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RESUMO 

Espectroscopia de reflectância in situ na avaliação da resposta da adubação 

nitrogenada na cana-de-açúcar 

Na agricultura, técnicas de sensoriamento são um meio prático e barato de se 
obter informações sobre parâmetros de interesse agronômico, sendo os sensores 
ópticos uma alternativa para a avaliação da resposta de culturas agrícolas à sua 
adubação nitrogenada. Para a otimização da eficiência do uso de nitrogênio por culturas 
agrícolas, algumas estratégias de adubação se baseiam na coleta de dados espectrais 
em alta frequência no campo, utilizando-os para entender a variabilidade espacial do 
estado de nutrição da planta com este nutriente. Para a cana-de-açúcar, apesar da 
efetividade de sensores ópticos em idenificar alguns parâmetros desta cultura, ainda há 
a dificuldade de estabelecer relações com o seu Teor Foliar de Nitrogênio (TFN). Neste 
contexto, o presente trabalho acompanhou com sensor óptico hiperespectral (VisNIR) o 
desenvolvimento do dossel de cana-de-açúcar ao longo de seu ciclo, com o objetivo de 
avaliar temporalmente a relação entre a sua resposta espectral de reflectância e o seu 
TFN. Para tanto, foi avaliada uma área experimental com 28 parcelas de cana-de-
açúcar, submetidas a tratamentos com diferentes doses de adubação nitrogenada. Ao 
longo do ciclo da cultura, avaliou-se a sua altura, o TFN e a sua resposta espectral de 
400 a 900 nm; ao final do ciclo, foi estimada também a produtividade final de cada 
parcela. Para a avaliação do comportamento espectral da cultura em função da 
adubação nitrogenada e de seu desenvolvimento no campo, primeiramente, realizaram-
se análises de variância (ANOVA) para a altura, o TFN e as diferentes regiões espectrais 
e, em um segundo momento, análises descritivas e a análise de componentes principais 
foram conduzidas, ambas sobre os dados espectrais. Em seguida, foram aplicadas 
diferentes metodologias para a análise quantitativa dos espectros para a predição do 
TFN. Nessas análises quantitativas, buscou-se avaliar o período ideal do 
desenvolvimento da cana-de-açúcar para avaliações espectrais de seu TFN serem 
aplicadas, assim como comprimentos de onda e índices de vegetação (IVs) específicos 
com relações satisfatórias com o TFN. Os resultados obtidos pelo presente trabalho 
mostraram possível uma razoável predição do TFN da cana-de-açúcar através de 
espectroscopia in situ, contudo, esta avaliação só foi possível ao redor de 144 Dias Após 
o Corte (DAC), momento em que a cultura ainda apresentava resposta do TFN à 
adubação nitrogenada e no qual o dossel de plantas já estava desenvolvido o suficiente 
para interromper a influência do solo na leitura espectral. Os IVs avaliados que mais se 
destacaram para a predição do TFN utilizaram os comprimentos de onda de 490 nm da 
região do verde; 590 nm da região do laranja; 647 e 652 nm da região do vermelho; 730 
nm da região do red-edge; 780 e 880 nm da região do infravermelho próximo. Por fim, o 
IV que mais se destacou foi o NDRE, índice já sugerido pela literatura com bons 
resultados para a determinação da biomassa da cana-de-açúcar. 

Palavras-chave: 1. Sensoriamento 2. VisNIR 3. Teor Foliar de Nitrogênio 4. Índices de 
Vegetação 
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ABSTRACT 

