, à
seguridade agrícola.
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Devemos usar a época de semeadura de forma adequada, diversificando
cultivares e diversificando a época proposta dentro do zoneamento agrícola,
devemos ter um olhar de sistemas de produção quanto a época de semeadura,
buscando um melhor encaixe tanto de trigo, quanto de soja, evitando riscos
excessivos e potencializando o rendimento de ambas as culturas, somente assim,
daremos maior sustentabilidade aos sistemas de produção utilizados no sul do país
(PIRES, 2019).
No Brasil, as adversidades climáticas para a cultura do trigo, citam-se desde
geadas, umidade relativa do ar alta e excesso de chuvas na colheita, a situações
opostas, como temperatura do ar elevada e ocorrência de deficiência hídrica,
dependendo da região (MOTA, 1989).
Em termos de riscos climáticos para a cultura de trigo no sul do Brasil
destacam-se, como principais, a ocorrência de geada, em particular na floração
(antes), e o excesso de chuva por ocasião da colheita. Segundo Scheeren (1982), a
geada causa a queima de folhas, o estrangulamento dos colmos e, atingindo os
primórdios florais, impede a formação de grãos. Por sua vez, o excesso de chuvas
no período de maturação e de colheita, além de diminuir o rendimento (LUZ, 1982)
afeta negativamente as características de qualidade dos grãos (GUARIENTI, 1996;
MANDARINO, 1993).
Na delimitação das regiões homogêneas de adaptação para cultivares de
trigo no Brasil, Cunha et al. (2006) levaram em conta as seguintes variáveis:
precipitação pluvial na estação de crescimento de trigo, quantidade de frio invernal
(temperatura média das mínimas do mês mais frio), excesso de calor na fase de
enchimento de grãos (temperatura média das máximas), altitude e série histórica de
estatísticas de rendimento de grãos. O Programa de Zoneamento Agrícola para o
Brasil, subsidiando a política de crédito e seguridade rural, teve seu início a partir da
safra de inverno de 1996, com a cultura de trigo no sul do Brasil, sendo realizado
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O território brasileiro, historicamente para fins de organização da pesquisa
agrícola e de sistematização do processo de transferência de tecnologia em trigo,
tem sido dividido em três regiões tritícolas Sul-Brasileira (RS e SC), Centro-SulBrasileira (PR, MS e SP) e Centro-Brasileira (GO, DF, MG, MT e BA).
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Com isso, as técnicas de monitoramento de cultivos podem ser utilizadas para
demonstrar em qual das janelas de semeadura a cultivar de trigo utilizada obteve um
maior rendimento produtivo e apresentou um maior vigor vegetativo.
A Fenologia, tem um papel importante no manejo, por meio de suas
características morfológicas, possibilita identificar o momento fisiológico ao qual
encontram-se associadas às necessidades do vegetal, que quando atendidas,
possibilitam desenvolvimento da cultura e, por conseguinte, melhor rendimento da
mesma (BREDEMEIER; MUNDSTOCK, 2001).

