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DESEMPENHO DE UM SENSOR ATIVO DE REFLECTÂNCIA EM FUNÇÃO DA ALTURA 
E INCLINAÇÃO DO SENSOR DE MEDIÇÃO E DA APLICAÇÃO DE ADUBO 

NITROGENADO EM COBERTURA NAS CULTURA DE TRIGO E SOJA  

RESUMO 

A Agricultura de precisão visa racionalizar e aplicar a quantidade de insumos realmente 
necessária no campo a fim de que se evitem desperdícios e aumentem os ganhos para o 
produtor. Por isso, é considerada como excelente alternativa para o aumento da 
produtividade bem como a redução do impacto sob o meio ambiente. Por ser o nitrogênio o 
insumo mais caro e de mais difícil controle, sua mensuração no dossel é frequentemente 
objeto de estudos aplicados. Entre as tecnologias existentes, a avaliação do índice de 
vegetação NDVI é amplamente utilizada. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi 
estudar tanto a influência do posicionamento de um sensor ativo de reflectância na leitura do 
índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) como o impacto de uma aplicação 
adicional de N. Observou-se que a altura de posicionamento do sensor pode influenciar na 
leitura obtida dependendo do estádio e da cultura onde se faz a leitura, todavia, a inclinação 
não afeta diretamente a leitura dentro dos valores estabelecidos no experimento. Quanto à 
aplicação de N, observou-se influência positiva na resposta do NDVI e na produtividade da 
área cultivada com trigo. Na soja, a referida influência foi observada, tendo menos de 2% de 
ganho na produtividade obtida. 

Palavras-chave: agricultura de precisão, greenseeker, sensoriamento remoto. 
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PERFORMANCE OF AN ACTIVE REFLECTANCE SENSOR ACCORDING TO HEIGHT 
AND GRADIENTS OF BOTH MEASURING SENSOR AND APPLICATION OF 

NITROGENATED FERTILIZERS ON COVERING OF WHEAT AND SOYBEANS CROPS 

 

ABSTRACT 
The Precision agriculture aims at rationalizing and applying the amount of inputs surely 
required in a farm in order to avoid wastes and increase profits for the producer. Thus, it is 
considered as an excellent alternative to increase yield and reduce the impact on the 
environment. Since nitrogen is the most input expensive input and the most difficult one to 
control, its measurement into canopy is generally a goal of applied studies. Among the 
existing technologies, evaluation of NDVI vegetation index is widely used. In this context, this 
study aimed at studying both the influence of an active reflectance sensor positioning on 
reading the normalized difference vegetation index (NDVI) and the impact of an additional 
application of N. It was observed that the height of such sensor positioning can influence the 
reading obtained depending on the stage and crop where it such reading is carried out, 
nevertheless, gradient does not affect directly the reading within the range established in this 
trial. And for nitrogen application, It was also observed some positive influence on NDVI 
response and on yield of such area cropped with wheat. In soybean, the influence was 
observed, with less than 2% gain in productivity. 

 

Keywords: precision agriculture, greenseeker, remote sensing. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura de precisão (AP) é considerada como a resposta da produção agrícola 

para o aumento da produtividade, assim como para a preocupação crescente com o meio 

ambiente e o uso de defensivos, já que visa racionalizar e aplicar a quantidade necessária 

de insumos na cultura, a fim de que se evitem desperdícios e aumentem os ganhos para o 

produtor. Tal aumento na produtividade relaciona-se fortemente com a produção vegetal, 

que por sua vez, está ligada à fotossíntese das plantas.  

Dentre os insumos utilizados na lavoura, considera-se o nitrogênio como o principal 

responsável pela produtividade devido à sua ligação com o processo fotossintético, todavia, 

o mesmo é nocivo para o meio ambiente em caso de lixiviação. Aliada ao elevado custo do 

insumo, a correta utilização do mesmo traz ganhos tanto para o produtor como para o meio 

ambiente. Para garantir sua correta aplicação, deve ser feita a leitura diretamente no dossel 

da planta, que funciona como indicador da quantidade requerida para a melhor 

produtividade sem desperdícios de insumos. 

A técnica do sensoriamento remoto é mais uma forma de se estimar a quantidade 

necessária a ser aplicada, pois possui o benefício de o resultado ser conseguido ainda em 

campo a partir da reflectância foliar, e não depende de análises laboratoriais. A mensuração 

por imagens de satélite pode ser empregada, mas não há garantias de que a imagem 

adquirida poderá ser utilizada, todavia, o sistema é dependente de condições atmosféricas 

favoráveis para a aquisição da imagem. Já a leitura feita diretamente no dossel por sensor 

próximo retornará os dados instantaneamente e permitirá que um grande número de 

amostragens seja realizada de forma rápida. 

Entretanto, o correto posicionamento do sensor é essencial para que a leitura seja 

realizada de forma satisfatória, visto que o elemento químico não é mensurado de forma 

direta, mas correlacionado com o índice de vegetação calculado a partir das radiações 

captadas pelo sensor. O terreno em que o maquinário agrícola se locomoverá dificilmente 

será completamente plano. Logo, são geradas diferenças de posicionamento do sensor em 

relação ao dossel. Assim, fica clara a importância de se estudar o desempenho do sensor 

em função da sua altura e inclinação. 

Trabalhos já constataram a influência do horário da leitura com sensor ativo de 

reflectância, como Crusion et al. (2012) e Scharf et al. (2010). Crusiol et al. (2013) avaliaram 

a altura de posicionamento do sensor, mas, não constataram diferença estatisticamente 

significativa quando media-se de acordo com a altura especificada no manual do 

equipamento (de 80 a 120 cm acima do dossel). Não foram encontrados trabalhos 

relacionados à inclinação do sensor em relação ao dossel na bibliografia. 

Haja vista a deficiência de investigações relacionadas, o presente trabalho buscou 

investigar a influência que o posicionamento do sensor ativo de reflectância exerce na leitura 



13 

 

do índice NDVI realizado por ele. Esta dissertação está dividida em três capítulos: o primeiro 

apresenta um levantamento bibliográfico e o material e métodos abordados no trabalho. O 

segundo compara o posicionamento do sensor em relação à altura e às inclinações 

horizontais e verticais na safra 2014 do trigo e 2015/16 da soja. O terceiro visa comparar a 

aplicação de adubação nitrogenada na safra de trigo do ano de 2014 e soja nas safras de 

2014/15 e 2015/16. 
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1. COMPORTAMENTO DE UM SENSOR ATIVO DE REFLECTÂNCIA EM FUNÇÃO DA 
ALTURA E INCLINAÇÃO DO SENSOR DE MEDIÇÃO E DA APLICAÇÃO DE ADUBO 

NITROGENADO EM COBERTURA NAS CULTURAS DE TRIGO E SOJA 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Geral 

Estudar a influência que o posicionamento de um sensor ativo de reflectância 

exerce na leitura do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). 

1.1.2. Específicos 

1. Determinar a influência que a altura e a inclinação do sensor exercem na leitura 

do índice NDVI em relação ao dossel vegetativo nas culturas de soja e trigo; 

2. Comparar os valores do índice NDVI nas culturas de soja e trigo em relação à 

aplicação de Nitrogênio no dossel; 

3. Comparar o desempenho apresentado pelo sensor nos diferentes estágio e 

culturas. 
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1.2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2.1.  Agricultura de precisão 

A agricultura de precisão se difere da agricultura convencional por tratar o talhão 

agrícola de forma não uniforme, por conseguinte, evita-se a aplicação de fertilizantes e 

defensivos em excesso. Também conhecida como Site Specific Management (SSM), 

procura identificar, analisar e gerenciar a variabilidade espacial e temporal do campo com o 

objetivo de trabalhar as diferenças, aumentar a produtividade e otimizar o uso de insumos 

agrícolas (DE CAIRES, et. al. 2014). A adoção desta técnica não depende necessariamente 

de equipamentos, mas, em grandes propriedades, somente se tornou viável com o aumento 

da automatização do maquinário agrícola utilizando-se o GPS (Global Positioning System) 

(AUERNHAMMER, 2001, e HEDLEY, 2014). 

A principal meta da agricultura de precisão é elevar a eficiência e reduzir o impacto 

ambiental da atividade agrícola, portanto, contribuir para que o controle da poluição gerada 

sejam o melhor possível (SCHIEFFER; DILLON, 2014). Admite-se que a produtividade está 

fortemente ligada aos atributos do solo, bem como a parametrização mediana dos seus 

valores gera gastos desnecessários e áreas com produtividade muito variadas (MOLIN, 

2004). Por isto, seu controle racional não é somente necessário, mas também primordial 

para a produção agrícola competitiva e rentável (BOTTEGA et. al., 2013). 

Somando-se à relação benéfica entre o aumento da lucratividade, tanto no quesito 

aumento da produtividade quanto no menor desperdício dos defensivos agrícolas, e as 

políticas governamentais de defesa do meio ambiente (Jensen et. al., 2012; Molin; Castro, 

2008), a utilização dessa técnica na propriedade agrícola traz benefícios para ambos 

produtor rural e meio ambiente. 

 

 

1.2.2. Sensoriamento remoto na agricultura de precisão 

Dentre as técnicas de agricultura de precisão existentes, uma das mais 

representativas é o sensoriamento remoto (MOTOMIYA et. al., 2012). Tal técnica consiste 

na aquisição de dados sem o contato direto com o meio a ser estudado. Baseia-se na 

interação existente entre o objeto e a radiação eletromagnética incidente sobre ele, tanto na 

forma de radiação solar quanto radiação emitida pelo sensor, conforme aponta Ferraz e 

Molin (2007). O sensoriamento remoto ainda traz a facilidade de se trabalhar com coleções 

de dados de grande escala, tanto espacial quanto temporal (Lou, et. al. 2013), já que 

qualquer mecanismo capaz de voar pode ser um potencial coletor de dados (THORP; TIAN, 

2004). 
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Dentro das faixas da radiação, as reflectâncias do vermelho visível e do 

infravermelho próximo são, conforme constatado por Rogovska e Blackmer (2008), 

excelentes para se obter a avaliação quantitativa da habilidade da planta de capturar 

radiação, pois a frequência que representa a faixa do vermelho do espectro visível é 

absorvida pela clorofila presente nas folhas (MOTOMIYA et. al., 2012). E a reflectância do 

infravermelho próximo é determinada pela estrutura celular vegetal (KUMAR; SILVA, 1973). 