In situ reflection spectroscopy in the evaluation of the sugarcane nitrogen 

response 

In agriculture, sensing techniques are a practical and inexpensive way to obtain 
information on agronomic parameters. Optical sensors can be used as a tool to evaluate 
the response of agricultural crops to nitrogen (N) fertilization. In order to optimize the 
efficiency of N use in agricultural crops, some fertilization strategies are based on the 
collection and analysis of high frequency spectral data in the field to understand the 
spatial variability of N status of plants. Despite the effectiveness of optical sensors in 
identifying some agronomic parameters of the sugarcane, establishing relations between 
these data and the Leaf Nitrogen Content (TFN) of the sugarcane is still quite 
challenging. To address this issue, in this work the development of the sugarcane canopy 
was monitored during its cycle with a hyperspectral optical sensor (VisNIR), with the aim 
of evaluating the relations between its spectral reflectance response and its TFN in time. 
For this, an experimental area with 28 plots of sugarcane submitted to treatments with 
different doses of nitrogen fertilization was evaluated. Throughout the crop year were 
evaluated its height, TFN and spectral response from 400 to 900 nm; at the end of the 
cycle, the final yield of each plot was also evaluated. To begin with, the analysis of 
variance (ANOVA) for height, TFN and the different spectral regions was performed to 
assess the spectral behavior of the crop as a function of nitrogen fertilization and its 
development in the field. Furthermore, a descriptive analysis and analysis of principal 
components were conducted, both on spectral data. In addition to this, different 
methodologies were applied for the spectral quantitative analysis for the prediction of 
TFN. The aim of these quantitative analyses was to determine the ideal period of 
sugarcane development in order to apply spectral evaluations of its TFN and to find 
specific wavelengths and Vegetation Index (IVs) with satisfactory relations with the TFN. 
The results obtained by the present work showed a reasonable prediction of the 
sugarcane TFN by in situ spectroscopy. However, this evaluation was only possible 
around 144 Days After Harvest (DAC). During this period, the culture showed a response 
of the TFN to N fertilization and the canopy of plants was already developed enough to 
interrupt the influence of the soil in the spectral reading. The evaluated IVs that showed 
better results for the TFN prediction used the wavelengths 490 nm of the green region; 
590 nm of the orange region; 647 and 652 nm of the red region; 730 nm of the red-edge 
region and; 780 and 880 nm of the near infrared region. The IV that showed the best 
result for the TFN prediciton was the NDRE, vegetation index, which was already 
suggested by the literature with good results for the determination the sugarcane 
biomass. 

Keywords: 1. Sensing 2. VisNIR 3. Leaf Nitrogen Content 4. Vegetation Index 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, é evidente a importância do setor canavieiro para a sua economia, tendo em vista 

que o país é hoje o maior produtor mundial desta cultura. Foram cultivados 11,24 milhões de hectares 

com este cultivo em todo o país na safra 2015/16 (IBGE, 2016) e, segundo o levantamento nacional 

realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015), estima-se produzir na safra 

de 2015/16 um total de 655,9 milhões de toneladas, 23,9 milhões de toneladas a mais que a safra 

anterior. 

Em paralelo, este setor se encontra em um cenário de grande expansão e evolução 

tecnológica, com crescente interesse em abordagens de Agricultura de Precisão (AP). Grego et al. 

(2014), analisando a aplicação de técnicas de AP na cultura da cana, concluem que o gerenciamento 

desta cultura, se for levada em consideração a sua variabilidade espacial, traduz-se em uma nova 

filosofia de trabalho, capaz de otimizar a sua produção agrícola, assim como se potencializam a 

competitividade e a sustentabilidade de sua cadeia produtiva.  

Não obstante, apesar da importância da cultura da cana-de-açúcar, questões sobre a sua 

fisiologia e cultivo ainda necessitam ser esclarecidas. Dentre elas, recebe destaque a sua adubação 

nitrogenada, prática que ainda é um grande desafio devido à complexa interação deste nutriente com 

o solo e a própria cultura (THORBURN et al., 2011).  

Em condições tropicais, graças à dinamicidade do nitrogênio (N) no solo, análises de solo 

para a avaliação da quantidade disponível deste nutriente às culturas não são realizadas, pois não há 

um método eficiente que o mensure. Assim, no Brasil, a adubação nitrogenada na cultura de cana-de-

açúcar é tipicamente realizada em taxas uniformes e com dose de N baseada na expectativa de 

produção que se almeja alcançar em um determinado talhão (AMARAL; MOLIN, 2014). 

