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INTRODUÇÃO

O mamoeiro é uma fruteira tropical de fácil  adaptação em regiões diversas, crescimento

rápido, ciclo de produção de oito a 12 meses com aproveitamento comercial de aproximadamente

três anos (CAMPOSTRINI; GLENN, 2007). O agronegócio do mamão no Brasil,  ao longo das

últimas décadas, ocorreu pela pesquisa e adoção de tecnologia. Entretanto, existem ainda muitos

entraves no desenvolvimento da cultura, a exemplo das doenças e das poucas cultivares disponíveis

para plantio. O estudo de novos materiais com potencial comercial e uso de tecnologias disponíveis

como  o  drone,  para  monitoramento  aéreo  e  calculo  índices  de  vegetação,  podem  melhorar  a

sustentabilidade e a expansão da cultura do mamoeiro.

Dentre os  índices mais citados  na bibliografia  brasileira  está  o Índice de Vegetação por

Diferença Normalizada (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index), utilizado para avaliação

das mudanças do vigor vegetativo das plantas e correlação com outros parâmetros como o índice de

área foliar, a biomassa ou a produtividade da vegetação (GALVANIN, et al., 2014). Outro índice

indicado para vegetação estabelecida e  em maturidade fisiológica é  o Índice de  Red Edge por

Diferença Normalizada (NDRE -  Normalized difference red edge index) (BARNES et al., 2000).

Esses índice permitem avaliar o vigor vegetativo de determinada vegetação ou cultura, bem como

identificar  e  diferenciar  áreas  com vegetação e  sem cobertura  vegetal  (LIMA, et  al.,  2013). O

objetivo desse trabalho foi obter índices de vegetação (NVDI e NDRE) de plantas de mamoeiro da

linhagem elite CMF L78 e de duas cultivares comerciais Sunrise Solo e THB.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada no município

de Cruz das Almas na Bahia, Brasil, no período de março de 2018 a fevereiro de 2019. A área expe-

rimental foi implantada com 252 plantas, em quatro blocos com parcelas úteis de oito plantas para
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cada genótipo: CMF L78, Sunrise Solo e THB. O modelo do drone utilizado nessa pesquisa foi o

Phantom 4 Advanced, fabricado pela empresa chinesa de tecnologia DJI (Jiāng Innovations Science

and Technology Co., Ltd.). Um drone multirrotor com quatro eixos classificado pela Agência Naci-

onal de Aviação Civil (ANAC) como leve e de pequenas dimensões, com peso de decolagem apro-

ximado de 1,4 kg e portabilidade intermediária. As imagens em infravermelho foram obtidas com

uma câmara multispectral Parrot Sequoia acoplada ao drone. O software de planejamento de voo foi

o Drone Deploy e no processamento das imagens o Agisoft MetaShape versão 1.5.1.

Foram calculados os índices NVDI segundo Rouse et al. (1974) e o NDRE de acordo com

Barnes et al. (2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na figura 1 encontra-se o NDVI para plantas de mamoeiro dos genótipos CMF L78, Sunrise

Solo e THB. Observam-se valores médios aproximados de NDVI de 0,80; 0,81 e 0,83 para os

genótipos Sunrise Solo, CMF L78 e THB respectivamente. 
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Figura 1. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada para plantas em produção de mamoeiro

dos genótipos Sunrise Solo, CMF L78 e THB, em Cruz das Almas- BA, no ano de 2019.

Os valores de NDVI apresentados nessa imagem, ilustram a varição do índice devido as

diferentes  superfícies  da  copa  das  plantas  analisadas.  O  índice  de  vegetação  por  diferença

normalizada varia de zero a 1,0. O valor mais próximo de 1,0 está associado a maior densidade de

vegetação e próximo de zero menor projeção de cobertura vegetal. O NDVI médio da figura foi de

0,81 o que pode indicar que as plantas encontram-se em pleno desenvolvimento de suas funções

fisiológicas. Contudo vale destacar que os genótipos Sunrise Solo, CMF L78 e THB apresentaram

valores de NDVI mínimos (0,35; 0,31 e 0,26) e máximos (0,95; 0,96 e 0,99) respectivamente. Essa

amplitude de valores deve-se a uma variação de quantidade de material vegetal entre as plantas no

campo.

 Os índices NDRE  para plantas de mamoeiro dos genótipos CMF L78, Sunrise Solo e THB

encontram-se na Figura 2. Observam-se valores médios aproximados de NDRE de 0,46; 0,48 e 0,48

para os genótipos Sunrise Solo, CMF L78 e THB respectivamente. 
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Figura 2. Índice Red Edge por Diferença Normalizada para plantas em produção de mamoeiro dos

genótipos THB, Sunrise Solo e CMF L78, em Cruz das Almas- BA, no ano de 2019.

A amplitude de variação do NDRE para os genótipos Sunrise Solo, CMF L78 e THB foi de

mínimos (0,21; 0,21 e 0,23) e máximos (0,67; 0,71 e 0,71) respectivamente. Essa menor amplitude

de valores do NDRE em comparação ao NDVI pode ter ocorrido devido a maior sensibilidade do

NDRE às variações de clorofila presente nas folhas (HOLLAND & SCHEPERS, 2010).

CONCLUSÕES

Os índices de vegetação NVDI e NDRE calculados para plantas de mamoeiro dos genótipos

CMF L78, Sunrise Solo e THB indicam um bom desempenho da vegetação refletiva em campo.
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