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Utilizaqao de Sensor 0tico Ativo no Diagnotico de Falhas de
Plantio em Cana-de-Aqucar
*F. R. Frasson; *J. P. Molin; *J. V. Salvi; *F. P. Povh; *M. A. L. Garcia

control quality crew and require significant
labor. The experiment was repeated in four
0 sensoriamento remoto fornece urna visdo commercial fields, with four samples per
sindptica das 5reas agricolas, possibilitan- hectare. Observationsindicate that the NDVI
do a monitora$do das culturas em grandes generated from the sensor is sufficiently
6reas. Recentemente surgiram sensores 6ti- precise, presenting high correlations with
cos ativos com caracteristicas especificas e the percentage of crop failure measured by
grande potencial de uso no setor the conventional method, as well as the
sucroalcooleiro, que vai a16m do estudo do gotten equations showed a good result when
comportamento espectral da cana-de-a~d- validated, indicating that it may be a
car. Oobje,tivodestetrabalho foi correlacionar promising method for automation of failure
o NDVI (Indice de Vegeta~loda Diferen~a measurement on sugarcane areas.
Normalizada) gerado por um sensor 6tico
ativo comercial com a mensuraqlo convencional de falhas.Tais mensura$ks slo regularmente realizadas manualmente por equi- o desenvolvimento do setor canavieiro 6
pes de controle de qualidade do plantio e muito importante para economia brasileira,
requerem grande empenho de mHo-de-obra. visto que a cana-de-a~ucaresti entre as tr&s
0 experiment0 foi conduzido em quatro ta- culturas mais importantes do pais, tornanlh6es comerciais, com qilatro amostras por do-se necessfio o aumento da produgHo
hectare. As observa~ks
indicarn que o NDVI para atender ao mercado consumidor. Na
gerado pelo sensor apresenta correla$6es safra 200612007, a moagemfoi de 4743 misignificativas com a porcentagem de falhas h6es de toneladas de cana, resultando na
levantada pelo mCtodo tradicional, assirn produ~lode 30,2 milhks de toneladas de
como as equa~6esobtidas tiveram bons aqdcar e 17,5 bilh6es de litros de &cool,
resultados quando validadas, o que sugere representando um crescimento de 9,1% em
a sua aplicaglo como mCtodo automatizado relaqdo 2 safra anterior (CONAB,2007).
de mensurac;do de falhas.
A implanta$do de urna lavoura de cana-dea~dcar
envolve urna skrie de cuidados por se
PALAVRAS-CHAVE:
NDVI; Falhas de plantio; tram de urna cultura semi-perene. Para que
Cana-de-agucar
acolheita,principalmente amecanizada,seja
bem sucedida, C precis0 atentar-se ao plantio urna vez que a longevidade do canavial
depende da intera~loentre estas duas opeRemote sensing provides a summarized ra$&~.Muitos sHo os fatores que interferem
vision of agricultural areas, making possible niqualidade do plantio, desde sua densidamonitoring crop development in large areas. de, preparo do solo, Cpoca de plantio, escoRecently became available active optic lha da variedade, qualidadee idade da muda.
sensors with specific characteristics and Acompanhar o desenvolvimento de urna
great potential of use in sugarcane that goes cultura tem sido cada vez mais imprescindfbeyond studies of spectral behavior of vel para a tomada de decisks. Ajustes em
sugarcane. The objectiveof this work was to tratos culturais, irriga~doemesmo replantios
correlate the NDVI generated from active podem ser executados pela detec~lode faoptical sensor and crop failure made under lhas nos talh6es da cultura ou diferen~asno
conventional measurement. Such desenvolvimento. Imagens de alta resolulo podem fornecer tais dados e auxiliar o
measurements are regularly conducted by
acornpanhamento do desenvolvimento de
urna lavoura, urna vez que as falhas e as
diferen~asde padr&s sHo claramenteperce*
ESALQ/USP - Piracicaba - SP.
bidas (Jorge; Trindade Junior, 2002).