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO

O sensoriamento remoto é a arte e ciência de obter informação sobre um
determinado alvo, sem estar em contato direto com ele, e os instrumentos utilizados
para realizar o sensoriamento remoto são capazes de captar a radiação
eletromagnética proveniente de um alvo e transformar o pulso elétrico gerado em
número digital, com posterior transformação em informação por meio de técnicas de
processamento visual e⁄ou digital de imagens (JENSEN, 2000).
Recentemente o desenvolvimento de tecnologias de geoprocessamento
aproximou os usuários de dados de sensoriamento remoto do processo de
desenvolvimento de suas aplicações, uma vez que fornecem ferramentas de análise
espacial e agregam valor às informações derivadas dos sensores remotos
(MORAES, 2010).
O comércio e os preços agrícolas são globalmente vinculados e, portanto,
afetam as ações dos gestores do setor agrícola, desde os fazendeiros e
comercializadores até os governos. O sensoriamento remoto pode contribuir de
modo significativo no fornecimento de dados oportunos e precisos sobre o setor
agrícola, sendo as geotecnologias provavelmente os melhores meios, em termos de
custo-benefício para a coleta de informações detalhadas e confiáveis sobre grandes
áreas, com alta frequência de observação (ATZBERGER et al., 2011).
De uma forma geral, os sensores remotos são especificados para atender
distintas aplicações, que requeiram características próprias quanto ao número,
posicionamento e largura espectral das bandas. Assim, os sensores ópticos orbitais
geralmente possuem bandas na porção visível, na porção do infravermelho próximo
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e na porção do infravermelho de ondas curtas do espectro eletromagnético. Alguns
sensores remotos possuem ainda uma banda centrada em comprimentos de onda
maiores, correspondentes ao infravermelho termal, para medir a radiância emitida
pelos alvos da superfície terrestre (RIZZI, 2004).
A interpretação, análise e aplicação dessas informações provenientes do
sensoriamento remoto têm contribuído para avanços significativos em várias áreas
da ciência, como climatologia, geologia, agricultura, oceanografia, planejamento
urbano, monitoramento ambiental, entre outras (GIBSON; POWER, 2000).
O monitoramento das condições agrícolas e as estimativas de safras
beneficiam extremamente o planejamento estratégico de um determinado país. A
avaliação exata e oportuna da redução na produção agrícola causada por um
desastre natural, tal como a seca ou infestação de pragas e doenças, pode
influenciar na economia nacional, principalmente quando o país tem o setor agrícola
como base da sua economia. A estimativa de safra, a ponto de avaliar possíveis
reduções no rendimento agrícola, pode evitar uma situação desastrosa e ajudar no
planejamento estratégico. As aplicações da tecnologia do sensoriamento remoto
para monitorar as condições da colheita vêm sendo estudadas extensivamente e
têm fornecido informações oportunas das mudanças no crescimento e no
desenvolvimento das colheitas agrícolas de diversos países (DORAISWAMY et al.,
2004).
As informações da cobertura vegetal podem estar representadas na forma de
“índices”. Vários desses índices são utilizados nos estudos que envolvem a dinâmica
espacial da paisagem, a busca pela análise quantitativa da paisagem depende do
conhecimento de diversos algoritmos e suas variadas aplicações (SCHIAVINOTTO;
STÜZLE, 2007).
Um aspecto ocorrente na agricultura praticada no passado, que ainda perdura
nos dias de hoje, é que as suas práticas de manejo ou de intervenção em um
sistema produtivo baseavam-se e se baseiam, ainda hoje, em relação a valores
médios, sejam valores relacionados a aplicação de insumos agrícolas, condições de
fertilidade de solo do talhão, e as questões de variabilidade espacial dentro de uma
área não era levada, devidamente, em conta.
Contudo essas práticas baseadas em médias estão cada vez mais sendo
substituídas,

visando

racionalizar

o

emprego

de

recursos

e

insumos,
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simultaneamente à busca de elevação da produtividade e da sustentabilidade
ambiental (MORAES, 2010).
A introdução de tecnologias modernas visando melhorar a produtividade das
culturas e fornecer informações que permitam melhores e mais rápidas decisões de
manejo, bem como de redução de gastos com defensivos químicos e com
fertilizantes, buscando aumentar as margens de lucro e restringir a poluição que a
agricultura pode causar (SEELAN, 2003).
Nas últimas décadas, o sensoriamento remoto, os sistemas de informação
geográfica (SIGs) e o sistema de posicionamento GPS (Global Positioning System),
em conjunto, vêm sendo identificados como tecnologias modernas necessárias e
aptas para auxiliar os produtores em relação ao objetivo de maximizar os benefícios
econômicos e ambientais, por meio do sistema produtivo denominado como
Agricultura de Precisão (AP), podendo ser entendida como um sistema de produção
que busca promover práticas de manejo que estejam de acordo com as
variabilidades existentes nas parcelas agrícolas (MORAES, 2010).
De fato, a variabilidade espacial dos rendimentos, observado com o auxílio de
mapas de produtividade, pode ser reflexo de uma complexa interação de fatores,
como os ligados a aspectos fisiológicos da cultura ou a problemas referentes às
intempéries climáticas, ou mesmo devido a atributos relacionados à qualidade do
solo (MORAES, 2010).

2.3 PRINCÍPIOS DO SENSORIAMENTO REMOTO

Toda matéria reflete, absorve, transmite ou emite REM de forma específica,
conforme suas características próprias. Por exemplo, a razão pela qual uma folha
vegetal parece verde aos olhos humanos é que a clorofila, um pigmento interno da
folha, absorve a REM da faixa espectral do visível nos comprimentos de onda azul e
vermelho, porém a reflete no verde.
As regiões do espectro eletromagnético têm diferentes nomenclaturas,
abrangendo desde os raios gamas, passando pelos raios X, ultravioleta (UV), luz
visível (V) e infravermelho (IV), e indo até as ondas de rádio, desde os menores até
os maiores comprimentos de onda dessas radiações.
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A tabela 1 e a figura 1 mostram as bandas espectrais usadas em
sensoriamento remoto. Os sensores remotos possuem a capacidade de registrar a
REM em um amplo intervalo de comprimento de onda, e, por aspectos tecnológicos
e em função de interferência atmosférica, são as três regiões espectrais de maior
interesse: a) o espectro óptico (400 nm a 2.500 nm); b) o termal (8000 nm a 14.000
nm); c) micro-ondas (radar), baseadas nas REM entre 1 mm e 1m.
Tabela 1 - Bandas espectrais utilizadas no sensoriamento remoto

Fonte: Adaptado de Jars (2015).
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Figura 1 - Bandas espectrais utilizadas em sensoriamento remoto.

Fonte: Adaptado de Jars (2015).

