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O cultivo da cana-de-açúcar possui grande importância econômica para o Brasil por fornecer a 

matéria prima para a produção de açúcar, etanol e de energia elétrica, além de exercer um papel 

relevante tanto no mercado interno quanto externo. Nas últimas décadas, essa atividade agrícola 

tornou-se uma realidade na maioria das lavouras brasileiras, sendo assistida por sofisticadas 

técnicas de plantio e manejo utilizando uma diversidade de insumos agrícolas. Porém, mesmo sob a 

era da tecnologia, as lavouras de cana-de-açúcar são constantes alvos de pragas, tais como a larva 

do besouro Migdolus fryanus. Sabendo que esse problema constitui um dos principais fatores 

responsáveis pela queda da produção canavieira e que a detecção e o controle desta infestação é, por 

muitas vezes, ineficaz, cresceu, nos últimos anos, a necessidade de se desenvolver técnicas para 

detectar a ocorrência deste agente nas culturas agrícolas, para um posterior controle e manejo das 

áreas de infestação. Neste contexto, o presente trabalho embasa-se no uso de técnicas de 

Sensoriamento Remoto para detectar a ação da larva do besouro Migdolus fryanus, mais 

especificamente em situações em que a ocorrência da infestação não é perceptível com uma simples 

verificação visual em campo. A abordagem metodológica desenvolvida combinou a análise de 

dados ópticos obtidos em dois níveis de aquisição (in situ e orbital), bem como investiga técnicas de 

análise de dados de diferente natureza, relacionada com as respostas espectrais da cana-de-açúcar 

sadia, e em locais de ocorrência da larva do Migdolus fryanus. Isso significa que um cuidadoso 

planejamento das atividades permeou todas as etapas da pesquisa, haja vista que se discriminaram 

as áreas afetadas das áreas de cultura sadia, em condições reais de ocorrência, ou seja, em campo. 

Portanto, o estudo teve como objetivo a caracterização espectral e espacial de talhões de cana-de-

açúcar infestados por Migdolus fryanus. Genericamente, as etapas previstas para essa investigação 

foram: (1) definição de áreas experimentais adequadas ao monitoramento in situ da cultura sadia, 

infestada pela praga e por nematoides; (2) aquisição de medidas radiométricas georreferenciadas em 

cana-de-açúcar nas três condições fitossanitárias estudadas; (3) tomada de imagens multiespectrais 

de alta resolução espacial, concomitantes com a aquisição de medidas in situ; (4) tratamento dos 

dados espectrais (de campo e da imagem). (6) Identificação das variações nas características 

espectrais da cultura sadia e parasitada pela praga e por nematoides; (6) Verificação de padrões 

espaciais associados a cada uma das ocorrências mediante a aquisição de imagens de alta resolução 

espacial. A caracterização espectral da cana-de-açúcar sadia e parasitada, comprovou a adequação 

da região do infravermelho próximo e do intervalo limítrofe entre o vermelho e o infravermelho 
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próximo para a discriminação das ocorrências estudadas, haja vistas que nessas regiões espectrais 

foram observadas as maiores discrepâncias entre as curvas de Fator de Reflectância Hemisférico 

Cônico (FRHC) produzidas para cada ocorrência. A inserção de dados RapidEye para o 

mapeamento das áreas infestadas, indicou o potencial dessas imagens na discriminação das áreas 

agrícolas sadias e infestadas por Migdolus fryanus, a partir da classificação não supervisionada das 

bandas espectrais originais e derivadas de transformações em índices espectrais. A utilização de 

métricas de paisagem, que consideram a configuração espacial das áreas de infestação, mostrou-se 

também como uma variável eficiente na discriminação das áreas infestadas pelo Migdolus fryanus 

em relação às áreas sadias.  
 

 

  