Wetterlind et. al. (2015) apontam que, apesar dos sensores próximos ao solo 

apresentarem grande eficiência, nenhum ainda é capaz de detectar todas as propriedades 

passíveis de interesse do cultivo. Assim, recomenda-se a utilização de vários tipos de 

sensores visando ao aumento da acurácia e robustez das leituras. Um exemplo disso é o 

uso de um sensor ativo de reflectância em conjunto com um sensor de clorofila para se 

medir o nível de N presente no solo. Tal mensuração se faz possível graças ao fato de que a 

deficiência de N na cultura ocasiona a deficiência de clorofila nas folhas, conforme 

constatado por Blackmer et. al. (1996), Kull; Kruijt (2002), Ferri et. al. (2004) e Olfs et. al. 

(2005). Nota-se que, ao se medir a transmitância da luz no comprimento de onda na faixa de 

aproximadamente 650 nm, obtém-se bom indicativo da deficiência de N na cultivar. 

Blackmer et. al. (1994) ainda constataram que a reflectância das folhas na faixa aproximada 

de 550 nm também pode ser um bom indicativo de estresse de N presente na planta. 

 

 

1.2.3. Interação da radiação eletromagnética com os alvos 

A radiação eletromagnética (REM) pode ser definida como a energia que se move 

na forma de ondas, e não necessita de meio para se propagar, além de poder viajar mesmo 

através do vácuo (MENESES et. al., 2012). Qualquer corpo físico que esteja com 

temperatura acima de zero K (Kelvin) emite algum tipo de REM, mas para o sensoriamento 

remoto e, por sua vez para a agricultura de precisão, as principais fontes de REM são o sol, 

a Terra e, se for o caso, o sensor emissor de radiação.  

Moreira (2007) coloca a REM como ondas de energia com comprimentos variados, 

cujas mais utilizadas no sensoriamento remoto são as ondas de 0,39 μm a 0,70 μm que 

correspondem à luz visível e aquelas entre 0,70 μm a 1,1 μm que correspondem à 

frequência do infravermelho próximo. Porém, não são excluídos outros comprimentos 

utilizados em menor escala, como a faixa do infravermelho termal, que fica entre 8 a 14 μm. 

Meneses et. al. 2012 defendem a absortância como um das principais interações 

entre a REM e os objetos físicos, pois é a capacidade do objeto em absorver parte da 

radiação incidente para seu uso. Já a transmitância é a capacidade de transmitir parte da 

radiação através do seu corpo e a reflectância é a capacidade que o objeto tem em refletir, 

para seu emissor ou não, outra parte da radiação incidente sobre si.  
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Na Figura 1, a seguir, é ilustrado o conceito, cuja representação pela letra I é para a 

REM incidente, R para a REM refletida, a letra A representa a REM absorvida e T para a 

REM transmitida. 

 
Figura 1 Interação da energia solar com a folha (MOREIRA, 2007). 

 

1.2.4. Nitrogênio e a produtividade na cultura 

O N é um componente essencial para a manutenção da vida, tanto animal quanto 

vegetal, presente em aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos (CHERCASOV et. al., 

2015). O teor de N presente na planta está fortemente ligado à capacidade fotossintética 

das folhas, já que mais da metade de tal proteína é composta por N (TROUWBORST et. al, 

2011). Portanto, como afirmam também Roopnarian et. al. (2014), o nitrogênio é essencial 

para a divisão e o crescimento celular das plantas. 

Haja vista a folha ser o principal elemento da vegetação para se mensurar a 

interação com a radiação eletromagnética, a clorofila presente nas folhas absorve parte da 

radiação nos comprimentos de onda na faixa do vermelho e a estrutura da folha reflete parte 

da radiação na faixa do infravermelho. Com base nessa proporção absorvida e refletida das 

bandas, pode-se estimar o nível de deficiência da planta por nitrogênio (POVH et. al., 2007). 

A aferição de N disponível para a cultura diretamente no solo não é um método 

prático, como aponta Kluthcouski et al. (2006), por ser um elemento que se perde facilmente 

por lixiviação, volatilização e desnitrificação no solo. Padilla et. al. (2014) apontam como 

alternativa promissora o uso de sensores ópticos de proximidade para ler de forma indireta o 

nível de N a partir das propriedades ópticas da folha.  
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1.2.5.  Índice de Vegetação 

 

Os índices espectrais são importantes para extrair informação por sensoriamento 

remoto, pois reduzem efeitos como os de solo, topografia e ângulo de visão dos dados 

coletados (HUNT JR. et. al., 2013). O índice de vegetação por diferença normalizada, ou 

normalized difference vegetation index no original (NDVI), é mais um entre os índices de 

vegetação existentes na bibliografia. Para Zhao et. al. (2012), pode ser usado para 

monitorar alterações na cobertura vegetal, produtividade, fenologia, e saúde vegetativa em 

grandes áreas espaciais quanto temporais. 

O índice NDVI é dado pela diferença normalizada entre a reflectância dos feixes de 

luz infravermelha próxima e vermelha, disparados pelo sensor juntamente com a luz emitida 

pelo sol (BREDEMEYER et al., 2013). Abaixo está a equação apresentada conforme 

fórmula proposta por Rouse et al. (1973). 

����= (�������)
(�������)

     (1) 

Em que: 

NIR – reflectância do infravermelho próximo no comprimento de 770nm; 
VIS – reflectância do vermelho no comprimento de 650nm; 

 

Tal índice está fortemente ligado à biomassa do dossel já que quanto mais matéria 

verde, maior será o seu valor e, consequentemente, maior o vigor vegetativo já que a 

reflectância da vegetação verde é um indicador direto da atividade fotossintética da planta 

(PETRINI et. al, 2011). 

 

 

1.2.6. Posicionamento do sensor e variabilidade na leitura 

 

Vários autores já constataram a influência do horário da leitura com sensor ativo de 

reflectância, como Scharf et.al. (2010) e Crusion et. al. (2012). Ferraz e Molin (2007) 

avaliaram a velocidade de deslocamento do sensor, todavia, não foi constatada diferença 

significativa nas leituras, mesmo em velocidades maiores. Crusiol et. al. (2013) avaliaram a 

altura de posicionamento do sensor ativo de reflectância, cujos resultados mostraram não 

haver diferença estatisticamente significativa quando se media na altura especificada no 

manual do equipamento. 

O talhão agrícola dificilmente é plano e a presença de curvas de nível aliada à 

inclinação do terreno e ao fototropismo das plantas gera diferenças de inclinação da planta 
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em relação ao terreno. Quando o sensor é montado em maquinário agrícola, ele pode não 

acompanhar a inclinação das plantas e gerar diferença de inclinação entre ele e o dossel. 

Não foram encontrados na bibliografia pesquisada trabalhos relacionados à inclinação do 

sensor em relação ao dossel para comparação com o presente trabalho. 

 

1.2.7. Cultura da soja e do trigo 

A Soja (Glycine max) é uma das mais importantes cultivares e considerada como a 

principal oleaginosa (Binsfels et. al., 2014), responsável por metade da demanda global de 

óleo e proteína vegetal (DHUNGANA et. al., 2013). É uma cultura que se adapta bem ao 

sistema de plantio direto, é utilizada em rotação de cultura com pastagens e é eficiente na 

fixação de nitrogênio atmosférico (PEREIRA et. al., 2011). A cultura se utiliza da relação 

simbiôntica com a bactéria Bradyrhizobium, que pode suprir a necessidade total de 

nitrogênio da planta (HUNGRIA, 2001). 

A cultura ainda se destaca no cenário produtivo da agricultura brasileira como o 

principal produto do agronegócio e o Brasil é o segundo maior produtor de soja do Planeta 

(CONAB, 2016). O estado do Paraná foi o maior produtor brasileiro de soja até o final da 

década de 90, posto hoje ocupado pelo estado do Mato Grosso (GUIMARÃES e ALVAREZ, 

2011). 

O trigo (Triticum aestivum) é a cultura mais plantada na Terra e é componente 

principal na alimentação de muitos países (SEAB, 2010). Por ser uma cultura típica de 

inverno, no Brasil, sua produção é concentrada nos estados do Sul (CONAB, 2016). A 

produção de trigo se concentra no hemisfério Norte do Globo. O bloco da União Europeia é 

o maior produtor seguido da China, o maior país produtor, enquanto a Índia, os Estados 

Unidos e a Rússia são as regiões responsáveis por 67% da produção, ou 446 milhões de 

toneladas no ano de 2012 (SEAB, 2013). No hemisfério Sul, a Argentina é o maior produtor 

de trigo, com 9,4 mil toneladas. 
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1.3.  MATERIAL E MÉTODOS 

1.3.1.  Localização da área experimental 

O experimento foi realizado em propriedade rural com finalidade comercial, no 

Município de Céu Azul, no Oeste do estado do Paraná, cultivada por plantio direto há mais 

de 10 anos e com rotação de culturas entre soja, milho, trigo, sorgo e aveia. O solo 

predominante na região base da pesquisa é latossolo vermelho Distroférrico típico 

(EMBRAPA, 2013). O clima, segundo a tabela de Köppen-Geiger, é do tipo Cfa, ou seja, 

temperado úmido com verão quente e tendência à concentração de chuvas à época 

(KOTTEK et al, 2006).  

O experimento envolveu dois talhões distintos, com localização geográfica 

aproximada de latitude 25°06ʹ52ʺ S e longitude 53°50ʹ01ʺ O (Figura 2a) para o cultivo de 

soja e localização geográfica aproximada de latitude 25°06ʹ52ʺ S e longitude 53°50ʹ01ʺ O 

(Figura 2b) para o cultivo do trigo. A soja na safra 2014/15 é da variedade Brasmax BMX 

Turbo RR com semeadura em outubro e na safra 2015/16 da variedade Syngenta 1359 com 

semeadura também no mês de outubro. As leituras ocorreram nos meses de dezembro e 

janeiro dos respectivos anos para ambas as safras. O trigo foi da cultivar Biotrigo Iguaçu 

com semeadura no mês de maio e leituras ocorreram nos meses de junho e julho de 2015. 

 
a) Área cultivada com soja 

 
b) Área cultivada com trigo 

Figura 2 Localização das áreas de estudo 
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1.3.2. Condução do experimento 

 

A leitura dos dados foi feita em um sensor ativo de reflectância Trimble 

Greenseeker 505 com o objetivo de registrar os valores do índice NDVI, reflectância na faixa 

do vermelho e reflectância na faixa do infravermelho próximo. Para que se estimasse a 

interferência da radiação solar, foi feita a leitura da incidência de radiação solar no momento 

das leituras com uso de um piranômetro Instrutherm MES-100, posicionado logo acima do 

sensor para as leituras. 