As

culturas

agrícolas

quando

observadas

por

sensores

espectrais,

apresentam um comportamento espectral atuando na região óptica do espectro
magnéticos, entre 400 nm e 2.500 nm, ou seja, entre o visível e o infravermelho de
ondas curtas (FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
Na região óptica, a variável de interesse para o sensoriamento remoto é a
reflectância da energia solar, representada pela razão entre o fluxo de radiação que
incide numa superfície e o fluxo de radiação que é refletido por ela. Em
sensoriamento remoto, há uma grandeza denominada de distribuição de reflectância
bidirecional (BRDF, bidirectional reflectance distribuition function), a qual modela a
distribuição da reflectância em função da posição da fonte de iluminação e da
posição do sensor receptor da radiância refletida.

Então a reflectância numa

direção qualquer, dependerá do material que reflete (solos, vegetação, água etc.),
dos comprimentos de onda da REM e das geometrias de iluminação e de
observação (FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
A matéria é composta de átomos e moléculas específicas de cada material,
portanto, a matéria absorve ou emite REM num determinado comprimento de onda
de acordo com seus estados interiores. A fonte de radiação usada na região do
visível e do infravermelho refletido é o Sol, e a variável de maior interesse é a
reflectância dos objetos da superfície terrestre, sendo a energia solar como o
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principal meio carregador de informações sobre os objetos da superfície terrestre, ao
incidir sobre a superfície desses objetos, pode sofrer três tipos de interação:
absortância,

transmitância

e

reflectância.

(FORMAGGIO;

SANCHES,

2017;

MORAES, 2010).
Os sensores ópticos, que atuam na faixa entre o visível e o infravermelho de
ondas curtas (400 nm a 2.500 nm), registram apenas as intensidades de radiação
refletidas pelos objetos. Cada tipo de material da superfície terrestre apresenta um
comportamento específico quanto às quantidades de energia refletida, absorvida ou
transmitida, em função de suas particularidades e das condições em que se
encontra quando é sensoriado. Por exemplo, a REM da faixa óptica refletida por um
solo, pode carregar informações relacionadas com seu teor de matéria orgânica ou
de óxidos de ferro, assim como, no caso de folhas vegetais, informações sobre o
teor de clorofila ou de umidade interna. (FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
Em razão desse comportamento quântico das interações energia e matéria,
as transições de energias eletrônicas e moleculares ocorrem somente quando a
energia de um comprimento de onda específico, ao incidir no material, consegue
excitar um processo interno ao nível de átomo ou molécula. Dessa forma, a
quantidade de energia absorvida naquele específico comprimento de onda
caracteriza uma determinada feição espectral de absorção, que contribuirá para
formar a assinatura espectral característica da composição daquele material
(FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
Na figura 2, os pequenos “vales” (bandas de absorção) indicados pelas setas
nas curvas espectrais mostram os comprimentos de onda onde ocorre absorção da
REM em virtude de interação com átomos e moléculas específicos daqueles
materiais via processos eletrônicos (transições atômicas) e processos vibracionais
(transições moleculares).
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Figura 2 - Assinaturas espectrais de alguns dos materiais mais comuns da superfície
terrestre.

Fonte: MORAES (2010).

Considerando o espectro de reflectância de uma folha verde normal no
intervalo entre 400 nm e 2500 nm, ele pode ser subdividido em três regiões
espectrais, visível, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas (Figura 3).
No visível, ou seja, entre 400 nm (azul) e 700 nm (vermelho), a reflectância é muito
baixa. Em 550 nm ocorre um pico, isto é, uma diminuição relativa da absorção, o
qual explica por que a vegetação é percebida na cor verde. Esse pico é causado por
duas bandas de absorção de clorofila centradas em aproximadamente 450 nm (azul
e 650 nm (vermelho) (FORMAGGIO; SANCHES, 2017; HOFFER, 1978).
Desse modo, verifica-se que a mudança de pigmentação das folhas afeta a
cor e forma da curva de reflectância na região entre 400 nm e 700 nm
(FORMAGGIO; SANCHES, 2017).
Figura 3 - Comportamento espectral de um alvo de vegetação.

