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RESUMO 
 

O sensoriamento remoto utiliza informações coletadas através da radiação eletromagnética emitida pelo 
objeto. Os sensores capturam ondas eletromagnéticas no vermelho, verde, azul e infravermelho. Ao combinar 
os dados espectrais de duas ou mais bandas é possível criar os chamados índices de vegetação, que 
permitem analisar a qualidade da vegetação. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da 
Coamo, localizada no município de Campo Mourão/PR. O delineamento utilizado foi em blocos inteiramente 
ao acaso, 12 tratamentos e 4 repetições. Para a coleta dos dados foi utilizado um sensor hiperespectral, 
utilizando a folha central do terceiro trifólio, coletando cinco folhas ao acaso em cada parcela experimental. 
Utilizou a faixa de 400nm à 700nm, denominado visível, e de 700nm à 1000nm, chamado de infravermelho 
próximo. Foi gerado o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), que utiliza a média dos 
comprimentos de ondas nas bandas vermelho e infravermelho próximo. Foram utilizadas três datas de 
avaliação e após, efetuou-se o teste de comparação múltiplas de médias de Tukey ao nível α de 5% de 
probabilidade de erro pelo software SISVAR. O tratamento 8, no qual estava plantado milho, obteve diferença 
estatística perante aos outros tratamentos, tendo um menor valor de NDVI. Isso se deve ao fato de que o 
milho é uma planta C4 na qual possui estruturas que absorvem mais a energia incidente, além de serem mais 
eficientes com o uso de luz e água. Conclui-se que a cultura do milho apresentou menores valores médios de 
reflectância em todas as datas avaliadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Espectoradiômetro; FieldSpec; Sensoriamento remoto.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A técnica de sensoriamento remoto utiliza de sensores para coletar informações dos 
alvos sem contato físico direto entre eles (SANTOS et al., 2017). Essas informações são 
coletadas através da radiação eletromagnética emitida pelo objeto permitindo o 
monitoramento das lavouras. Ao utilizar sensores que capturam ondas verde, vermelho e 
infravermelho próximo (NIR) é possível verificar o estado nutricional da cultura devido ao 
seu comportamento espectral (SONG et al., 2017).  

Ao combinar os dados espectrais de duas ou mais bandas é possível criar mais de 
80 tipos de índices de vegetação (IV), sendo o índice de vegetação por diferença 
normalizada (NDVI), proposto por Rouse et al. (1974), um dos mais importantes. É obtido 
pela razão dos comprimentos de onda da banda vermelho e infravermelho próximo e pode 
monitorar modificações das propriedades ópticas da cultura ao sofrer alterações na 
reflectância das plantas (RAMBO et al., 2004). 

Na região do visível, também conhecida como RGB, sigla para red, green e blue, a 
reflectância não ultrapassa 10% da radiação incidente e ocorre uma absorção acentuada, 
característico dos pigmentos presentes nos cloroplastos das folhas (REIS, 2011), 
ocasionando um processo dominante de absorção (PONZONI, 2001).  

Segundo Gitelson et al., 2003, os IV baseiam-se no fato de que a energia refletida 
na região do vermelho e infravermelho próximo é diretamente relacionada à atividade 
fotossintética da vegetação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Coamo, localizada no 
município de Campo Mourão/PR. O delineamento foi em blocos ao acaso, com 12 
tratamentos e 4 repetições, sendo onze tratamentos com soja e um com milho (tratamento 
8). A semeadura ocorreu em 30 de outubro de 2018 e as avaliações começaram aos 30 
dias após emergência (DAE). 

Por meio de um sensor hiperespectral não-imageador FieldSpec 3 Jr, foram 
realizadas medidas de reflectância nas culturas. Antes de iniciar as avaliações, o 
equipamento foi mantido ligado por 15 minutos para seu aquecimento e estabilização do 
sistema. Se faz necessário uma otimização para que a eliminação de ruídos internos e uma 
leitura do padrão de reflectância, que se deu por meio da placa Spectralon (Labsphere®) 
que está presente no acessório ASD Plant Probe que possui fonte luminosa própria e 
realiza o completo isolamento de fonte luminosa externa, evitando-se interferência de 
feições espectrais de alvos. 