Produtividade, ademais, que são frequentemente não atingidas (THORBURN et al., 2011).  

Tornam-se claras 2 limitações nesta prática de adubação nitrogenada, as quais 

consequentemente conduzem a uma baixa eficiência de uso de N pelas culturas, tipicamente 

oscilando entre 10 e 35% em cana soca (FRANCO et al., 2011). A primeira delas se relaciona às 

calibrações entre a dose de N a ser aplicada e produções almejadas. A maioria destas calibrações 

não consideram o histórico de adubação na área, tampouco as particularidades das diferentes 

variedades de cana, sistema de cultivo, nem tipo de solo, refletindo em grandes variações na 

literatura em relação à melhor dose a ser aplicada. A segunda limitação se refere às aplicações de 

maneira uniforme no talhão agrícola, ignorando a sua variabilidade intrínseca, o que tem como 

consequência a sub ou superfertilização de algumas partes de sua área. 

Estas dificuldades induzem a aplicações de adubos nitrogenados em altas quantidades que, 

por conseguinte, aumentam os riscos ambientais de contaminação de recursos hídricos (EICKHOUT 

et al., 2006) e ampliam as emissões de óxido nitroso, gás causador do efeito estufa (BOUWMAN et 

al., 2002). A aplicação de fertilizantes em sítio-específico é uma alternativa já conhecida para o 

aumento da eficiência do uso de N por culturas agrícolas e, portanto, para a diminuição de riscos de 

contaminação do meio ambiente (HEEGE et al., 2008). Mediante esta técnica, a aplicação do insumo 
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é realizada em taxa variada, sendo direcionada conforme às necessidades locais das plantas dentro 

do talhão.  

Uma possibilidade para se manejar a adubação nitrogenada da cana-de-açúcar em sítio-

específico seria por meio da utilização de métodos que permitam o mapeamento da diagnose foliar. 

Assim, a avaliação da variabilidade espacial do estado nutricional da planta seria oportunizada, 

possibilitando, por sua vez, o acompanhamento e a avaliação de um programa de adubação. O Teor 

Foliar de Nitrogênio (TFN) pode ser utilizado tanto para a comparação com valores padrões 

estabelecidos para a espécie vegetal de interesse, quanto para o cáculo da quantidade de N extraído 

pela cultura, variáveis importantes para determinar estratégias de adubação. 

Porém, é sabido que o mapeamento de parâmetros agrícolas envolvendo amostragens 

georreferenciadas e análises tradicionais de laboratório é inviabilizado pelos custos e tempo 

demandados entre a coleta, análise e geração dos mapas em nível de fazenda. Além disso, a análise 

de folha tradicional em laboratório envolve a utilização de reagentes químicos, o que gera resíduos e 

propensão a contaminação ambiental. Neste sentido, a utilização de sensores tem sido sugerida 

como alternativa para o preenchimento da lacuna de dados encontrada no planejamento da produção 

agrícola (IZNAGA et al., 2014). Esta estratégia envolve a calibração de modelos representativos da(s) 

área(s) de interesse, tendo-se como referência as análises tradicionais, e a posterior aplicação 

daqueles na estimativa dos atributos com base apenas na resposta espectral das amostras, 

abordagem esta que permite a intensificação massiva da amostragem e a caracterização da 

variabilidade da cultura no campo. 

Os primeiros sensores ópticos para monitoramento de culturas agrícolas, desenvolvidos nos 

Estados Unidos e na Europa, utilizavam radiômetros passivos, isto é, equipamentos que utilizam a 

energia solar como fonte de radiação. A dificuldade de compensação da variabilidade espacial e 

temporal da iluminação do ambiente (SOUZA et al., 2010) conduziu ao desenvolvimento de sensores 

ópticos ativos, que trabalham com a sua própria fonte de radiação (HOLLAND et al., 2012), 

respondendo somente a ela, ou seja, não são influenciados pela radiação solar (SUDDUTH et al., 

2015). 

