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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de mapeamento do vigor da cultura do algodoeiro utilizando imagens aéreas 
multiespectrais obtidas por aeronaves tripuladas para subsidiar a aplicação de desfolhantes em taxas variáveis. O experimento foi 
conduzido em fazenda localizada na região de Luis Eduardo Magalhaes, BA, em um talhão de 200 hectares. O delineamento 
experimental adotado foi um quadrado latino 4x4 (4 doses de desfolhante e 4 abordagens de aplicação: (i) dose fazenda; (ii) taxas 
variáveis baseada em sensor ativo Greenseeker; (iii) taxas variáveis baseada em imagens TerrAvion e (iv) -20% dose fazenda). As 
imagens foram geradas em 22 de maio e 10 de junho de 2019, nas faixas espectrais do infravermelho próximo (NIR) e  vermelho (Red), 
com resolução espacial de 10 m. As datas foram escolhidas no final do ciclo do algodoeiro, pois a senescência das plantas reduz o 
índice de área foliar e o vigor da cultura está em decréscimo. As imagens foram tratadas e os índices de vegetação (IVs) foram 
determinados usando a ferramenta semi-automatic classification do QGIS. Vários índices de vegetação e modelos foram testados para 
melhor confecção de um mapa de dessecação em taxas variáveis. Dentre os índices testados (NDVI, SR, CI_Red e SAVI) observou-se 
um melhor delineamento de zonas contrastantes de vigor com o indice SAVI corroborando o trabalho desenvolvido por Huete (1988). 
SAVI = ((1+L)x(NIR-Red)/(NIR+Red+L)), sendo L= 0,5. Esse valor de L foi encontrado como ótimo para minimizar o efeito da 
interferência do solo na reflectância total do alvo (dossel do algodoeiro em senescência e solo exposto).  Com o delineamento 
escolhido será possível comparar diversas abordagens levando em consideração a variabilidade espacial da área. O mapa de 
prescrição para aplicação de desfolhante foi baseado no SAVI, considerando a variação das doses de desfolhante entre -20 até +20% 
da dose recomendada na fazenda. Espera-se uma grande vantagem comparativamente à aplicação de taxa uniforme em termos de 
eficiência e economia.
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