Fonte: Adaptado Formaggio e Sanches (2017)
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Nas proximidades de 700 nm, na transição para a região do infravermelho
próximo, começa um crescimento acentuado da reflectância. Esse ponto é
denominado Red Edge ou Borda Vermelha, sendo considerado o limite entre o
processo de absorção de clorofila no vermelho e o processo de espalhamento do
infravermelho próximo devido à estrutura interna das folhas (CURRAN et al., 1991)
Essa elevação na região do infravermelho próximo e devido a radiação solar
ser difundida e espalhada através da cutícula e da epiderme foliar para as células do
mesófilo e as cavidades de ar no interior da folha, onde a radiação é novamente
espalhada e sofre a reflexões e refrações múltiplas devido à diferença de índices de
refração entre o ar (1,0) e as paredes celulares hidratadas (1,4). Uma vez que a
estrutura interna das folhas, geralmente varia entre as espécies, as diferenças de
reflectância são, em geral, maiores no infravermelho do que no visível
(FORMAGGIO; SANCHES, 2017)
Na região do infravermelho de ondas curtas, como indicam BAUER et al.
(1980) a reflectância da vegetação verde é dominada por fortes bandas de absorção
pela água, que ocorrem aproximadamente em 1.400 nm, 1.900 nm e 2700 nm,
portanto entre essas bandas de absorção são fortemente influenciadas pelo
conteúdo de umidade das folhas. Nessa região espectral, a reflectância foliar é
inversamente relacionada com a quantidade total de água presente nas folhas.
As propriedades ópticas das folhas de plantas são também afetadas por
vários tipos de estresse, incluindo deficiências nutricionais, salinidade e danos
causados por doenças e insetos (KNIPLING, 1970).
Esses estresses são acompanhados, tipicamente, por redução na produção
de clorofila, o que causa menor absorção de energia pelas folhas e, portanto,
aumenta a reflectância no visível. Assim as folhas aparecerão amarelas ou
cloróticas, em razão do aumento na concentração dos carotenóides. Na porção do
infravermelho próximo, a reflectância reduz-se devido aos estresses (BAUER et al.,
1980).
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2.4 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO
2.4.1 Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI)

Utilizado para fazer leituras relativas a vigor de plantas, diferença na
disponibilidade de água no solo, conteúdo foliar de nutrientes e potencial de
rendimento. À medida que as plantas se tornam mais saudáveis, a intensidade de
refletância aumenta do NIR e diminui no Vermelho, que é a base física da maioria
dos índices de vegetação.
Os valores de NDVI variam de -1 a 1. Os valores característicos de vegetação
estão entre 0,2 (vegetação baixa em crescimento) a 0,9/1,0 (vegetação mais densa
(máximo desenvolvimento vegetativo e pouco solo exposto). O NDVI é mais eficaz
em retratar a variação na densidade do dossel durante os estágios iniciais e
intermediários de desenvolvimento, mas tende a perder a sensibilidade em altos
níveis de densidade do dossel. O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
(ROUSE et al., 1973), pode ser entendido pela equação:
NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED)
Onde:
NDVI = Índice de vegetação por diferença normalizada;
NIR = Infravermelho próximo (0,76 a 0,90 nm);
RED = Vermelho (0,63 a 0,74 nm).

2.4.2 Diferença normalizada da borda do vermelho (NDRE)

O NDRE é um índice que só pode ser formulado quando a banda de borda
vermelha está disponível em um sensor. É sensível ao conteúdo de clorofila nas
folhas (como uma folha que parece verde), variabilidade na área foliar e efeitos de
fundo do solo. Altos valores de NDRE representam níveis mais altos de conteúdo de
clorofila na folha do que valores mais baixos.
O solo normalmente tem os valores mais baixos, as plantas não saudáveis
têm valores intermediários e as plantas saudáveis têm os valores mais altos.
É mais adequado do que o NDVI para aplicações de manejo intensivo ao
longo da estação de cultivo porque o NDVI geralmente perde a sensibilidade depois
que as plantas acumulam um nível crítico de cobertura foliar ou conteúdo de
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clorofila. NDRE = Borda Vermelha de Diferença Normalizada, pode ser entendido
pela equação:
NDRE = (NIR – RE) / (NIR + RE)
Onde:
NDRE = Diferença normalizada da borda do vermelho
NIR= Infravermelho próximo (0,76 a 0,90 nm);
RE= Borda do Vermelho (0,68 a 0,80 nm)

2.4.3 Vegetação de diferença normalizada verde (GNDVI)

O GNDVI é um índice de atividade "verde" ou fotossintética da planta. É um
dos índices de vegetação mais utilizados para determinar a captação de água e
nitrogênio no dossel da cultura.
Os valores lançados por esse índice também variam de -1 a 1. Valores entre 1 e 0 estão associados à presença de água ou solo nu. Este índice é utilizado
principalmente na fase intermediária e final do ciclo do cultivo, pode ser entendido
pela equação:
GNDVI = (NIR – VERDE) / (NIR + VERDE)
Onde:
GNDVI = Vegetação de diferença normalizada verde
NIR= Infravermelho próximo (0,76 a 0,90 nm);
VERDE= Borda do Vermelho (0,50 a 0,565 nm)
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3 METODOLOGIA

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O trabalho foi conduzido no Departamento de Diagnóstico e Pesquisa
Agropecuária (DDPA/ SEAPDR), Centro de Pesquisa da Região Nordeste, no
município de Vacaria-RS (Figura 4), com altitude de aproximadamente 912 m. A
área amostral está inserida a norte da área urbana do município de Vacaria (Figura
5).

Figura 4 - Localização do município de Vacaria.
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Figura 5 - Localização da área de estudo.