Por outro lado, sensores ativos apresentam resolução espectral limitada, ou seja, trabalham 

apenas com comprimentos de onda específicos. Tais comprimentos de onda expressam resultados 

satisfatórios para a predição de parâmetros das culturas agrícolas para as quais foram desenvolvidos. 

Todavia, eles podem não revelar o mesmo desempenho ao serem aplicados a novas culturas com 

características fisiológicas particulares, como a cana-de-açúcar. Assim, para estudos com uma 

caracterização detalhada do comportamento espectral da cana, buscando comprimentos de onda 

específicos que possam apresentar melhores relações com o TFN, ainda é necessária a utilização de 

sensores hiperespectrais, os quais são passivos.  

No Brasil, estudos desenvolvidos para a cultura da cana-de-açúcar ainda não obtiveram 

resultados consistentes de boas determinações do TFN a partir da resposta espectral desta cultura. 

Todavia, trabalho realizado por Miohokasap et al. (2012), na Tailândia, utilizando um 

espectrorradiômetro VisNIR (sensível de 400 a 2500 nm) obteve predições satisfatórias (R² superior a 
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0,7) para o TFN da cultura da cana-de-açúcar, abrindo precedentes para utilização do sensoriamento 

hiperespectral para este fim em condições brasileiras. 

A dificuldade de se conseguir boa modelagem entre dados espectrais e TFN também foi 

constatada por trabalhos de Cao et al. (2013) e Cao et al. (2015) para a cultura do arroz. Em 

contrapartida, para esta cultura, pesquisas desenvolvidas por Stroppiana et al. (2009), utilizando 

sensor de reflectância hiperespectral, identificaram correlações satisfatórias entre a concentração de 

N no dossel de plantas e IVs envolvendo 2 comprimentos de onda da região do visível (verde e azul). 

Estes autores defendem que o uso de IVs com combinações entre comprimentos de onda específicos 

na região do visível podem melhorar substancialmente a predição do TFN, hipótese que também é 

defendida por Hansen e Schjoerring (2003). 

A partir do exposto, geram-se os seguintes questionamentos: seria possível por meio de 

dados hiperespectrais do dossel de cana-de-açúcar avaliar o seu TFN? IVs envolvendo apenas 

regiões do visível teriam mais potencial para esta predição? Qual seria o melhor momento do 

desenvolvimento da cultura para esta avaliação? Levando em consideração estas questões, surge o 

interesse do presente trabalho, o qual acompanhou com sensor óptico hiperespectral (VisNIR) o 

desenvolvimento do dossel de cana-de-açúcar, objetivando avaliar temporalmente a relação entre a 

sua resposta espectral de reflectância e o seu TFN. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Sensoriamento na agricultura 

Técnicas de sensoriamento possibilitam obter informações sobre determinado alvo, 

utilizando um sensor para tal. Sensores podem ser conceituados como dispositivos capazes de 

responder a um estímulo físico ou químico do alvo sensoriado, sendo capaz de mensurá-lo. Este 

estímulo, por sua vez, relaciona-se às propriedades físico-químicas intrínsecas deste alvo, o que 

permite a obtenção de resultados qualitativos e quantitativos de forma mais rápida e barata que 

métodos tradicionais de análise, viabilizando assim uma maior quantidade de pontos amostrais 

(VISCARRA ROSSEL et al., 2011).  

A utilização de sensores de maneira remota voltados ao levantamento e monitoramento dos 

recursos da superfície terrestre é uma das aplicações mais tradicionais de sensoriamento, 

amplamente utilizada nas mais diversas áreas de estudo. Considerada como uma ciência, o 

Sensoriamento Remoto (SR) se caracteriza pela aquisição de informações sobre objetos a partir da 

detecção de alterações que estes impõem ao campo eletromagnético (JENSEN, 2009; NOVO, 2010), 

obtendo informações sobre este sem o contato físico direto com o mesmo (BROWN et al., 2006).  