O sensor é capaz de realizar dez leituras por segundo, com isso, o mesmo foi 

acionado por dez segundos totalizando 100 leituras. Foi considerado como valor encontrado 

na leitura o resultado da sua média aritmética. 

O sensor foi posicionado em três alturas distintas, 80, 100 e 120 cm de distância do 

topo das plantas, conforme recomenda o manual do próprio equipamento (TRIMBLE, 2010). 

Em cada uma das alturas, a posição do sensor em relação ao dossel foi alterada, sendo em 

relação horizontal com o dossel, 0° (posição central), -15° (posição inclinada para a 

esquerda) e +15° (posição inclinada para a esquerda). Foi realizada uma leitura por altura, 

inclinação vertical e inclinação horizontal, totalizando quinze leituras por sensor em cada 

intervalo de tempo. 

 

1.3.3. Suporte para posicionamento do sensor 

 

As posições em que o sensor realiza as leituras são de extrema importância para o 

experimento, para que não ocorresse influência do local das leituras, portanto, foi construído 

um suporte para facilitar tal posicionamento. Na Figura 3, a seguir, é ilustrado o protótipo 

CAD (Computer Aided Design) e, nota-se no desenho em amarelo a representação do 

sensor Greenseeker; em cinza está o suporte construído e, em alaranjado, está a 

representação de um tripé de alumínio que pertence ao LAMAP/GEOLAB onde foi montado 

o suporte. 
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Figura 3 Representação gráfica do suporte utilizado no experimento.  

 

Os suportes foram construídos em chapa de alumínio de 8 mm de espessura e a 

montagem feita com parafusos de máquina de 6, 8 e 10 mm. O material foi escolhido pela 

leveza, facilidade de usinagem e custo reduzido no momento da compra. O corte das peças 

foi feito a laser por empresa especializada para posterior usinagem e montagem pelo próprio 

pesquisador. 

A movimentação da cabeça do sensor (na posição para a direita, esquerda, cima e 

baixo) ocorreu com a ajuda do eixo de parafusos fixos, o qual foi travado nas posições de 

leitura com o auxílio de furos previamente calibrados, presos por travas metálicas para 

manter o suporte imóvel. A movimentação da altura do carro ocorreu presa aos rolamentos 

lineares sobre eixos metálicos, similares aos utilizados em impressoras 3D e fresadoras, os 

quais foram travados em posição também por furos e travas. Em testes realizados pelo 

pesquisador, as quinze leituras levaram em média 10 minutos para serem realizadas. 

Nota-se que com o uso de tal suporte, as leituras ocorreram, em cada intervalo de 

tempo, com o posicionamento alterado sempre da mesma forma, a fim de se evitar a 

influência de posição do dossel nas leituras. 

 

1.3.4. Metodologia da coleta de dados 

Foram utilizados dois sensores Greenseeker por coleta, e posicionados de acordo 

com a cultura a ser estudada. As leituras ocorreram das 7 horas da manhã até às 19 horas 

do mesmo dia num total de 12 horas, com intervalo de 30 minutos entre cada leitura. 
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Os sensores ficaram posicionados em paralelos ao solo, sobre a linha de plantio de 

forma perpendicular à posição do nascer e pôr do sol. A frente dos sensores ficou voltada 

para o Norte para que não houvesse a influência da sombra do próprio sensor na sua área 

de leitura. 

 

 

1.3.5. Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados estatisticamente, primeiramente por uma análise 

descritiva e exploratória, com o objetivo de identificar a normalidade e homogeneidade dos 

atributos analisados. A comparação das leituras para o primeiro artigo construído no final do 

experimento ocorreu da seguinte forma: foram comparadas as alturas de 120 cm e 80 cm 

em relação a 100 cm e todos os estádios e culturas pesquisadas. Em seguida, foi 

comparada a inclinação de 15° para cima e 15° para baixo com a posição central, em 

relação a 100 cm, novamente em todos os estádios e culturas. Por fim, foi comparada a 

inclinação de 15° para a direita e 15° para a esquerda com a posição central, em relação a 

100 cm em todos os estádios e culturas.  

Para o segundo artigo, foram comparados os valores do NDVI obtidos em cada 

sensor quando sua posição era central nas inclinações vertical e horizontal, cuja altura era 

de 100 cm. Em ambos os casos foi criado gráfico de scatterplot visando verificar as 

diferenças medidas pelos sensores. Para quantificar tal diferença, optou-se pelo índice 

avançado de concordância de Willmott (d) (Willmott, et. al. 2012) definido na Equação 2. Foi 

considerado o resultado da equação próximo a 1.0 como similaridade entre os valores e 

valores próximos a 0, inclusive valores negativos, como dissimilaridade. 

� =

�
�
�

�
� 1 − ∑ |�����|�

���
�∑ |�����|�

���
, ������

∑ |��− ��|�
��� ≤ 2 ∑ |��− ��|�

���
� ∑ |�����|�

���
∑ |�����|�

���
− 1, ������

∑ |��− ��|�
��� > 2 ∑ |��− ��|�

���

   (2) 

Em que: 

N – número de leituras realizadas; 
E – valor do NDVI a ser comparado; 
O – valor do NDVI comparador. 
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1.3.6. Leitura dos dados na soja e no trigo 

O experimento na soja envolveu a aplicação de nitrogênio em forma de ureia na 

cultura. Entretanto, a recomendação da EMBRAPA (2013) é a de que não é necessária à 

aplicação de N para essa cultura, visto que todo necessário é adquirido pela fixação 

biológica da bactéria do gênero Bradyrhizobium. Visando constatar tal afirmação, foi 

aplicada a quantidade de 90 kg ha-1 de N (Schmitt et. al.,2001) em forma de ureia SuperN 

Fertipar® com formulação 46-0-0, a fim de se constatar a influência gerada no nível de N no 

grão em forma de proteína. A aplicação ocorreu de forma manual, diretamente sobre o solo, 

no início do estádio R1. As leituras foram realizadas nos estádios R2 e R5, sendo o estádio 

R2 escolhido pela proximidade com o estádio onde o N foi aplicado e R5 por ser o estádio 

em que a planta transfere a maior parte do seu N para o grão (SCHMITT et. al., 2001). 

No trigo, foram também aplicados 90 kg ha-1 de ureia SuperN Fertipar de 

formulação 46-0-0, no estádio 5 (WALSH et al., 2012). As leituras ocorreram nos estádios 6, 

8 e 10.5, sendo o estádio 6 escolhido pela proximidade com o estádio onde foi aplicado o N 

e as demais para se ter um espaçamento de tempo entre as leituras. 

Após as leituras, foram coletadas amostras de grãos na área do experimento, e 

colhido um retângulo de 3 metros por 5 metros em torno da posição inicial do sensor. Tais 

amostras foram pesadas e seus valores extrapolados para a área total do talhão. 
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2. POSICIONAMENTO DO SENSOR ATIVO DE REFLECTÂNCIA EM RELAÇÃO AO 
DOSSEL E SUA INFLUÊNCIA NA LEITURA 

 

RESUMO: A aplicação de adubo nitrogenado é complexa e cara, logo, o manejo correto traz 
ganhos financeiros e ambientais. Dentre as técnicas utilizadas, o uso de sensores ópticos de 
proximidade mostra-se promissor. Foram realizadas leituras do NDVI do dossel de trigo em 
que foram aplicados 90 kg ha-1 de ureia no estádio 5, e observado o NDVI nos estádios 6, 8 
e 10.5, e na soja, em que também foram aplicados 90 kg ha-1 de ureia no estádio R1. E 
também observou-se o NDVI nos estádios R2 e R5. Portanto, este artigo tem como objetivo 
estudar a influência no índice NDVI do posicionamento de um sensor ativo de reflectância 
(Greenseeker), quando a altura e as inclinações vertical e horizontal foram variadas em 
relação ao dossel. Observou-se que a altura do sensor pode influenciar no NDVI obtido, 
dependendo do estádio em que a planta se encontra, e as inclinações em até 15° do sensor 
não afetam diretamente a leitura. 

PALAVRAS-CHAVE: adubação nitrogenada; agricultura de precisão; Greenseeker; NDVI r. 

 

ABSTRACT: Nitrogen fertilizer application has always been complex and expensive, but, its 
correct management brings both financial and environmental gains. Among the applied 
techniques, the optical sensors of proximity is promising. NDVI Readings were obtained on 
wheat canopy where 90 kg ha-1 of urea were applied in stage 5. While NDVI was observed in 
the stages 6, 8 and 10.5. Soybeans also received 90 kg ha-1 of urea, but on the first stage 
(R1), while NDVI was observed in R2 and R5 stages. Thus, this trial aims at studying the 
influence on NDVI index regarding the positioning of an active sensor of reflectance 
(GreenSeeker) when height and vertical and horizontal gradients varied in relation to the 
canopy. It was observed that the sensor height can influence an obtained NDVI, depending 
on the stage where the crop is placed, and inclinations up to 15° do not directly affect the 
sensor reading. 

 

KEYWORDS: Precision agriculture; Greenseeker; NDVI; nitrogen fertilization. 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A correta aplicação de nutrientes no solo pode contribuir para a redução de um 

possível impacto ambiental da atividade agrícola. Assim, a redução tanto da poluição gerada 

como da lixiviação dos nutrientes aplicados resulte nos menores impactos possíveis 

(SCHIEFFER; DILLON, 2014). Haja vista o nitrogênio (N) ser um componente essencial 

para a manutenção da vida, tanto animal quanto vegetal, presente em aminoácidos, 

proteínas e ácidos nucleicos (CHERCASOV et al., 2015), seu correto manejo é essencial 

para se obtenham ganhos financeiros juntamente com baixo impacto ambiental. 