As informações referentes aos mapas de localização foram mapeadas e
organizadas através da elaboração de um Banco de Dados Geográfico pelo
Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s). A compilação dos resultados foi
elaborada utilizando o SIG, software ArcGis. A organização de um Banco de Dados
dentro de um SIG possibilita o planejamento das diversas atividades do território. As
bases utilizadas estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e as imagens foram obtidas diretamente do Google Earth Pro, do
ano de 2019.
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3.2 TRATAMENTOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O experimento foi conduzido juntamente com o Ensaio Estadual de Cultivares
de Trigo 2019, com o objetivo de avaliar a produtividade da cultura e qualidade do
produto.
Foram avaliadas três épocas de semeadura no experimento do Ensaio
Estadual de Cultivares de Trigo no ano de 2019, com a primeira época de
semeadura no dia 21/06/2019, segunda época de semeadura em 22/07/2019 e a
terceira época de semeadura em 16/08/2019.
A emergência das plantas nos ensaios ocorreu, respectivamente no dia
01/07/2019, 30/07/2019, e em 28/08/2019. Já a colheita dos ensaios ocorreu,
respectivamente nos dias 21/11/2019, 03/12/2019 e 12/12/2019.

3.3 CONDUÇÃO DA CULTURA DO TRIGO NO CAMPO
Foi realizada a análise química do solo no dia no início do ano de 2019,
determinando a recomendação de adubação necessária para a implantação das
culturas, seguindo o Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul (SBCS,
2016).
A adubação foi feita com base de 300 kg/ha do adubo formulado 5-30-15. Foi
realizada a adubação de cobertura com 125 kg/ha de uréia no início do
perfilhamento da cultura e 125 kg/ha no elongamento do primeiro entrenó.
Para a dessecação da área foi utilizado herbicida Iodosulfurom-metílico para
controle de plantas daninhas presentes na área e posteriormente utilizado o
Clodinafope-propargil para controle de Lolium multiflorum. As sementes das
cultivares de trigo avaliadas no experimento já vieram com tratamento de sementes
da empresa detentora da patente da semente.
Foram avaliadas 33 cultivares de trigo, sendo 30 cultivares comerciais e 3
linhagens desenvolvidas no próprio DDPA/SEAPDR, com 4 blocos, totalizando 132
parcelas semeadas. A área plantada de cada parcela corresponde a 5 m² com uma
densidade de semeadura de 333 sementes/m². A semeadura das parcelas foi
realizada de forma mecanizada com o uso da semeadeira de ensaios experimentais
(SEMINA – SEMINA 1), semeadeira de 5 linhas. O espaçamento entre linhas
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empregado foi de 0,20 m, profundidade de 5 cm de profundidade, no sistema de
plantio direto, sobre a palhada deixada pela soja.
Semanalmente foram avaliados quais os agentes fitopatogênicos e pragas
foram encontrados nas unidades experimentais durante todo o experimento, para
que não se comprometesse os resultados do experimento. Para o controle foram
feitas aplicações de Piraclostrobina; Metconazol para controle de Oídio e Ferrugem
na cultura do trigo. Foi realizada uma aplicação de inseticida Lambda-cialotrina e
Clorantraniliprole.
A colheita dos ensaios foi realizada de forma mecanizada utilizando a
colheitadeira de parcelas (WINTERSTEIGER CLASSIC), quando as cultivares
atingiram a sua maturidade fisiológica.
3.4 AQUISIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS

3.4.1 Veículo aéreo não-tripulado (VANT)

A coleta das imagens dos campos experimentais foi realizada via VANT
(veículo aéreo não tripulado) modelo X800 da empresa XFly (Figura 6), com
autonomia de voo de 40 minutos, 1,5 kg de capacidade de carga e autonomia de
voo da decolagem ao pouso. O equipamento tem todas as licenças da EMBRAER
para a realizar os voos em território nacional. O drone tem automação de decolagem
e pouso para facilitar a utilização para imageamento de talhões e garantindo que os
riscos de acidentes não ocorram.
Figura 6 – Drone XFly X800.

Fonte: Autor (2020).

31

3.4.2 Sensor acoplado ao VANT

A câmera acoplada ao VANT para o imageamento da área experimental foi a
MicaSense RedEdge-M, sensor multiespectral produzido nos Estados Unidos
(Figura 7). O RedEdge-M é um sensor multiespectral que captura as bandas
espectrais necessárias para índices básicos de saúde da cultura e bandas adicionais
necessárias para análises avançadas.
Figura 7 – Sensor acoplada ao drone, sensor multiespectral Micasense.

Fonte: Autor (2020).

O sensor tem capacidade de capturar imagens em cinco bandas espectrais,
Azul (0,440 a 0,485 nm), Verde (0,500 a 0,565 nm), Vermelho (0,630 a 0,740 nm),
Borda do Vermelho ou “Red Edge” (0,680 a 0,800 nm) e Infravermelho Próximo ou
“NIR” (0,760 a 0,900 nm). As imagens capturadas são armazenadas em um cartão
de memória, contendo as imagens do voo da área.