Diversos mCtodos t&msido desenvolvidos
para determina~lodas condiG6es do solo,
estado da cultura, detec~lode pragas e
estresse hidrico, utilizando-se imagens
multiespectrais(Barnes et al., 1996). No entanto, poucos Em sido os trabalhos publicados onde se utiliza processamento de imagens digitais para levantamento de falhas de
plantio em culturas.
0 s indices de vegeta~losdo provavelmente
a maneira mais simples e eficiente de se
real~aro sinal "verde" ao mesmo tempo em
que minirnizam as variaqks na irradiiincia
solar e os efeitos do substrato sobre o dossel
vegetal (Jackson;Huete, 1991).A 16gicapor
trhs desses indices baseia-se no fato que a
energiarefletidano vermelho e infravermelho
pr6ximo C diretamente relacionada h atividade fotossintktica da vegetaGHo. Um dos indices de vegeta~lomais utilizados tem sido
o chamado fndice de vegeta~lodadiferen~a
normalizada (NDVI), cuja simplicidade e relativa alta sensibilidade B densidade da cobertura vegetal tornaram possivel compara~ 6 e sespaciais e temporais da atividade
fotossintCtica terrestre, bem como o
monitoramento sazonal, inter-anual e variag6es de longo prazo dos pariimetros estruturais, fenol6gicos e biofisicos da vegetaqlo
em escala global (Wang et al., 2003).
Na cultura da cana-de-a~dcara utiliza~do
das tknicas de sensoriamento remoto tem
sido empregada nas quest6es como classif i c a ~ l eo mapeamento (Tardin et al., 1992),
manejo (Fiorio et al., 2000) e estimativa de
produtividade (Rudorff e Batista, 1990).0 s
sensores 6ticos ativos, ou seja, aqueles providos de luz pr6pria v&m sendo avaliados
para verificaropotencialde usoernrecomenda~desde adubaqlo nitrogenada em tempo
,
(lnamasu
real, no ~ r a s i lparacana-de-aGlicar
et al., 2006), trigo (Povhetal.,2007), algodlo
(Motomiya et al., 2007), entre outras culturas.
Stolf (1986)prop6s um mCtodode avaliaqdo
de falhas de plantio em cana-de-a~dcarque
basta contar e computar a somat6ia da distihcia de falhas acimade0,5 m, numdeterminado trecho da linha. Entretanto essa
mensuraqlo realizadamanualmenteporequi-
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pes de controle de qualidade do plantio
requer
empenho de mb-de-obra, e
- grande
com a mecanizaGioda colheita ao plantio a
escassez de mlo-de-obra 6 cada vez maior.
Dentro deste enfoque o presente trabalho
busca fazer um levantamento em canaviais
comerciais, da ocorrCncia de falhas de plantio, correlacionando o NDVI gerado por um
sensor 6tico ativo comercial com a
mensura@o convenciond de falhas.

MATERIAL
E M~TODOS

0 experiment0 foi conduzido em Areas comerciais, sem acornpanhamentodo plantio,
naUsina Iracema, localizadaemIracemhpolis,
SP.Foram avaliados quatro talhaes comerciais, sendodois com avariedade SP89-1115e
doiscom aSP9 1-1049, arnbascom aproxirnadarnente 150DAP. A densidadeamostral foi,
em maia, de uma amostra a cada dois hectares, onde cada ponto amostral era composto por 10 linhas de 30 m.
Foi realizado um levantamento manual das
falhas (Figura 1a), seguindo o mCtodo proposto por Stolf (1986).Em seguida realizaram-se as leituras destas linhas utilizando
um sensor6ticoativocomercial(Greenseeker
Red Hand Held", NTech Industries, Inc.,
Ukiah, CA). Este sensoremiteradiagiio ativa
em dois compnmentosde onda, 660 (+ 10nm,
vermelho) e 770 nm (+ 15nm, infravermelho
pr6ximo), e capta a reflectlncia dos alvos
independente das c o n d i ~ d e s de
luminosidade e calcula automaticarnente o
indice de vegetaglo da diferen~anormalizada (NDVI). As leituras foram feitas manualmente, emmCdia, a 1,Omde distSlnciadoalvo
como recomendado pel0 fabricante (Figura
Ib), passando o sensor sobre todas as 10
linhas do ponto arnostral. As analises foram
realizadas para cada talhiio, como tentativa
de reduzir as variagdes no modelo proposto,
uma vez que a variedade, o tipo de solo, a
idade da planta interferem nos valores das
leituras doNDVI.

Reahzou-se a anhlise estatistica descritiva
dos dados. 0 teste t de Student foi realizado
para avaliar a ~0I-relaSB0entre as leituras de
NDVI e a porcentagem de falhas. A andise
de regressgo foi avaliada por meio de
varihcia, verificando-sea significhciapel0
teste F de Snedecor, assim definindo os
melhores parimetros para a gera~lode grhficos de regressb linear entre as varihveis
NDVI gerado pelo sensore o indice de falhas
(%) da hea, al6m da andise de correlagHo.
Gerada a qua$& referente hsfalhas de cada
talhlo foi realizada a sua valida~iio,para isto
foi utilizado um ponto de cada talhgoquenlo
foi utilizado na g e r a ~ b
da equagiio. Posteriormente foi realizada a andise de regressb
entre os dados estimados e os observados.