A aferição de N disponível para a cultura diretamente no solo não é um método 

prático, como apontam Kluthcouski et al. (2006), por ser um elemento que se perde 
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facilmente por lixiviação, volatilização e desnitrificação no solo. Padilla et al. (2014) apontam 

como alternativa promissora o uso de sensores ópticos de proximidade para ler, de forma 

indireta, o nível de N a partir das propriedades ópticas da folha. A clorofila presente nas 

folhas absorve parte da radiação nos comprimentos de onda na faixa do vermelho e a 

estrutura da folha reflete parte da radiação na faixa do infravermelho. Com base na 

proporção absorvida e refletida das bandas, pode-se estimar o nível de estresse da planta 

por N (POVH et al., 2007). 

Vários autores já constataram a influência do horário da leitura com sensor ativo de 

reflectância, como Scharf et al. (2010) e Crusion et al. (2012). Crusiol et al. (2013) avaliaram 

a altura de posicionamento do sensor, porém não constataram diferença estatisticamente 

significativa quando se usava a medida determinada pelo manual do equipamento (de 80 a 

120 cm acima do dossel). Não foram encontrados na bibliografia trabalhos relacionados à 

inclinação do sensor em relação ao dossel. 

Haja vista a deficiência de investigações relacionadas, o presente trabalho buscou 

investigar a influência que o posicionamento do sensor ativo de reflectância exerce na leitura 

do índice NDVI realizado por ele. 

 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada em área agrícola comercial localizada no município de Céu 

Azul/PR, cuja área vem sendo cultivada no sistema de plantio direto há mais de 10 anos. 

Dois talhões separados da área foram utilizados para o experimento. O primeiro de 

localização geográfica aproximada de latitude 25°06ʹ52ʺ S e longitude 53°50ʹ01ʺ O com o 

cultivo de soja e o segundo de localização geográfica aproximada de latitude 25°06ʹ52ʺ S e 

longitude 53°50ʹ01ʺ O com o cultivo de trigo. 

Ambos os talhões têm altitude média de 750 metros, com solo Latossolo Vermelho 

Distroférrico típico (EMBRAPA, 2013). O clima, segundo a tabela de Köppen-Geiger, é do 

tipo Cfa, ou seja, de clima temperado úmido com verão quente e tendência de concentração 

das chuvas nesta época (KOTTEK et al, 2006). 

A cultivar utilizada para o trigo foi a Biotrigo Iguaçu, cuja semeadura ocorreu no 

mês de maio de 2015 e as leituras foram feitas nos meses de junho e julho de 2015. Para a 

soja, foi escolhida a cultivar Syngenta 1359 com semeadura no mês de outubro de 2015 e 

leituras em dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 

A mensuração do NDVI foi realizada com auxílio de um sensor ativo de reflectância 

Greenseeker 505 (NTech Industries, 2008) que fornece o valor do índice (Equação 3) 

baseado na fórmula proposta por ROUSE et al. (1973): 
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     (3) 

Em que: 

NIR – reflectância do infravermelho próxima ao comprimento de 770nm; 
VIS – reflectância do vermelho no comprimento de 650nm. 
 

Um suporte de alumínio montado sobre tripé foi desenvolvido para garantir o 

mesmo posicionamento para todas as leituras ao longo do experimento. O suporte foi 

construído em chapa de alumínio de 8 mm de espessura e a montagem feita com parafusos 

de máquina de 6, 8 e 10 mm. O material foi escolhido devido à leveza, facilidade de 

usinagem e ao reduzido custo de compra (Figura 4). A movimentação horizontal ocorreu por 

meio de eixo de parafusos fixos, os quais foram travados nas posições de leitura por furos 

previamente calibrados e presos por travas metálicas para manter o suporte imóvel. A 

movimentação vertical do carro ocorreu com rolamentos lineares sobre eixos metálicos, 

similares aos utilizados em impressoras 3D e fresadoras, os quais foram travados em 

posição também por furos e travas. 

 
Figura 4. Greenseeker montado no suporte de posicionamento. 

 

As leituras foram realizadas nas alturas de 80, 100 e 120 centímetros, dentro do 

posicionamento recomendado no manual do sensor. As inclinações realizadas para as 

leituras foram adotadas como 15°, tanto para direita/esquerda, quanto para cima/baixo. Na 

Figura 5, a seguir, estão ilustrados os posicionamentos do sensor abordados na pesquisa. A 
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linha verde representa o talhão, a linha cinza representa o suporte e a linha amarela 

representa o sensor. 

 

 0° inc. lateral e 
vertical 

15° inc. lateral -15° inc. lateral 15° inc. vertical -15° inc. vertical 

80 cm
 

     

100 cm
 

     

120 cm
 

     
Figura 5. Representação dos posicionamentos do sensor. 

 

A duração de cada leitura foi fixada em dez (10) segundos. Como o sensor realiza 

dez (10) leituras por segundo, totalizaram-se 100 leituras por posicionamento, para que 

posteriormente fosse realizada a média de tais valores. Vários autores, tais como Scharf et 

al. (2010) e Crusion et al. (2012), constataram a influência do horário da leitura com sensor 

ativo de reflectância. Por isso, optou-se para que fossem obtidas leituras no decorrer do dia, 

das 07 até às 19 horas com intervalo de 30 minutos entre as leituras, totalizando 25 

amostras para cada posição. Foi também anotada a radiação solar incidente sobre o sensor 

em cada leitura, com ajuda de um piranômetro Instrutherm MES-100. 

Na cultura da soja, uma quantidade de 90 kg ha-1 de N foi aplicada no estádio R1 

(Schmitt et al., 2001) em forma de ureia SuperN Fertipar, com formulação 46-0-0 para que 

não houvesse deficiência do nutriente nas plantas. As leituras ocorreram nos estádios R2 e 

R5; todavia, o estádio R2 foi escolhido pela proximidade com o estádio onde o N foi 

aplicado, bem como R5, por ser o estádio em que a planta está iniciando a transferência do 

N para o grão (RITCHIE et al., 1982). 

Na cultura do trigo, o melhor estádio para aplicação de adubação nitrogenada no 

trigo é o estádio 5 (WALSH et al., 2012). Foi aplicada uma taxa de 90 kg ha-1 de N em forma 

de ureia SuperN Fertipar com formulação 46-0-0. Bijay-Singh et. al. (2011) realizaram 

leituras nos estádios 5-6 e 7-8. No presente experimento optou-se por realizar leituras nos 

estádios 6, 8 e 10.5. No entanto, o estádio 6 foi escolhido pela proximidade com o estádio 

onde foi aplicado o N e as demais para se ter um espaçamento de tempo entre as leituras. 
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Após as leituras em campo, foi realizada uma análise estatística exploratória em 

busca da anormalidade dos dados obtidos. O coeficiente de variação (CV) foi determinado e 

classificado segundo Gomes (2009): CV ≤ 10%, baixo; 10% < CV ≤ 20%, médio; 20% < CV 

≤ 30%, alto; e CV > 30%, muito alto. O software Statistica 13 foi utilizado para a elaboração 

dos gráficos e testes estatísticos. Ainda foram criados Boxplots para que se comparassem 

as médias das alturas e inclinações para as culturas de trigo e soja e, por conseguinte, para 

apresentar os pontos extremos e outliers das leituras. 

A comparação das leituras de NDVI ocorreu da seguinte forma: foram comparadas 

as alturas de 120 cm e 80 cm em relação a 100 cm e todos os estádios e culturas 

pesquisadas. Em seguida, foi comparada a inclinação de 15° para cima e 15° para baixo 

com a posição central, em relação a 100 cm novamente em todos os estádios e culturas e, 

por fim, foi comparada a inclinação de 15° para a direita e 15° para a esquerda com a 

posição central, em relação a 100 cm em todos os estádios e culturas. Para se calcular a 

similaridade entre duas medições de NDVI, foi escolhido o índice avançado de concordância 

de Willmott (d) (Willmott, et. al. 2012), definido na Equação 4. Em seguida, foram 

considerados valores próximos a 1.0 como similares e valores próximos a 0, inclusive 

valores negativos, como dissimilaridade. 
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    (4) 

Em que: 

N – número de leituras realizadas; 
E – valor do NDVI a ser comparado; 
O – valor do NDVI comparador; 

 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

2.3.1. Influência da altura do sensor 

 

Os coeficientes de variação (CV, Tabela 1) observados para os índices NDVI em 

função cultura e das alturas do sensor greenseeker foram considerados muito baixos, 

portanto, houve homocedasticidade dos dados. Nota-se também um leve decréscimo das 
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médias conforme se aumenta a altura do sensor em todos os estádios observados, assim 

como leve aumento do desvio padrão (com exceção do estádio 8 do trigo). 

Tabela 1 Estatística descritiva do NDVI em função cultura e das alturas do sensor 
greenseeker 

Cultura Posição Mín. Média Mediana Máx. D. P. C.V. 

Trigo 6 
80cm 0.789 0.847 0.846 0.891 0.020 2.4% 
100cm 0.800 0.844 0.852 0.886 0.022 2.6% 
120cm 0.769 0.817 0.809 0.860 0.030 3.7% 

Trigo 8 
80cm 0.802 0.849 0.851 0.879 0.018 2.1% 
100cm 0.826 0.846 0.848 0.870 0.010 1.2% 
120cm 0.812 0.840 0.838 0.866 0.013 1.5% 

Trigo 10.5 
80cm 0.741 0.778 0.770 0.830 0.027 3.5% 
100cm 0.698 0.771 0.772 0.840 0.042 5.5% 
120cm 0.680 0.753 0.752 0.820 0.049 6.4% 

Soja R2 
80cm 0.884 0.901 0.899 0.926 0.010 1.1% 
100cm 0.860 0.898 0.900 0.915 0.014 1.5% 
120cm 0.842 0.886 0.885 0.916 0.021 2.4% 

Soja R5 
80cm 0.862 0.883 0.878 0.915 0.014 1.6% 
100cm 0.850 0.879 0.874 0.925 0.019 2.2% 
120cm 0.820 0.865 0.858 0.946 0.033 3.8% 

 

As radiações solares obtidas durante as leituras (Figura 6b, 6d, 6f, 6h e 6j) mostram 

maior amplitude de variação durante as primeiras horas da manhã e ao final da tarde. E, ao 

serem comparadas com as leituras obtidas (Figura 6a, 6c, 6e, 6g e 6i), percebe-se que o 

NDVI apresentou comportamento inverso em relação à radiação, ou seja, quanto maior a 

incidência de radiação solar menor o NDVI obtido. 

