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INTRODUÇÃO
O amendoim faz parte da família das oleaginosas sendo a quarta mais cultivada e

a segunda leguminosa mais importante no mundo com seu cultivo sendo destinado

principalmente para produção de óleo (Nakagawa e Rosolem, 2011). Os continentes

que produzem a cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) em grande escala são a

Ásia, África e as américas com o objetivo de produzir grãos, óleo e farelo, entre outros

produtos (Ferrari-Neto et al., 2012).

Devido à importância econômica e alimentícia do amendoim é muito relevante que

apareçam técnicas e métodos modernos que propiciem um melhor conhecimento e

monitoramento da lavoura (Carneiro, 2018). Para isso a agricultura de precisão surge

com grande potencial para superar tais desafios, desenvolvendo usando metodologias

de detecção para fornecer informação sobre os indicadores de sanidade da cultura e o

seu estádio de desenvolvimento (Narvaez et al., 2017).

O sensoriamento remoto surgi com características de obter informações de um

determinado objeto, sem a necessidade de ter contato direto, através de sensores.

(Crepani, 1993). Diante disto, sesnsores terrestres que funcionam de forma ativa ou

passiva, estão sendo utilizados na geração de índices de vegetação, para o

monitoramento de parâmetros biofísicos e atividades fotossintéticas (Thenkabail et al.,

2000; Hansen et al., 2003)

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado em Fazenda comercial localizada no município de

Ribeirão Preto – SP (Figura 1), em uma área de reforma de canavial. O solo da

área experimental possui textura argilosa sendo classificado como Latossolo

Vermelho de acordo com Embrapa (2013). O amendoim semeado foi da cultivar

IAC OL3, safra 2019 ).

O delineamento experimental foi baseado nas premissas do Controle Estatístico

de Processo (CEP) (Montgomery, 2009) contendo 30 pontos amostrais com malha

30 x 30 m. Durante o desenvolvimento da cultura foram realizadas avaliações aos

45, 65, 75 e 85 DAS. Foram avaliados os índices de vegetação (IVs) NDVI, com o

auxílio dos sensores de dossel GreenSeeker e OptRX modelo ACS430 (Ag

Leader).

Para aquisição dos IVs, as leituras com o sensor foram utilizadas alturas de

trabalho padrões para os dois sensores de 0,6 a 0,7 m mantendo o mesmo horário

de coleta dos índices de vegetação, no período da manhã entre 8h00 às 12h00.

Cada ponto amostral foi composto por duas linhas com 3 metros de comprimento

com 0,90 m de espaçamento entre linhas, perfazendo 5,4 m² de área útil por ponto.

O GreenSeeker é um sensor ativo, com frequência de leitura entre 1 e 2 s. Este

sensor emiti luz eletromagnética com comprimento de onda na banda do vermelho

(660 nm) e do infravermelho próximo – NIR (770nm). Com a coleta da refletância, o

sensor calcula automaticamente o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

(NDVI) de acordo com Rouse et al. (1973).

O OptRX é um sensor óptico ativo, com frequência de leitura de 5 Hz (5 leituras

por segundo), e tem com faixa de leitura imageada (0,36 a 0,42 m) 33 de 60% da

altura de leitura, foi utilizado dois sensores que fizeram a média de leitura em

tempo real.

A análise da variabilidade da reflectância e dos IVs da cultura do amendoim foi

realizada por meio de cartas de controle de valores individuais que é uma das

ferramentas do CEP e que permite monitorar comportamento dos dados ao longo

do tempo com o auxílio do programa Minitab® (Minitab, 2007).

CONCLUSÃO

● Para o monitoramento temporal da cultura do amendoim por meio das cartas de controle, os dois sensores mostraram potencial e qualidade de leitura ao longo do 

tempo, com o sensor OptRx apresentando maior variabilidade no caracterizando o GreenSeeker com uma ligeira vantagem na qualidade do processo.

OBJETIVOS

Diante do exposto, objetivou-se avaliar o monitoramento dos dados obtidos por

sensores de dossel e verificar se as plataformas possuem qualidade na obtenção do

NDVI para a cultura do amendoim

Qualidade da aquisição do NDVI na cultura do amendoim utilizando sensores 

terrestres. 
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Figura 1. Análise da variabilidade dos índices de vegetação do NDVI utilizando os sensores proximais OptRx (I) e GreenSeeker (II) por meio das cartas de controle individual e amplitude móvel ao

longo do tempo
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