0 s dados de leituras de NDVI, geradas pel0
sensor, e a porcentagem de 6rea falhada nos
talh6es analisados, d o apresentados na
Tabela 1. Segundo a metodologia proposta
por Stolf (1986), as Areas comerqiaisplantadas com a variedade SP91- 1049 apresentam
qualidade de plantio normal, sendo este o
tip0 mais comum encontrado em Areas comerciais (porcentagem de falhas entre 1020%) e a Area cultivada com avariedade SP89
1115 encontra-se com uma qualidade do
plantio subnormal (porcentagern de falhas
entre 20-35%). NHo foram investigadas as
causas das falhas nestas Areas.
Em rela~gohs m&ias de NDVI apresentadas
nota-se que sHo diferentes entre as variedades e condi~desda cultura. Estudos mostraram a sua alta correla~iiocom parhetros
associados ao desenvolvimento e produtividade das plantas, tais como densidade de
vegeta$becobertura(ORMSBY etal., 1987).
Feita a a n b s e de correla$lo, Tabela 1 entre
as leituras de NDVI e a porcentagem de
falhas nos ambientes estudados, comprovou-se que hP correlagiio significativa entre
estas varihveis.AvariedadeSP91-1049apre-

Figura 1 - Medida de falhas segundo mCtodo proposto por STOLF (1986) (a) e
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sentou a menor correlagiio, sendo de 70% no
talhlo 1 e 57% no talhHo 2, enquanto a
variedade SP89- 1115apresentou maior correlaglo sendo de 71% no talhb 3 e 78% no
talhlo 4. 0 valor de r mostra-se negativo,
pois I? medidaque se aumenta a porcentagem
de falhas diminui a m a i a do NDVI lido pel0
sensor ativo (correla~lonegativa).
0 NDVI apresenta boa rela~locom o indice
de Area foliar (Jackson;Huete, 1991),assim
sendo, espera-se que heas com maior porcentagem de falha apresentem menores valores deNDVI devido B interfergnciadosolo,
como foi observado nos talhdes 1 e 2 para a
variedade SP9 1-1049, por6m tal fentimeno
n&ofoi observado na variedade SP89- 1115
comoarando-se os talhks 3 e 4 (Tabela 1).
Na Figura 2 apresenta-se a andise da regressHo linear das porcentagens de falhas nos
quatro talh6es avaliados. A variedade SP891115,talhHo 3, apresentou o maior R2(0,60)
enquanto a variedade SP91-1049, talhiio 2,
apresentou o menor R2 (0,32). Nota-se um
comportamento descendente das retas geradas em funggo das quaS6es. Isso ocorre,
pois Areas com maior porcentagem de falha
apresentammenores valores maios deNDVI
devido Binterferenciadosolo (Figura 1a), ou
seja, quanto maiores forem as falhas, maior
6 aparcela de soloexposto e mais ficilC para
o sensor as identifique. Uma situa~loonde
podemocorrer problemas C no caso do canavial estar em esthgio mais avan~adode desenvolvimento e as folhas das canas vizinhas encobrirem as falhas, assim estas niio
seriio identificadas.
Nota-se um comportamento diferente para
cada variedade e para a mesma variedade em
talhdes distintos. Este resultado pode ocorrer por influhcia do ambiente de produ~lo
na produ~gode biomassa. Isto indica que
para que as leituras do sensor possam ser
utilizadas como um indicadordefalhas deveserealizarumacalibrarn privia na Area. Esta
calibra~lopondera o fator da produ@o de
biomassa nos talhdes independente da Cpoca de plantio, nlo havendo, portanto, uma
Cpoca exata para aplicagHo do mCtodo. Esta
Cpoca sera dependente do esddio de desenvolvimento da cultura. Assim, para cada
situa@io deve-se montar uma funs20 para
que, quando a lavoura tenha suas linhas
lidas pel0 sensor possa ser estimada a porcentagem de falhas maiores que 0,s m.
As funS6es y = ax + b foram definidas para
as duas variedades, nos talh8es avaliados,
sendo possivel nestas Areas e condigdes, a
estimativa da porcentagem de falhas a partir
das leituras de NDVI obtidas pelo sensor
ativo. A Tabela 2 mostra os valores estimados de porcentagem de falhas quando se tem
o valor do NDVI obtido corn o sensore o erro
m a i o para cada talhgo.
0 s valores estimados da porcentagem de
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falhas com as equaq6es obtidas (Figura 3)
form, na sua maioria, maiores que os valores
obsemados pel0 mCtodo tradicional de levantamento de falhas. Na tentativa de estabelecer um coeficiente de determinaggo entre os valores de falhas observadas e estimadas com o uso do sensor, tragou-se a curva
de regress50 entre estas varihveis (Figura 3).
0 s valores estimados com o uso das equa~ d e para
s porcentagem de falhas de plantio
em cana-de-aqbcar apresentam regressgo
significativaemrelaqiio aos valores levantados pel0 mktodo tradicional, o que pode ser
notado pelos valores de R2.Estefato tambkm
C comprovado quando se traga a curva de
regressgo geral, ou seja, sem considerar os
talhaes e as variedades, na qua1 se obteve
um coeficientede determinagb (R2)elevado
(0,8 1)e com uma correlagiio de 90%.
0 s dados estimadoscom o auxnio do sensor
6tico ativo utilizado e os dados obtidos por
medigdes de campo, apresentam boa cagelaqIo entre si, sendo esta dependente das
variedades e ambientes de produ@o. Apds
o plantio, quando as plantasji5 se encontram
bemdesenvolvida, normalmentepr6ximoaos
120 DAP, realiza-se a opera@o de "quebra
lombo" para aumentar Area de suporte ao
tr6fego e evitar pisoteio dos sulcos pelos
veiculos de transporte e assim a superflcie
do solo Eica plana, facilitando a colheita
mecanizada. Sensores dessa natureza poderiam ser adaptados ao trator que realiza esta
operagiio, de mod0 que os dados possam ser
coletados para rnonitorar a qualidade do
plantio realizado, sem a necessidade de uma
operaggo especifica para a mensurag2io das
falhas. Esses dados podem ser facilmente
georreferenciados com o uso de um receptor
de GPS integrado ao coletor de dados, como
no caso do sensor utilizado nesse estudo.
Com issohaveria nHo somentea mensuraggo
e quantificagb das falhas, mas tambCm asua
localizaqgo. Nota-se a necessidade de novos trabalhos, em diferentes keas e condiqdes de c a m p para um melhor ajuste desse
tip0 de sensor para tal aplica$io, alCm de
tesd-lo acoplado a um trator, para que se
possa realizar a leitura espacializada de todas as linhas de um talhlo.