Observou-se também a independência do valor da irradiância em função da 

posição do sensor devido às medições feitas com pequenos intervalos de tempo. Ademais, 

quando foram comparados os valores mais discrepantes do NDVI com as diferenças de 

leituras da radiação solar, não foram encontrados horários em que a diferença da radiação 

solar pudesse exercer influência sobre a leitura nas diferentes alturas. 

 
a) NDVI das três alturas pesquisadas no trigo 6 

 
b) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 6 
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c) NDVI das três alturas pesquisadas no trigo 8 

 
d) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 8 

 
e) NDVI das três alturas pesquisadas no trigo 10.5 

 
f) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 10.5 

 
g) NDVI das três alturas pesquisadas na soja R2 

 
h) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R2 

 
i) NDVI das três alturas pesquisadas na soja R5 

 
j) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R5 

Figura 6 Comparação do NDVI com a radiação obtida nas três alturas, estádios e culturas 
pesquisados 
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A análise do boxplot das alturas (Figura 7a) mostrou a presença de sete pontos 

discrepantes. A comparação do NDVI entre alturas de posicionamento do sensor quando 

feita para a altura de 100 cm (Figuras de 7b a 7f) mostra que, para o trigo 10.5 e a soja R2 e 

R5, os valores ficaram próximos à reta 1:1. Nota-se ainda que em todos os estádios 

observados, a tendência de os valores observados na posição 120 cm se posicionarem 

abaixo da reta 1:1 e na posição 80 cm se posicionarem acima da reta 1:1, ou seja, os 

valores são subestimados a 120 cm e superestimados a 80 cm em relação à 100 cm. 

O índice de Willmott (d) variou de 0,11 (trigo 6 a 120 cm) a 0,79 (soja R5 a 80 cm), 

considerando que quanto mais próximo de 1.0 (d) mais similares são as leituras. No trigo 6, 

o sensor sofreu maior influência em sua maior altura, já no trigo 8 tanto a menor quanto a 

maior altura se mostraram influentes. No trigo 10.5, essa influência foi menor, haja vista os 

maiores índices (d). Na soja, em ambos os estádios vegetativos, nota-se maior influência da 

altura de 120 cm e menor influência na altura de 80 cm. Assim, conclui-se que a altura do 

sensor pode influenciar no NDVI dependendo do estádio vegetativo em que a planta se 

encontra. 

 
a) Boxplot das alturas 

 
b) Relação entre 80-100 cm e 120-100 cm no trigo 6 

 
c) Relação entre 80-100 cm e 120-100 cm no trigo 8 

 
d) Relação entre 80-100 cm e 120-100 cm no trigo 

10.5 
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e) Relação entre 80-100 cm e 120-100 cm na soja R2 

 

 
f) Relação entre 80-100 cm e 120-100 cm na soja R5 

Figura 7 Relação do NDVI entre alturas de posicionamento do sensor quando comparado à 
altura de 100 cm. 

 

2.3.2. Influência da inclinação vertical do sensor 

A estatística descritiva das inclinações verticais (para cima e para baixo em 15°) 

mostra novamente o coeficiente de variação das leituras inferior a 10%, portanto, tem-se 

homocedasticidade dos dados obtidos em todas as culturas e posicionamentos (Tabela 2). 

Tabela 2 Estatística descritiva das inclinações verticais 
Cultura Posição Mín. Média Mediana Máx. D. P. C.V. 

Trigo 6 
baixo 0.826 0.852 0.845 0.900 0.020 2% 
centro 0.800 0.844 0.852 0.886 0.022 3% 
cima 0.793 0.840 0.839 0.895 0.028 3% 

Trigo 8 
baixo 0.845 0.864 0.867 0.880 0.007 1% 
centro 0.826 0.846 0.848 0.870 0.010 1% 
cima 0.822 0.856 0.859 0.882 0.016 2% 

Trigo 10.5 
baixo 0.755 0.803 0.801 0.868 0.032 4% 
centro 0.698 0.771 0.772 0.840 0.042 5% 
cima 0.725 0.781 0.774 0.840 0.038 5% 

Soja R2 
baixo 0.868 0.896 0.898 0.919 0.014 2% 
centro 0.860 0.898 0.900 0.915 0.014 2% 
cima 0.857 0.898 0.899 0.919 0.016 2% 

Soja R5 
baixo 0.832 0.875 0.882 0.913 0.026 3% 
centro 0.850 0.880 0.874 0.925 0.019 2% 
cima 0.771 0.837 0.830 0.934 0.043 5% 

 

As radiações solares, obtidas durante as leituras (Figura 8a a 8j), novamente não 

mostraram valores que diferenciem a incidência solar em demasia sobre o sensor, 

mostrando correlação inversa entre a irradiância e o valor do NDVI. A influência nas leituras 

dos posicionamentos ocorre somente sobre os diferentes horários em que ocorreram as 

leituras. 
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a) NDVI das incl. verticais pesquisadas no trigo 6 

 
b) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 6 

 
c) NDVI das incl. verticais pesquisadas no trigo 8 

 
d) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 8 

 
e) NDVI das incl. verticais pesquisadas no trigo 10.5 

 
f) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 10.5 

 
g) NDVI das incl. verticais pesquisadas na soja R2 

 
h) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R2 



39 

 

 
i) NDVI das incl. verticais pesquisadas na soja R5 

 
j) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R5 

Figura 8 Comparação do NDVI com a radiação obtida nas três inclinações verticais, 
estádios e culturas pesquisadas 

 

A análise do boxplot das inclinações verticais (Figura 9a) mostrou somente um 

ponto discrepante nos gráficos da diferença do NDVI entre as inclinações verticais (Figuras 

de 9b a 9f). Nota-se no trigo 6 e soja R2 um grande volume de leituras próximas à reta 1:1, 

assim como elevados valores de d, indicando baixa influência da inclinação vertical para 

esses estádios. 

No trigo 8, as leituras se dispersaram se posicionando na parte superior da reta 1:1. 

Tal fato indica uma superestimação das leituras tanto com o sensor posicionado para cima 

quanto para baixo em relação à posição central e os valores de (d) foram condizentes com 

os gráficos com ambos próximos a 0. 

No trigo 10.5, as leituras se posicionaram novamente próximas à reta 1:1, mas 

ainda com leve tendência ao posicionamento superior. Os valores de (d) foram 0,76 e 0,52 

para o sensor voltado para cima e para baixo, respectivamente. 

Na soja R5, o gráfico indica proximidade das leituras com o sensor voltado para 

baixo com a reta 1:1 assim como um valor de d de 0,63. Assim, a indicação é de baixa 

influência dessa inclinação no NDVI obtido, mas o sensor voltado para cima apresenta 

subestimação de 22 das 25 leituras, assim como d com -0,28, o que torna a interpretação 

inconclusiva para essa posição. 
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a) Boxplot das inclinações verticais 
 

b) Relação entre posição para cima e para baixo em 
15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 6 

 
c) Relação entre posição para cima e para baixo em 

15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 8 

 
d) Relação entre posição para cima e para baixo em 

15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 10.5 

 
e) Relação entre posição para cima e para baixo em 

15° do sensor em relação a 100 cm na soja R2 
 

 
f) Relação entre posição para cima e para baixo em 

15° do sensor em relação a 100 cm na soja R5 

Figura 9 Relação do NDVI entre inclinação vertical de posicionamento do sensor quando 
comparado à posição central em altura de 100 cm. 

 

2.3.3. Influência da inclinação horizontal do sensor 

As inclinações horizontais (direita e esquerda em 15°) apresentaram 

homocedasticidade nos dados obtidos em todas as culturas e posicionamentos, pois o 

coeficiente de variação das leituras foi inferior a 10% (Tabela 3). Nota-se como nas demais 

leituras que a média do NDVI para o trigo no estádio 10.5 foi menor que os demais, fato que 

se explica pelo já avançado ciclo de desenvolvimento da cultura no momento da leitura. 
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Tabela 3 Estatística descritiva das inclinações horizontais 
Cultura Posição Mín. Média Mediana Máx. D. P. C.V. 

Trigo 6 
direita 0.775 0.844 0.844 0.900 0.026 3% 
centro 0.800 0.844 0.852 0.886 0.022 3% 

esquerda 0.815 0.849 0.848 0.905 0.026 3% 

Trigo 8 
direita 0.832 0.853 0.854 0.871 0.009 1% 
centro 0.826 0.846 0.848 0.870 0.010 1% 

esquerda 0.829 0.856 0.859 0.875 0.012 1% 

Trigo 10.5 
direita 0.717 0.767 0.761 0.819 0.031 4% 
centro 0.698 0.771 0.772 0.840 0.042 5% 

esquerda 0.726 0.779 0.767 0.845 0.039 5% 

Soja R2 
direita 0.855 0.893 0.900 0.915 0.017 2% 
centro 0.860 0.898 0.900 0.915 0.014 2% 

esquerda 0.870 0.898 0.896 0.919 0.015 2% 

Soja R5 
direita 0.858 0.885 0.878 0.927 0.019 2% 
centro 0.850 0.880 0.874 0.925 0.019 2% 

esquerda 0.849 0.874 0.868 0.922 0.020 2% 
 

Os gráficos (Figura 10a a 10j) não mostraram valores que indiquem influência da 

radiação solar incidente sobre o sensor, sendo visível somente a correlação negativa entre 

irradiância e valor do NDVI quando se comparam os posicionamentos pesquisados.  

 

 
a) NDVI das incl. horizontais pesquisadas no trigo 6 

 
b) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 6 

 
c) NDVI das incl. horizontais pesquisadas no trigo 8 

 
d) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 8 
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e) NDVI das incl. horizontais pesquisadas no trigo 10.5 

 
f) Radiação solar na leitura do NDVI no trigo 10.5 

 
g) NDVI das incl. horizontais pesquisadas na soja R2 

 
h) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R2 

 
i) NDVI das incl. horizontais pesquisadas na soja R5 

 
j) Radiação solar na leitura do NDVI na soja R5 

Figura 10 Comparação do NDVI com a radiação obtida nas três inclinações horizontais, 
estádios e culturas pesquisados. 