3.4.3 Plano de voo

Utilizando o software open-source Mission Planer, para realizar a delimitação
dos planos de voo nas áreas experimentais delimitando a área de voo. Delimita-se a
área do voo do drone e das configurações do plano do voo para a realização do
imageamento da área (Figura 8).
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Figura 8 – Plano de voo na estação experimental no Ensaio Estadual de Cultivares
de Trigo 2019.

Fonte: Autor (2020).

3.4.4 Dados do plano de voo
A altura de voo delimitada para a coleta das imagens foi de 70 metros de
altitude, com sobreposição de imagem de 70% de Overlap e 70% de Sidelap,
apresentando uma maior sobreposição de imagens, aumentando a precisão de
dados e a resolução da imagem captadas pelo sensor multiespectral (Anexo 1).

3.5 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS

As imagens do voo são direcionadas para o software Agisoft PhotoScan, que
realiza o processamento fotogramétrico de imagens digitais, que gera dados
espaciais em 3D, para serem usados em softwares GIS. No software adiciona-se as
imagens do voo, que são agrupadas em suas bandas multiespectrais do arquivo,
alinhando os pontos de dados com as fotos do voo. As imagens adicionadas são
agrupadas com as imagens capturadas em cada uma das 5 bandas espectrais em
que são capturadas as fotos pelo sensor multiespectral.
Uma vez que as fotografias são carregadas no PhotoScan, elas devem ser
alinhadas, onde o software encontra a posição georreferenciada e orientação para
cada foto e constrói um modelo de nuvem de pontos esparsos.
Com base nas posições de câmara estimadas, o programa calcula a
informação de profundidade para cada câmara para ser combinados num único
ponto de nuvem densa.

33

Uma DEM representa um modelo de superfície como uma grade regular de
valores de altura (Figura 9). DEM pode ser rastreada a partir de uma nuvem de
pontos densa, uma nuvem de pontos esparsos ou uma malha, os resultados mais
precisos são calculados com base em dados de nuvens de pontos densos.
Figura 9 – Imagem DEM Estação Experimental no Ensaio Estadual de Cultivares de
Trigo 2019.

Fonte: Autor (2020)

Com base nas fotos de origem e modelo digital de terreno construído,
processa-se o Ortomosaico (Figura 10) é normalmente utilizado para geração de
imagens de alta resolução e apresenta ferramenta Raster Calculator para cálculo de
índices de vegetação para analisar problemas de culturas e gerar receitas para
equipamentos agrícolas taxa variável.
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Figura 10 – Ortomosaico Estação Experimental no Ensaio Estadual de Cultivares de
Trigo 2019.

Fonte: Autor (2020)

O Ortomosaico foi utilizado para os cálculos dos índices de vegetação da
cultura, sendo salvo o arquivo no tipo TIF, que garante uma melhor qualidade de
imagem para ser analisada no QGis.
Posteriormente, foi realizada a delimitação das parcelas dos experimentos
para delimitação dos pixels para o cálculo dos rasters (Figura 11).
Figura 11 – Marcação das camadas vetoriais no Ensaio Estadual de Cultivares de
Trigo 2019.

Fonte: Autor (2020)
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Por fim, foi realizado o cálculo dos rasters para a determinação dos índices de
vegetação, conforme as equações descritas no item 2.4, e o cálculo da média dos
valores dos índices de vegetação para cada parcela do experimento (Figura 12).
Figura 12 – Análise vetorial de estatística zonais, calculando os valores de média e
desvio padrão nos índices de vegetação.

Fonte: Autor (2020)

Os resultados foram plotados em gráficos para a determinação da correlação
entre os índices calculados e a produtividade no Ensaio Estadual de Cultivares de
Trigo de 2019.
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4 RESULTADOS

Analisando em valores de produtividade média das cultivares de trigo
comerciais e as linhagens desenvolvidas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento rural DDPA/SEAPDR, observamos que a produtividade das
cultivares semeadas na primeira época de semeadura foi, em média, superior aos
resultados de produtividade da segunda e terceira época de semeadura (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Produtividade média de grãos (kg/ha) das cultivares e linhagens de trigo
avaliados no Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo de 2019 - Vacaria, RS, 2020.