Tabela 1

-

AnAlise estatfstica e correla@o do NDVI e porcentagem de falhas, nos
talhk avaliados,considerandoasduasvariedadesestudadas
SP91-1049

MBdia

% falhas

NDVI

% falhas

NDVI

0,506

12,8
12,27
95,83
5,58
221.
52,67
0
52,67
20

0,592
0,09
15,16
3,11
-1,55
0,4
0,29
0,7
30

11,2
7,95
70,96
0,24
0,98
30,47
0
30,47
30

0,387
0,06
15.52
-0,56
0,02
0,24
0,27
0,51
30

Desvio padrgo 0-09
CV (%)
17,16
Curtose
0,68
Assirnetria -0,67
Interval0
Minimo
Mhimo

0,34
0,32
0,66
20

Contagem

% falhas NDVI

22,75
12,74
56,Ol
0,11
0,92
46,67
5
51,67
30

% falha

0,487
0,15
31,73
-1,23
0,15
0,52
0,23
0,75
36

23,5
14,4
61,28
0,74
0,84
62,43
2,23
64,67
36

44.3igI

70.0
= -99,195~+ 63,004
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Figura 2 Graficode re-o

Tabela 2 - Porcentagem de falhas observadas pelo mCtodo de STOLF (1986),
estimadosutilizandoas e q u a g k obtidase porcentagemdo err0

Falhas (%)
Observadas(a)

0 s valores de NDVI gerados pelo sensor
mostraram resultados bastante satisfat6nos, apresentando correla~dessignificativas com a porcentagem de falhas de plantio
mensurada manualmentee encontradas nas
Areas comerciais avaliadas, fazendo-se necesskia uma calibragiio prCvia para adequar o sensor Bs condiqdes da cultura. 0
uso das equagdes para estimativa de porcentagem de falhas de plantio mostrou-se

sPS9-1115

NDM

Estimadas(b)

E m (a-b)

SP91-1049
TalhHo 1

8,%

10,94

ax

Talhgo 2

7,60

11,88

423

Talhgo 3

28,83

289 1

452

Talhgo 4

11,72

173

548

M6dia

1427

17,08

SP89-1115

-

-

-
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