 

A análise do boxplot das inclinações horizontais (Figura 11a) mostrou somente três 

pontos discrepantes. Nas inclinações horizontais do trigo (Figuras de 11b a 11f), nota-se 

certa superestimação de ambas as posições no trigo 8, estádio onde também ocorreram os 

menores valores de (d) e consequentemente onde o posicionamento do sensor exerce 

maior influência no NDVI obtido pelo sensor. 
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Na soja, em ambos os estádios, a aproximação dos valores das leituras com a reta 

foi de 1:1, assim como um valor de (d) próximo ou mesmo foi superior a 0,7. Isto mostra a 

pouca influência do posicionamento horizontal do sensor no NDVI obtido. 

a) Boxplot das inclinações horizontais 
 

b) Relação entre posição para direita e para esquerda 
em 15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 6 

 
c) Relação entre posição para direita e para esquerda 

em 15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 8 

 
d) Relação entre posição para direita e para esquerda 
em 15° do sensor em relação a 100 cm no trigo 10.5 

 
e) Relação entre posição para direita e para esquerda 

em 15° do sensor em relação a 100 cm na soja R2 
 

 
f) Relação entre posição para direita e para esquerda 

em 15° do sensor em relação a 100 cm na soja R5 

Figura 11 Relação do NDVI entre inclinação horizontal de posicionamento do sensor 
quando comparado à posição central em altura de 100 cm. 
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2.4. CONCLUSÕES 

A altura do sensor Greenseeker pode influenciar a leitura do NDVI, dependendo do 

estágio da cultura e altura de posicionamento, cuja maior a influência ocorreu na soja, nos 

estádios R2 e R5, e no trigo, no estádio 10.5. A inclinação não afeta diretamente a leitura 

realizada ou sua influência é baixa, desde que o sensor esteja dentro da inclinação de até 

15° como foi realizado o experimento. 
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3. RESPOSTA DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NDVI APÓS APLICAÇÃO DE ADUBO 
NITROGENADO EM COBERTURA NAS CULTURAS DE TRIGO E SOJA 

 

RESUMO: O nitrogênio é essencial para o crescimento celular vegetal, mas a mensuração 
do mesmo no solo não é um método prático, haja vista ter rápida mudança. O 
sensoriamento remoto com o uso de sensores óticos de proximidade visa extrapolar tal 
dificuldade a partir das propriedades óticas das folhas. Foram realizadas leituras do NDVI do 
dossel de trigo e soja com o auxílio de dois sensores ativos de reflectância (Greenseeker). 
Um deles foi posicionado em um local com taxa adicional em cobertura de adubo 
nitrogenado e outro sem alteração de adubação. Na cultura do trigo, aplicou-se uma 
quantidade de 90 kg ha-1 de ureia no estádio 5 e as observações foram nos estádios 6, 8 e 
10.5. Na cultura da soja, aplicou-se também uma quantidade de 90 kg ha-1 de ureia no 
estádio 5 e as observações foram nos estádios R2 e R5. Para cultura do trigo, observou-se 
elevação do NDVI no local onde houve aplicação de N e também na produtividade na 
cultura, a qual aumentou aproximadamente 9%. Na cultura da soja também observou-se a 
influência da aplicação da N na resposta do NDVI, mas essa influência não é sempre 
positiva, pois, a produtividade foi pouco afetada pela aplicação de N, e inferior a 2% nos 
experimentos realizados. 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura de precisão; NDVI; adubação nitrogenada; Greenseeker. 

 

ABSTRACT: Nitrogen is essential for vegetal cell growth, but its measurement in soil is not a 
practical method, considering its fast change. Remote sensing using optical sensors of 
proximity aims at extrapolating this difficulty according to the optical properties of leaves. 
NDVI Readings were obtained on wheat and soybean canopy with two active reflectance 
sensors (GreenSeeker). One of them was placed in a site with an additional fee on nitrogen 
fertilizer coverage and the other did not have any fertilization change. In wheat crop, 90 kg 
ha-1 of urea were applied in stage 5 and the observations were carried out in stages 6, 8 and 
10.5. In soybean crop, 90 kg ha-1 of urea were applied in stage 5, while the observations 
were carried out in R2 and R5. But, taking into account wheat crop, it was observed some 
NDVI increase where N was applied as well as in crop yield, which increased by 
approximately 9%. It was also observed the influence of N application in NDVI response for 
soybean crop, but this influence is not always positive, since yield was little affected by N 
application, below 2% in the studied experiments. 

 

KEYWORDS:  Greenseeker; NDVI; nitrogen fertilization; Precision agriculture. 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A agricultura de precisão (AP) é a técnica de gerência do meio agrícola que visa 

tratar o ambiente produtivo não de forma homogênea, todavia, visa controlar a aplicação de 

insumos e pesticidas na dose certa, no lugar certo e na hora certa (BONGIOVANNI e 

LOWENBERG-DEBOER, 2004, SCHMIDT et al., 2011). 
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O sensoriamento remoto é uma ferramenta utilizada na AP que apresenta elevado 

potencial de utilização e facilidade de monitoramento dos parâmetros ligados à 

produtividade do dossel ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura (MOTOMIYA et al., 

2012). Na leitura dos dados, a prática da AP utiliza sensores localizados em aviões, 

satélites, aeromodelos rádio-controlados ou terrestres (THORP e TIAN, 2004). 

Dentre os atributos químicos do solo, o nitrogênio (N) é essencial para o crescimento 

e divisão celular (Roopnarian et. al., 2014) e é também fortemente ligado à capacidade da 

planta de realizar fotossíntese (CHERCASOV et. al., 2015). Por conseguinte, é um dos 

principais responsáveis pela produtividade da cultura. A aferição de N disponível para a 

cultura diretamente no solo não é um método prático, visto que o N se perde facilmente por 

lixiviação, volatilização e desnitrificação no solo (KLUTHCOUSKI et. al., 2006).  

Uma alternativa promissora é o uso de sensores óticos de proximidade para que se 

leia, de forma indireta, o nível de N a partir das propriedades óticas da folha (Padilla et. al. 

2014), enquanto o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) é um dos mais 

utilizados (BREDEMEIER, 2013). Neste contexto, este artigo avalia a resposta das culturas 

trigo e soja em relação à aplicação adicional de N nos valores medidos de NDVI. 

 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho ocorreu em área agrícola comercial localizada no município de 

Céu Azul/PR, a qual foi cultivada por plantio direto há mais de 10 anos, com rotação de 

culturas entre soja, milho, trigo, sorgo e aveia. O solo da região é predominantemente 

Latossolo Vermelho Distroférrico típico (EMBRAPA, 2006) e o clima, segundo a tabela de 

Köppen-Geiger, é do tipo Cfa, ou seja, temperado úmido com verão quente e tendência à 

concentração das chuvas nesta época (KOTTEK et al, 2006). 

Foram separados dois talhões próximos para o experimento, cuja localização 

geográfica aproximada de latitude é 25°06ʹ52ʺ S e de longitude é 53°50ʹ01ʺ O, cultivado com 

soja; e para o cultivo de trigo, a localização geográfica aproximada de latitude é 25°06ʹ52ʺ S 

e longitude é 53°50ʹ01ʺ O. Ambos os talhões foram separados por uma pequena estrada 

rural e um riacho. A soja cultivada na safra 2014/15 é da variedade Brasmax BMX Turbo RR 

com semeadura em outubro e na safra 2015/16 da variedade Syngenta 1359 com 

semeadura também no mês de outubro. Em ambas as safras, as leituras o ocorreram nos 

meses de dezembro e janeiro dos respectivos anos. O trigo plantado foi a cultivar Biotrigo 

Iguaçu com semeadura no mês de maio de 2015 e leituras nos meses de junho e julho. 

Foram utilizados dois sensores ativos de reflectância Greenseeker 505 (NTech 

Industries, 2008) para a realização das leituras do NDVI. Eles foram posicionados a 100 cm 
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de altura, paralelos ao dossel. O sensor fornece o valor do índice com base na fórmula 

proposta por Rouse et al. (1973) apresentado na equação a seguir: 

����� ���������
���������

     (5) 

 

Em que: 

NIR – reflectância do infravermelho próximo no comprimento de 770nm; 
VIS – reflectância do vermelho no comprimento de 650nm; 
 

Os sensores foram montados em tripés de alumínio para garantir estabilidade e não 

haver alterações de posicionamento ao longo do dia de leitura. Além de ter sido tomado o 

cuidado dos pés não interferirem na área de leitura (Figura 12). 

 
Figura 12 Dois greenseekers posicionados para leitura em soja R2. 

 

As leituras ocorreram das 07 horas da manhã até às 19 horas da noite totalizando 

12 horas de leitura. Cada leitura foi registrada a cada 30 minutos, portanto, obteve-se um 

total de 25 coletas por sensor. O Greenseeker realiza 10 leituras por segundo e para o 

experimento fixou-se um intervalo de leitura de 10 segundos o que totaliza 100 amostras por 

intervalo de leitura. Posteriormente, foi feita a média aritmética de cada leitura. 

Para a cultura do trigo, foram aplicados 90 kg ha-1 de ureia SuperN Fertipar de 

formulação 46-0-0, no estádio 5 (WALSH et al., 2012). As leituras ocorreram nos estádios 6, 

8 e 10.5, porém, o estádio 6 foi escolhido pela proximidade com o estádio onde foi aplicado 

o N e as demais para se ter um espaçamento de tempo entre as leituras. 
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Nas culturas da soja, aplicou-se também uma quantidade de 90 kg ha-1 no estádio 

R1 (Schmitt et al., 2001) em forma de ureia SuperN Fertipar© de formulação 46-0-0 para 

minimizar o efeito de deficiência de nitrogênio (N) nas plantas. As leituras posteriores 

ocorreram nos estádios R2, pela proximidade do estádio onde o N foi aplicado e o R5 por 

ser onde a planta transferiu mais ativamente o N para o grão. 

Após as leituras, foram coletadas amostras de grãos na área do experimento, 

sendo colhido um retângulo de 3 metros por 5 metros em torno da posição inicial do sensor. 

Tais amostras foram pesadas e seus valores extrapolados para a área total do talhão. 