Fonte : DDPA (2020)

Avaliando os índices de NDVI no voo realizado no mês de agosto, pode-se observar
que, segundo TAIPALE (2020), o ensaio da primeira época de semeadura, as
plantas apresentaram valores de índice NDVI elevados (0,72 a 0,88 NDVI)
demonstrando que as plantas estavam em um estado de alto valor de sanidade de
planta, sem sofrer estresses químicos, físicos, biológicos e ambientais, que
comprometessem o seu desenvolvimento (Gráfico 2). Já a segunda época de
semeadura, onde os valores mínimos de NDVI foram mais
Avaliando os índices de NDVI (Gráfico 2), é possível observar que foram
registrados valores elevados de índice NDVI, para as três épocas de semeadura,
demonstrando que as cultivares apresentaram elevado valor de sanidade e alto grau
de desenvolvimento de plantas, o que se deve às excelentes condições de cultivo do
experimento, o que pode ser confirmado pelas altas produtividades registradas.
A relação entre o índice NDVI e a produtividade, representada pelo R² do
gráfico, foi baixa para o conjunto de dados analisado (Gráfico 2). Entretanto, este
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resultado pode ser explicado pela falta de contraste das condições de cultivo e pelo
fato de os valores registrados estarem próximos do ponto de saturação do índice. A
avaliação conjunta dos 33 genótipos também contribuiu para a baixa correlação,
uma vez que, provavelmente, cada um dos genótipos possui uma curva
característica para o índice.
À medida que ocorreu o desenvolvimento da cultura, as correlações entre
rendimento de grãos e NDVI foram aumentando, onde os maiores valores de NDVI
se relacionaram a maiores produtividades na colheita (BREDEMEIER, 2009). Os
resultados observados concordam os resultados de Bredemeier, onde índices NDVI
próximos a 0,8 a 0,9 NDVI estiveram correlacionados com as maiores produtividades
observadas, confirmando as excelentes condições de cultivos do presente
experimento.
Gráfico 2 – Relação entre índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e a
produtividade de grãos do Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo de 2019, obtida
em diferentes estádios de desenvolvimento e, três épocas de semeadura - Vacaria,
RS, 2020.

Fonte: DDPA (2020).

Avaliando os índices de NDRE, podemos observar que as cultivares
apresentaram valores entre 0,4 a 0,6 NDRE, devido ao índice de NDRE ser mais
sensível ao teor de clorofila presente nas folhas, apresentando uma menor
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saturação do que o indicie NDVI (Gráfico 3), (HOLLAND; SCHEPERS, 2010), já o
NDVI é mais sensível à variação de quantidade de material vegetal, o que parece
ser o que influenciou a variação nos IVs, demonstrando a baixa correlação nos
estádios iniciais do cultivo de trigo entre o NDVI e o NDRE. Assim, o NDVI se mostra
mais confiável para ser usado na cultura do trigo para acompanhamento da cultura
nos estádios iniciais do desenvolvimento das plantas, e o indicie NDRE ser mais
bem utilizado nos estádios finais de desenvolvimento das cultivares, demonstrando
uma melhor projeção nos mapas dos índices de vegetação.
Mesmo sendo mais sensível que o NDVI em condições de maior densidade
do dossel, a correlação do NDRE com a produtividade também foi baixa (Gráfico 3),
provavelmente, pelas mesmas razoes apontadas anteriormente para o índice NDVI,
já que os dois estão muito relacionados com a mesma característica, a densidade do
dossel.
Gráfico 3 – Relação entre índice de vegetação por diferença normalizada da borda
do vermelho (NDRE) e a produtividade de grãos do Ensaio Estadual de Cultivares
de Trigo de 2019, obtida em diferentes estádios de desenvolvimento e, três épocas
de semeadura - Vacaria, RS, 2020.

Fonte: DDPA (2020).
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O índice GNDVI, mais sensível à atividade fotossintética da planta,
apresentou uma correlação melhor com a produtividade que o NDVI e o NDRE, em
algumas situações (Gráfico 4). Este resultado mostra que a utilização do GNDVI em
conjunto com os outros índices têm potencial de gerar informações mais precisas
para diagnóstico da cultura.
Gráfico 4 – Relação entre índice de vegetação por diferença normalizada do verde
(GNDVI) e a produtividade de grãos do Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo de
2019, obtida em diferentes estádios de desenvolvimento e, três épocas de
semeadura - Vacaria, RS, 2020.

Fonte: DDPA (2020).

Os valores de correlação entre os índices de vegetação avaliados no
experimento foram baixos, porém esses valores já eram esperados, devido à
elevada quantidade de cultivares analisadas e suas repetições dentro do bloco
experimental, e às baixas diferença submetidas entre as cultivares dentro dos blocos
experimentais avaliados. As cultivares comerciais e as linhagens desenvolvidas pelo
DDPA/SEAPDR foram submetidas aos mesmos tratamentos para controle de
plantas daninhas, pragas e doenças, e às mesmas doses de adubação nitrogenada
em cobertura. Para reduzir o efeito destes fatores, foram plotados os resultados de
apenas dois genótipos, os que apresentaram a maior e a menor produtividade do
experimento.
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Outro fator que pode causar distorção na análise é a diferença na duração do
ciclo entre genótipos e entre épocas de semeadura, como pode ser observado na
Tabela 2.
Tabela 2 – Valores médios de ciclo das cultivares nas 3 épocas de semeadura e
percentual do ciclo da cultura no período em que foram realizados os voos no
Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo 2019 - Vacaria, RS, 2020.
ORS 1402
F4 2016 63