Desde a sua origem ao redor de 1860, quando as primeiras fotografias aéreas foram 

utilizadas para mapeamento topográfico, o SR sempre esteve com certa constância atrelado a 

mudanças de paradigmas devido aos exponenciais avanços tecnológicos de suas áreas afins. Jensen 

(2009) menciona em seu trabalho que além dos progressos na tecnologia de construção de sensores 

que ficaram mais sensíveis, houve também melhorias das telecomunicações e informática. Estes 

avanços tecnológicos contribuem para aproximar os usuários de dados de sensoriamento ao 

processo de desenvolvimento de suas aplicações, uma vez que aqueles deixam mais acessíveis os 

próprios sistemas sensores, por sua redução de custo (GALUSZKA et al., 2015), assim como pelas 

ferramentas de análise espacial, que permitem agregar valor às informações derivadas dos sensores 

(NOVO, 2010).  

Na agricultura, com a expansão de sensores portáteis embarcados em plataformas 

terrestres, trabalhando diretamente no campo, em contato direto ou próximos ao alvo sensoriado 

(solo ou planta), alguns autores vêm referindo-se a esta técnica como Sensoriamento Proximal 

(VISCARRA ROSSEL; McBRATNEY, 1998) ou, ainda, Sensoriamento Remoto in situ (JENSEN, 

2009). Entre os princípios de funcionamento de sensores aplicados diretamente no campo para 

análises da vegetação predominam o uso de sensores ópticos, principalmente mensurando a 

reflectância do dossel de plantas (STONE et al., 1996; HEEGE et al., 2008; PORTZ et al., 2012a). No 

entanto, na literatura também podem ser encontrados alguns trabalhos empregando sensores com 

princípios de funcionamento mecânico para inferências quantitativas sobre a variabilidade de 

biomassa em culturas agrícolas, tais como trigo e cevada (HEEGE et al., 2008; THOELE; EHLERT, 

2010). Estes sensores de biomassa se baseam na utilização de um pêndulo instalado junto ao trator 

que, em contato com a vegetação, sofre maior ou menor resistência para o seu deslocamento que, 
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por sua vez, aumenta ou diminui o seu ângulo de inclinação em função da biomassa da vegetação 

presente.  

Uma outra possibilidade para o sensoriamento da vegetação são sensores de fluorescência 

de clorofila. Estes equipamentos, apesar de apresentarem princípio de funcionamento óptico, 

diferenciam-se dos tradicionais sensores ópticos de reflectância, pois utilizam-se de uma fonte de 

laser para induzir a emissão de fluorescência da amostra vegetal analisada (LEE; EHSANI, 2015; 

MOLIN et al., 2015). A aplicação destes sensores para a avaliação do estado nutricional da 

vegetação é uma possibilidade para tentar-se eliminar o efeito da biomassa, presente nos dados 

coletados por sensores ópticos de reflectância, avaliando apenas o teor de clorofila (HEEGE et al., 

2008). 

Quanto às classificações dos sensores ópticos, vale mencionar 2 outras importantes 

classificações. A primeira diz respeito à fonte de energia utilizada e, a segunda, ao poder de 

resolução espectral do sistema sensor. Quanto à origem da fonte de radiação, sensores podem ser 

classificados como ativos, quando estes produzem a sua fonte de radiação eletromagnética utilizada, 

ou passivos, quando a fonte de energia utilizada é externa ao sistema sensor (JENSEN, 2009). Já 

quanto ao poder de resolução espectral, um sensor pode ser multiespectral, quando este é sensível 

apresenta apenas algumas faixas do espectro eletromagnético, mensurando o estímulo de alguns 

comprimentos de onda específicos; ou hiperespectral, quando este permite a aquisição de espectros 

contínuos, mensurando o estímulo em vários comprimentos de onda consecutivos (NOVO, 2010).  