Após as leituras em campo, foi realizada uma análise estatística exploratória em 

busca da anormalidade dos dados obtidos. O coeficiente de variação (CV) foi determinado e 

classificado segundo Gomes (2009): CV ≤ 10%, baixo; 10% < CV ≤ 20%, médio; 20% < 

CV ≤ 30%, alto; e CV > 30%, muito alto. Para a elaboração dos gráficos e testes estatísticos 

foi utilizado o software Statistica 13. Ainda foram criados Boxplots que compararam as 

médias altura e inclinação para as culturas de trigo e soja a fim de que sejam apresentados 

os pontos extremos e outliers das leituras. 

Para se calcular a similaridade entre duas medições de NDVI, foi escolhido o índice 

avançado de concordância de Willmott (d) (Willmott, et. al., 2012), definido na Equação 6, 

sendo considerados valores próximos a 1.0 como semelhantes e valores próximos a 0, 

inclusive valores negativos, como dissimilaridade. 

� = 1 − ∑ |�����|�
���

�∑ |�����|�
���

      (6) 

Em que: 
N – número de leituras realizadas; 
E – valor do NDVI a ser comparado; 
O – valor do NDVI comparador; 

 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os coeficientes de variação (CV, Tabela 4) calculados para o NDVI do trigo e soja 

mostram predominância de valores maiores na cultura em que o N não foi aplicado, 

mostrando que houve uma distribuição menos uniforme do nutriente no dossel. O cenário 

que apresentou o maior C.V. foi o trigo 10.5, sem a aplicação de N, com 9,9%, seguido pelo 

trigo 6 sem aplicação de N com valor de 8,3%. Na soja, ocorreu uma variação muito 

pequena em todos os cenários estudados, cujos valores não chegaram a 3% em quaisquer 

dos estádios, safras e aplicações de N, a fim de mostrar que a planta não necessitou 

absorver o N extra aplicado. Nota-se ainda que as maiores variações ocorreram na soja R5 
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com aplicação de N da safra 2014/15 (C.V. = 2,8%) e na soja R2 sem aplicação de N 

também da safra 2014/15 (C.V. = 2,7%), sendo considerado um valor baixo por Gomes 

(2009). 

Tabela 4 Estatística descritiva do NDVI com e sem aplicação de N, em função da altura do 
sensor e do estádio da cultura, para as culturas de trigo e soja. 

Cultura Mín. Média Mediana Máx. D.P. C.V. 

Trigo 6 com N 0.8002 0.844 0.852 0.886 0.022 2.6% 
Trigo 6 sem N 0.6097 0.706 0.726 0.8495 0.058 8.3% 
Trigo 8 com N 0.8256 0.846 0.848 0.8697 0.010 1.2% 
Trigo 8 sem N 0.7676 0.805 0.802 0.8399 0.018 2.3% 
Trigo 10.5 com N 0.6983 0.771 0.772 0.8397 0.042 5.5% 
Trigo 10.5 sem N 0.48 0.54 0.525 0.709 0.053 9.9% 
Soja R2(14/15) com N 0.8372 0.909 0.917 0.934 0.024 2.6% 
Soja R2(14/15) sem N 0.8268 0.886 0.883 0.9168 0.023 2.7% 
Soja R5(14/15) com N 0.803 0.851 0.848 0.8909 0.024 2.8% 
Soja R5(14/15) sem N 0.854 0.882 0.882 0.9248 0.018 2.1% 
Soja R2(15/16) com N 0.8595 0.898 0.9 0.9151 0.014 1.5% 
Soja R2(15/16) sem N 0.8675 0.906 0.909 0.9295 0.018 1.9% 
Soja R5(15/16) com N 0.8502 0.879 0.874 0.925 0.019 2.2% 
Soja R5(15/16) sem N 0.8385 0.864 0.858 0.9071 0.020 2.3% 

 

 

3.3.1. Comportamento da cultura do trigo 

 

O boxplot dos valores do NDVI para cada combinação do estádio e aplicação 

adicional de N, para a cultura de trigo (Figura 13), mostra a presença de quatro pontos 

discrepantes e um ponto extremo, sendo um superior no trigo 6, sem aplicação de N (leitura 

das 17:30). Os demais pontos foram encontrados no trigo 10 sem aplicação de N, todos no 

nível superior do boxplot (leituras das 07:00, 07:30 e 08:00 horas), assim como um ponto 

extremo às (08:30 horas). 
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Figura 13 Boxplot dos valores de NDVI em função do estádio da cultura (estádios 6, 8 e 
10.5) e da aplicação ou não de N no trigo 

 

No trigo 6 (Figura 14a), trigo 8 (Figura 14b) e trigo 10.5 (Figura 14c), a resposta do 

NDVI foi superior na localização com aplicação de fertilizante nitrogenado, pois todas as 

leituras se posicionaram acima da reta 1:1, ou seja, indica a absorção pela planta do N 

adicional aplicado no dossel. O índice de Willmott (d) foi menor que 0 em todas as 

comparações realizadas. Tais valores indicam baixa similaridade entre as médias das 

comparações, assim, conclui-se que a aplicação de N extra afeta a leitura do NDVI no trigo 

nos estádios pesquisados. 

 
a) NDVI no trigo 6 

 
b) NDVI no trigo 8 
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c) NDVI no trigo 10.5 

 

 

Figura 14 Comparação entre o NDVI com e sem aplicação de N, em função da altura do 
sensor e do estádio da cultura de trigo. 

 

3.3.2. Comportamento da cultura da soja 

 

O boxplot dos valores do NDVI para cada combinação do estádio e aplicação 

adicional de N, para a cultura da soja (Figura 15), aponta a presença de três pontos 

extremos, sendo os três posicionados na soja R2 da safra 2014/15 onde houve aplicação de 

N. Os três pontos referem-se à leitura das 13:30 horas. A explicação para a presença 

desses pontos específicos pode estar na mudança da radiação recebida do sol no momento 

da leitura. 

 

Figura 15 Boxplot dos valores de NDVI em função do estádio da cultura (R2 e R5) e da 
aplicação de N (sem e com N) na soja 2014/15 e 2015/16 na altura de 100 cm do sensor. 
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Na soja R2, safra 2014/15 (Figura 16a), a resposta do NDVI foi superior na 

localização com aplicação de fertilizante nitrogenado, pois todas as leituras se posicionaram 

acima da reta 1:1, ou seja, indica-se também a absorção do N adicional pela soja, quando 

aplicado no dossel. O índice de Willmott (d) foi de 0,34 indicando leve similaridade entre as 

médias das comparações. 

No estádio R5, safra 14/15 (Figuras 16b), ocorreu uma inversão do comportamento 

do NDVI, já que a maior parcela das leituras foi inferior à reta 1:1. Somando-se a um índice 

(d) de -0.03, pode-se concluir que a aplicação de N influenciou negativamente a resposta do 

NDVI nesse estádio, Assim, isto pode indicar que a aplicação de N pode ter prejudicado a 

nodulação de Bradyrhizobium nas plantas (EMBRAPA, 2013). 

Na soja R2, safra 15/16 (Figuras 16c), nota-se novamente o posicionamento dos 

valores obtidos abaixo da reta 1:1. O índice (d) calculado para os posicionamentos foi de 

0.57, indicando novamente, em conjunto com a menor resposta do NDVI, a influência 

negativa da aplicação de N na cultura.  

No estádio R5, safra 15/16 (Figuras 16d), a resposta do NDVI foi superior com 

aplicação de N, e o inverso ocorreu para a safra 14/15 pela relação de 

subestimação/superestimação entre os estádios R2 e R5. O índice (d) de 0,44 indica 

influência positiva na aplicação de N. Com isso, conclui-se que a aplicação de N na soja 

pode influenciar a resposta do NDVI, mas não há como garantir que tal aplicação surtirá 

efeito positivo. 

 
a) NDVI na soja R2 14/15 

 
b) NDVI na soja R5 14/15 

 
c) NDVI na soja R2 15/16 

 

 
d) NDVI na soja R5 15/16 

Figura 16 Comparação entre o NDVI com e sem aplicação de N, em função da altura do 
sensor e do estádio da cultura de soja. 
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Em relação à produtividade (Tabela 5), observou-se ganho na cultura do trigo de 

8,7% ao se aplicar adicionalmente N. Esse pequeno ganho pode ser explicado pela boa 

quantidade de nitrogênio presente no talhão, mas que, dependendo dos custos do insumo, 

pode ser vantajosa sua aplicação. Na soja, a diferença foi pequena, demonstrando que a 

quase totalidade do N necessário pela planta foi suprido pela bactéria Bradyrhizobium. 

Tabela 5 Produtividade em relação à aplicação de adubação nitrogenada 
Cultura/Safra Prod. sem adubação (ton. 

ha-1) 
Prod. com adubação (ton. 

ha-1) 
Diferença 

Trigo 2014 2,398 2,606 8,7% 
Soja 2014/15 4,620 4,631 0,3% 
Soja 2015/16 3,556 3,607 1,4% 

 

 

3.4. CONCLUSÕES 

A aplicação de adubação nitrogenada influenciou positivamente a leitura do NDVI, 

realizada pelo sensor ativo de reflectância, e também a produtividade na cultura do trigo, a 

qual aumentou aproximadamente 9%. Na cultura da soja, também se pode notar a influência 

da aplicação de N sobre a resposta do NDVI, mas não se garante que essa influência será 

sempre positiva, pois a produtividade é pouco afetada com menos de 2% de ganho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a metodologia proposta e mediante os resultados da pesquisa, 

conclui-se que o posicionamento do sensor em relação a sua inclinação não afeta 

diretamente a leitura realizada desde que não se ultrapasse o limite de 15° proposto no 

experimento. Com relação à altura, a cultura onde se realizará a leitura pode exercer 

influência devido aos diferentes níveis de cobertura vegetal. Assim, pode-se observar que a 

inclusão de tal variável na equação pode ajudar na equalizar os valores obtidos. A aplicação 

de adubação nitrogenada altera o NDVI obtido dependendo da cultura onde será realizada a 

aplicação. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS DE COMPARAÇÕES 

 
Comparação trigo 6 80 cm x 120 cm com N 

 
Comparação trigo 6 80 cm x 120 cm sem N 

 
Comparação trigo 6 Direita 15° x Esquerda 15° com N 

 
Comparação trigo 6 Direita 15° x Esquerda 15° sem N 

 
Comparação trigo 6 Cima 15° x Baixo 15° com N 

 
Comparação trigo 6 Cima 15° x Baixo 15° sem N 

 
Comparação trigo 8 80 cm x 120 cm com N 

 
Comparação trigo 8 80 cm x 120 cm sem N 
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Comparação trigo 8 Direita 15° x Esquerda 15° com N 