Ciclo 1ª Época Ciclo 2ª Época Ciclo 3ª Época
135,5
119
101
140,5
121,5
104,5

ORS 1402
1ª Época
2ª Época
3ª Época

1º voo (% ciclo) 2º voo (% ciclo) 3º voo (% ciclo)
42,04%
65,63%
91%
46,04%
57,73%
83%
80,32%
20%

F4 2016 63
1ª Época
2ª Época
3ª Época

1º voo (% ciclo) 2º voo (% ciclo) 3º voo (% ciclo)
37,99%
47,09%
63%
41,90%
49,48%
77%
19,68%
88%

Fonte: DDPA (2020).

Para comparar os genótipos e épocas de semeadura em uma mesma base, o
ciclo foi normatizado em uma escala que vai de 0 a 2, onde 0 é a emergência, 1 é o
espigamento e 2 é a maturação fisiológica.
Gráfico 5 – Valores de Índice NDVI e NDRE da cv. ORS 1402 avaliados no Ensaio
Estadual de Cultivares de Trigo de 2019 - Vacaria, RS, 2020.

Fonte: DDPA (2020).
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Os valores de NDVI e NDRE foram relacionados com o rendimento de grãos
para a cultivar ORS 1402, que apresentou o maior desempenho produtivo A relação
entre os índices NDVI e NDRE e a produtividade, nas três épocas de semeadura,
para os genótipos ORS 1402 e F4 2016 63a é apresentada nos Gráficos 5 e 6.
Mesmo com a limitação no número de observações ao longo do ciclo é
possível observar que existe diferença entre as curvas dos índices nas diferentes
épocas de semeadura. A primeira época de semeadura apresentou valores maiores
para os índices de vegetação no período vegetativo e uma redução mais acentuada
desses índices no reprodutivo. Essa diferença, provavelmente, está relacionada com
a duração do ciclo, a maior duração do período vegetativo permite maior
interceptação de radiação solar e, consequentemente, maior crescimento das
plantas. Em contrapartida, o ciclo maior faz com que as folhas fiquem expostas às
intempéries por um tempo maior, acentuando a senescência no final do período
reprodutivo.
Esse efeito “stay green” observado nas épocas de ciclo mais curto,
provavelmente, se deve à predominância de folhas mais jovens no período
reprodutivo (menor tempo de exposição), porém, parece não ter efeito significativo
sobre a produtividade final, uma vez que as maiores produtividades foram
observadas na primeira época de semeadura. Uma possível explicação é que o
principal componente de produtividade do trigo, o nº de grãos por m², é determinado
no período vegetativo, favorecendo a primeira época de semeadura.
Gráfico 6 – Valores de Índice NDVI da cv. F4 2016 63a avaliados no Ensaio Estadual
de Cultivares de Trigo de 2019 - Vacaria, RS, 2020.

Fonte: DDPA (2020).
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Esta mesma tendência é observada para os dois genótipos e é mais
perceptível no índice NDRE, mais sensível as diferenças em dossel mais denso
(Gráficos 5 e 6).
Na Figura 13 é possível observar que também existe diferença entre as
curvas dos índices dos dois genótipos avaliados, provavelmente em função de
diferenças de porte e perfil de planta. Isto indica que para fins de diagnóstico da
lavoura, cada cultivar deve ter a sua curva característica para uma determinada
condição ambiental.
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Figura 13 – Valores de Índice NDVI e NDRE das cultivares ORS 1402 e F4 2016
63a, avaliados no Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo de 2019 - Vacaria, RS,
2020.

Fonte: DDPA (2021)

A cultivar ORS 1402, a mais produtiva dentre as cultivares avaliadas (6537
kg/ha) apresentou índices de vegetação maiores que o genótipo F4 2016 63a
(3704,75 kg/ha), principalmente o NDVI, nas três épocas de semeadura.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do presente trabalho, foi possível observar que existe diferença nos
índices de vegetação de cultivares semeadas em diferentes épocas de semeadura,
assim como entre diferentes cultivares.
As curvas formadas pelas leituras dos índices de vegetação ao longo do ciclo
variam em função da época de semeadura e da cultivar. Os IVs se mostraram
excelentes ferramentas de diagnóstico, indicando com precisão o estado da cultura,
porém, podem ter significado diferente em cada condição. Assim, modelos mais
simples e genéricos que buscam estimar a produtividade em função dos IVs podem
não ser eficientes.
Os valores dos IVs auxiliaram na coleta de dados para a avaliação de
melhores cultivares e melhores épocas de semeadura para nossa região no ano de
2019, sendo benéficos para a tomada de decisões dentro da propriedade rural no
seu planejamento produtivo entre as culturas de verão trabalhadas.
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ANEXO 01

Dados do plano de voo no Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo 2019.

Fonte: Autor (2020)