Para evitar variações e garantir a confiabilidade dos resultados foi avaliado sempre 
a folha central do terceiro trifólio, coletando cinco plantas escolhidas ao acaso em cada 
parcela experimental, com 20 leituras realizadas internamente pelo sensor. Esse processo 
de repetição é um mecanismo afim de compensar alguma falha que possa ocorrer (NANNI, 
2000). Usando o software Viewspec Pro (ASD, 2008) os dados hiperespectrais foram 
convertidos de .asd para .txt. e os valores de reflectância separados em vermelho, verde, 
azul e infravermelho próximo. Os dados obtidos foram avaliados por meio de sua assinatura 
espectral e utilizou a faixa de 400nm à 700nm, denominado visível, e de 700nm à 1000nm, 
chamado de infravermelho próximo, pois são os comprimentos de onda de maior 
importância para o sensoriamento remoto aplicado à vegetação. 

Foram gerados índices de vegetação por diferença normalizada (NDVI) de todos os 
tratamentos buscando encontrar diferenças entre as culturas, já que tínhamos no campo 
as culturas de soja e milho. Para a obtenção dessa variável foi utilizado a média dos 
comprimentos de ondas nas bandas vermelho (620 - 700nm) e infravermelho próximo (760-
1000nm). Esses limites não são fixos, podendo diferenciar conforme o autor. 

Para encontrar o NDVI de cada tratamento utilizou-se a equação abaixo, onde: 
NDVI = índice de vegetação por diferença normalizada; 
NIR = média da reflectância dos comprimentos de onda da banda infravermelho próximo; 
RED = Média da reflectância dos comprimentos de onda da banda vermelho.  

NDVI = NIR - RED 
            NIR + RED 

Foram utilizadas três datas de avaliação das oito realizadas, por terem atendido as 
pressuposições básicas da ANOVA através dos testes de normalidade dos resíduos e 
homocedasticidade de variância, utilizando o teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, 
respectivamente.  Em seguida efetuou-se o teste de comparação múltiplas de médias de 
Tukey ao nível α de 5% de probabilidade de erro pelo software SISVAR (FERREIRA, 2010). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em todas as três datas aqui apresentadas o único tratamento 8 apresentou diferença 

ao teste Tukey. Vale lembrar que nesse tratamento a cultura implantada era milho e os 
outros soja.  

Os valores de NDVI obtidos no milho são menores em relação aos tratamentos que 
continham soja, isso pode estar relacionado ao fato de que plantas C4, como o milho, fazem 
uso mais eficiente da luz do que as plantas C3 (soja). As plantas C3 utilizam apenas uma 
fração da energia da luz disponível, consequentemente a reflectância é maior que no milho 
(KELLOG, 2013), fato esse observado no quadro 1. Além disso, as plantas C4 são mais 
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eficientes que as C3 ao lidar com a água, pois gerenciam melhor a abertura estomática, 
que controla a transpiração foliar. A taxa de eficiência do uso da água é duas a três vezes 
mais que as plantas de ciclo C3. (PINTO et al., 2015). Na região do infravermelho próximo 
(NIR), o comportamento espectral depende das estruturas celulares internas, além da 
contribuição do conteúdo de água da folha (MOREIRA, 2011). Devido a isso, as plantas C4 
tendem a absorver mais a radiação e consequentemente a reflectância se torna menor. 

Em relação à reflexão e absorção de energia pode diferir de uma espécie para outra, 
e até mesmo dentro da mesma espécie, devido a variáveis como idade da planta, estado 
nutricional, entre outros (WILLIAMS, 1991). Segundo Gates et al. (1965) e Gausman (1985), 
existem alguns fatores que influenciam na energia refletida pelas folhas, como por exemplo, 
os pigmentos, a água, a idade da folha, estruturas celulares, entre outros. 
 
Quadro 1. Teste de comparação de médias dos índices de vegetação obtidos pelo sensor 
hiperespectral nas datas de 06/12/2018, 09/01/2019 e 22/01/2019. 
 

Tratamentos 30 DAE 64 DAE 77 DAE 

T1 0.764 a 0.783 a 0.818 a 

T2 0.772 a 0.787 a 0.815 a 

T3 0.768 a 0.792 a 0.814 a 

T4 0.765 a 0.782 a 0.817 a 

T5 0.757 a 0.775 a 0.810 a 

T6 0.766 a 0.788 a 0.812 a 

T7 0.773 a 0.779 a 0.809 a 

T8 0.728 b 0.722 b 0.731 b 

T9 0.767 a 0.777 a 0.815 a 

T10 0.770 a 0.787 a 0.812 a 

T11 0.767 a 0.775 a 0.812 a 

T12 0.768 a 0.788 a 0.821 a 

CV (%) 1.18 0.89  0.65 

DMS 0.022 0.017 0.013 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que a cultura do milho apresentou menores valores médios de 
reflectância em todas as datas avaliadas. 

O uso de sensores hiperespectrais é eficiente na diferenciação dos tratamentos. 
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