 
Comparação trigo 8 Direita 15° x Esquerda 15° sem N 

 
Comparação trigo 8 Cima 15° x Baixo 15° com N 

 
Comparação trigo 8 Cima 15° x Baixo 15° sem N 

 
Comparação trigo 10.5 80 cm x 120 cm com N 

 
Comparação trigo 10.5 80 cm x 120 cm sem N 

 
Comparação trigo 10.5 Direita 15° x Esquerda 15° com 

N 

 
Comparação trigo 10.5 Direita 15° x Esquerda 15° sem 

N 
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Comparação trigo 10.5 Cima 15° x Baixo 15° com N 

 
Comparação trigo 10.5 Cima 15° x Baixo 15° sem N 

 
Comparação soja R2 2014/2015 80 cm x 120 cm com 

N 

 
Comparação soja R2 2014/2015 80 cm x 120 cm sem 

N 

 
Comparação soja R2 2014/2015 Direita 15° x 

Esquerda 15° com N 

 
Comparação soja R2 2014/2015 Direita 15° x 

Esquerda 15° sem N 

 
Comparação soja R5 2014/2015 80 cm x 120 cm com 

N 

 
Comparação soja R5 2014/2015 80 cm x 120 cm sem 

N 
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Comparação soja R5 2014/2015 Direita 15° x 

Esquerda 15° com N 

 
Comparação soja R5 2014/2015 Direita 15° x 

Esquerda 15° sem N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 80 cm x 120 cm com 

N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 80 cm x 120 cm sem 

N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 Direita 15° x 

Esquerda 15° com N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 Direita 15° x 

Esquerda 15° sem N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 Cima 15° X Baixo 15° 

com N 

 
Comparação soja R2 2015/2016 Cima 15° X Baixo 15° 

sem N 
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Comparação soja R5 2015/2016 80 cm x 120 cm com 

N 

 
Comparação soja R5 2015/2016 80 cm x 120 cm sem 

N 

 
Comparação soja R5 2015/2016 Direita 15° x 

Esquerda 15° com N 

 
Comparação soja R5 2015/2016 Direita 15° x 

Esquerda 15° sem N 

 
Comparação soja R5 2015/2016 Cima 15° x Baixo 15° 

com N 

 
Comparação soja R5 2015/2016 Cima 15° x Baixo 15° 

sem N 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS CONTENDO TODAS AS LEITURAS REALIZADAS 

 
Trigo 6 com N 80 cm centro 

 
Trigo 6 com N 80 cm direita 

 
Trigo 6 com N 80 cm esquerda 

 
Trigo 6 com N 80 cm cima 

 
Trigo 6 com N 80 cm baixo 

 
Trigo 6 sem N 80 cm centro 

 
Trigo 6 sem N 80 cm direita 

 
Trigo 6 sem N 80 cm esquerda 
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Trigo 6 sem N 80 cm cima 

 
Trigo 6 sem N 80 cm baixo 

 
Trigo 6 com N 100 cm centro 

 
Trigo 6 com N 100 cm direita 

 
Trigo 6 com N 100 cm esquerda 

 
Trigo 6 com N 100 cm cima 

 
Trigo 6 com N 100 cm baixo 

 
Trigo 6 sem N 100 cm centro 
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Trigo 6 sem N 100 cm direita 

 
Trigo 6 sem N 100 cm esquerda 

 
Trigo 6 sem N 100 cm cima 

 
Trigo 6 sem N 100 cm baixo 

 
Trigo 6 com N 120 cm centro 

 
Trigo 6 com N 120 cm direita 

 
Trigo 6 com N 120 cm esquerda 

 
Trigo 6 com N 120 cm cima 
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Trigo 6 com N 120 cm baixo 

 
Trigo 6 sem N 120 cm centro 

 
Trigo 6 sem N 120 cm direita 

 
Trigo 6 sem N 120 cm esquerda 

 
Trigo 6 sem N 120 cm cima 

 
Trigo 6 sem N 120 cm baixo 

 
Trigo 8 com N 80 cm centro 

 
Trigo 8 com N 80 cm direita 
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Trigo 8 com N 80 cm esquerda 

 
Trigo 8 com N 80 cm cima 

 
Trigo 8 com N 80 cm baixo 

 
Trigo 8 sem N 80 cm centro 

 
Trigo 8 sem N 80 cm direita 

 
Trigo 8 sem N 80 cm esquerda 

 
Trigo 8 sem N 80 cm cima 

 
Trigo 8 sem N 80 cm baixo 
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Trigo 8 com N 100 cm centro 

 
Trigo 8 com N 100 cm direita 

 
Trigo 8 com N 100 cm esquerda 

 
Trigo 8 com N 100 cm cima 

 
Trigo 8 com N 100 cm baixo 

 
Trigo 8 sem N 100 cm centro 

 
Trigo 8 sem N 100 cm direita 

 
Trigo 8 sem N 100 cm esquerda 
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Trigo 8 sem N 100 cm cima 

 
Trigo 8 sem N 100 cm baixo 

 
Trigo 8 com N 120 cm centro 

 
Trigo 8 com N 120 cm direita 

 
Trigo 8 com N 120 cm esquerda 

 
Trigo 8 com N 120 cm cima 

 
Trigo 8 com N 120 cm baixo 

 
Trigo 8 sem N 120 cm centro 
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Trigo 8 sem N 120 cm direita 

 
Trigo 8 sem N 120 cm esquerda 

 
Trigo 8 sem N 120 cm cima 

 
Trigo 8 sem N 120 cm baixo 

 
Trigo 10.5 com N 80 cm centro 

 
Trigo 10.5 com N 80 cm direita 

 
Trigo 10.5 com N 80 cm esquerda 

 
Trigo 10.5 com N 80 cm cima 
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Trigo 10.5 com N 80 cm baixo 

 
Trigo 10.5 sem N 80 cm centro 

 
Trigo 10.5 sem N 80 cm direita 

 
Trigo 10.5 sem N 80 cm esquerda 

 
Trigo 10.5 sem N 80 cm cima 

 
Trigo 10.5 sem N 80 cm baixo 

 
Trigo 10.5 com N 100 cm centro 

 
Trigo 10.5 com N 100 cm direita 
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Trigo 10.5 com N 100 cm esquerda 

 
Trigo 10.5 com N 100 cm cima 

 
Trigo 10.5 com N 100 cm baixo 

 
Trigo 10.5 sem N 100 cm centro 

 
Trigo 10.5 sem N 100 cm direita 

 
Trigo 10.5 sem N 100 cm esquerda 

 
Trigo 10.5 sem N 100 cm cima 

 
Trigo 10.5 sem N 100 cm baixo 
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Trigo 10.5 com N 120 cm centro 

 
Trigo 10.5 com N 120 cm direita 

 
Trigo 10.5 com N 120 cm esquerda 

 
Trigo 10.5 com N 120 cm cima 

 
Trigo 10.5 com N 120 cm baixo 

 
Trigo 10.5 sem N 120 cm centro 

 
Trigo 10.5 sem N 120 cm direita 

 
Trigo 10.5 sem N 120 cm esquerda 
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Trigo 10.5 sem N 120 cm cima 

 
Trigo 10.5 sem N 120 cm baixo 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 80 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 80 cm direita 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 80 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 80 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 80 cm direita 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 80 cm esquerda 



75 

 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 100 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 100 cm direita 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 100 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 100 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 100 cm direita 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 100 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 120 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 com N 120 cm direita 
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Soja R2 safra 2014/15 com N 120 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 120 cm centro 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 120 cm direita 

 
Soja R2 safra 2014/15 sem N 120 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 80 cm centro 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 80 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 80 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 80 cm centro 
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Soja R5 safra 2014/15 sem N 80 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 80 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 100 cm centro 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 100 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 100 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 100 cm centro 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 100 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 100 cm esquerda 



78 

 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 120 cm centro 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 120 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 com N 120 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 120 cm centro 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 120 cm direita 

 
Soja R5 safra 2014/15 sem N 120 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 80 cm centro 

 
Soja R2 safra 2015/16 N 80 cm direita 
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Soja R2 safra 2015/16 com N 80 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 80 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 80 cm baixo 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 80 cm centro 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 80 cm direita 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 80 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 80 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 80 cm baixo 
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Soja R2 safra 2015/16 com N 100 cm centro 

 
Soja R2 safra 2015/16 N 100 cm direita 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 100 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 100 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 100 cm baixo 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 100 cm centro 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 100 cm direita 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 100 cm esquerda 
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Soja R2 safra 2015/16 sem N 100 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 100 cm baixo 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 120 cm centro 

 
Soja R2 safra 2015/16 N 120 cm direita 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 120 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 120 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 com N 120 cm baixo 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 120 cm centro 
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Soja R2 safra 2015/16 sem N 120 cm direita 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 120 cm esquerda 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 120 cm cima 

 
Soja R2 safra 2015/16 sem N 120 cm baixo 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 80 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 N 80 cm direita 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 80 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 80 cm cima 
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Soja R5 safra 2015/16 com N 80 cm baixo 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 80 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 80 cm direita 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 80 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 80 cm cima 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 80 cm baixo 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 100 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 N 100 cm direita 
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Soja R5 safra 2015/16 com N 100 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 100 cm cima 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 100 cm baixo 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 100 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 100 cm direita 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 100 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 100 cm cima 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 100 cm baixo(176) 
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Soja R5 safra 2015/16 com N 120 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 N 120 cm direita 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 120 cm esquerda 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 120 cm cima 

 
Soja R5 safra 2015/16 com N 120 cm baixo 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 120 cm centro 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 120 cm direita 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 120 cm esquerda 
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Soja R5 safra 2015/16 sem N 120 cm cima 

 
Soja R5 safra 2015/16 sem N 120 cm baixo 

 

 

 

 

 

 

 


