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INTRODUÇÃO 
 

 A procura por cultivares com melhor desempenho agronômico geral em regiões 

com maior limitação hídrica é cada vez maior, levando melhoristas expandirem seus 

experimentos buscando metodologias que reduza o tempo entre a pesquisa e a 

introdução dos seus resultados no mercado. Uma das alternativas de otimização 

experimental em larga escala e de alta qualidade é a fenotipagem por meio de 

imagens (ZHANG, 2019). 

 Esta técnica abordada pela fenômica avalia com eficiência imagens digitais de 

alta qualidade dos experimentos em campo através de Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANTs), obtendo dados mediante análises digitais correlacionadas às bibliotecas de 

processamento digital de imagens. Ao se obter estes dados torna-se a mensuração da 

fenotipagem mais precisa em relação aos descritores com medidas manuais (CHEN et 

al., 2019). 

 Através de métodos não destrutíveis, ou minimamente invasivos, os programas 

de melhoramento utilizam conhecimentos e progressos de diversas áreas permitindo 

antecipação das soluções de problemas, reunindo periodicamente atualizações de 

métodos capazes de analisar desde o  topo até as raízes da planta sem agredi-la, 

como parte integrante das ações de planejamento da escolha das melhores 

variedades, viabilizando suas futuras produções (FRITSCHE-NETO; MATIAS, 2016). 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA PROPOSTO 
 

 A utilização de métodos ópticos para processamento de imagens como RGB (Red, Green and Blue), NIR (Near-Infrared), indução de fluorescência ou termometria 

infravermelha possibilita a medição da temperatura da porção superior do dossel vegetativo sem a necessidade de contato manual com as folhas, sintetizam técnicas 

necessárias para avaliar os fatores bióticos e abióticos da planta em seu ambiente, sem agredi-la e diminuindo o tempo para resolução  dos complexos fatores envolvidos no 

melhoramento de plantas (GAGO et al., 2015). 

 Para correlação dos fatores envolvidos no processo de produção em influencia na temperatura do dossel e disponibilidade hídrica, as avaliações são realizadas a cada fase 

de desenvolvimento fenológico do amendoim, através de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) permitindo a medição de grandes áreas cultivadas (ZHANG, 2019). 

 Para evitar eventuais erros amostrais, é necessário realizar as leituras com o sensor do aparelho posicionado em direção oposta ao sol (FERNANDES; TURCO, 2001), 

bem como evitar dias de precipitações, ocorrência de vento forte (observação visual), e ou tempo nublado impedindo o fluxo de radiação solar direta e outras recomendações de 

acordo com a limitação do aparelho e da metodologia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 ● Embora os progressos já apresentados na área, a fenotipagem de alto desempenho é uma metodologia ainda recente. Assim, é importante o desenvolvimento constante 

de novas técnicas, novos sensores e enfoque multidisciplinar, como o uso de técnicas avançadas de genotipagem visando diminuir o tempo de pesquisa e desenvolvimento, 

com mais qualidade e produtividade. 

OBJETIVOS 

 
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da fenotipagem no cultivo do 

amendoim através de imagens digitais, garantindo precisão e praticidade para 

pesquisas futuras. 
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METODOLOGIA 

 A utilização da termometria de infravermelho na determinação do índice de 

estresse hídrico (IEHC) do amendoim sinaliza o momento ideal para a irrigação da 

cultura. Com dados coletados através deste índice é possível obter a taxa e o 

padrão de estresse hídrico ao longo do ciclo ou em algum dia específico. 

 O IEHC é especifico para cada cultura, assim, Idso et al. (1981) e Jackson 

(1981) determinaram equação para a cultura do amendoim. Para determinação da 

temperatura da cobertura vegetal e da temperatura do ar, aparelhos acoplados com 

termômetro de infravermelho realiza medição em cada parcela da superfície 

estudada. 

 Um valor de IEHC positivo, indica que a cultura está sob estresse, conforme 

proposto por Idso et al. (1981) e Jackson et al. (1981) o cálculo é realizado pela 

diferença entre as temperaturas médias da cobertura vegetal (Ts em °C), e as 

temperaturas médias do ar (Ta em °C) sendo expressa pela equação 1:  

IEHC = Ts – Ta      

Em que: 

IEHC = índice de estresse hídrico (ºC); 

Ts = temperatura média do dossel (ºC); 

Ta = temperatura média do ar (ºC). 

  