Desta forma, sensores passivos hiperespectrais são dependentes de condições climáticas 

favoráveis e estáveis para que as características de iluminação não sofram alterações entre o 

momento que o sensor é calibrado e o momento em que os espectros dos alvos de interesse são 

coletados (JENSEN, 2009). No entanto, quando cuidados são tomados com a calibração dos 

aparelhos, estes apresentam a grande vantagem de serem hiperespectrais. A sua alta resolução 

espectral permite investigar a resposta da vegetação em bandas espectrais estreitas (narrowbands) e 

em uma ampla faixa do espectro, possibilitando a determinação de IVs mais acurados (THENKABAIL 

et al., 2010; MULLA, 2013). 

Considerando a aplicação de sensores ópticos para o monitoramento do estado nutricional 

de N em dossel de plantas, os primeiros sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos (STONE et al., 

1996) e na Europa (HEEGE; REUSCH, 1996) utilizavam radiômetros passivos multiespectrais, isto é, 

equipamentos que utilizam a energia solar como fonte de radiação. A dificuldade de compensação da 

variabilidade espacial e temporal da iluminação do ambiente (SOUZA et al., 2010) conduziu ao 

desenvolvimento de sensores ópticos ativos, que trabalham com a sua própria fonte de radiação 

(HOLLAND et al., 2012) e que respondem somente às variações de sua própria fonte de radiação, 

não sendo influenciados pela radiação solar (SUDDUTH et al., 2015). 

Por outro lado, devido à sua característica multiespectral, sensores ativos apresentam 

resolução espectral limitada, ou seja, eles trabalham apenas com comprimentos de onda específicos. 

Tais comprimentos de onda expressam resultados satisfatórios para a predição de parâmetros das 

culturas agrícolas para as quais eles foram desenvolvidos. Todavia, conforme já comentado, eles 

podem não revelar o mesmo desempenho ao serem aplicados a novas culturas com características 
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fisiológicas particulares, o que justifica a utilização de sensores hiperespectrais passivos para estudos 

que busquem comprimentos de onda específicos, possivelmente, mais bem correlacionados com a 

variável de interesse.  

Segundo Goltz (2005), os espectros obtidos com sensor passivo podem variar de acordo 

com fatores como: a posição do sol (azimute solar), elevação solar (ângulo de elevação solar), 

direção de apontamento do sensor (em relação ao nadir), e, no caso da vegetação, por parâmetros 

biofísicos (teor de umidade, taxa de fotossíntese, estágio de desenvolvimento). Neste sentido, a 

observação de uma curva espectral de um alvo sem o conhecimento das condições de obtenção não 

fornece informações suficientes sobre o mesmo, sendo de extrema importância a correta calibração 

do sensor utilizado (JENSEN, 2009). Ben Dor et al. (2015) ressalta em seu trabalho que a replicação 

de modelos utilizando reflectância espectral e, inclusive o sucesso de bibliotecas espectrais, só serão 

possíveis se houver a criação de protocolos de padronização para as análises espectrais, os quais 

devem minimizar efeitos de fatores aleatórios e sistemáticos
1
 que influenciam no albedo das curvas 

coletadas.  

Em síntese, o uso de sensores na agricultura permite estimar de forma prática, barata e 

indestrutível parâmetros biofísicos de culturas agrícolas (ANDRADE et al., 2014) e atributos físico-

químicos do solo (DEMATTÊ et al., 2015; DEMATTÊ et al., 2016). Ao se associar estes dados a 

informações de posição geográfica, torna-se possível representar e avaliar a variabilidade espacial do 

campo agrícola, abrindo portas à aplicação de diferentes abordagens de AP. 

Um dos grandes desafios da AP está em obter informações acuradas de parâmetros do solo 

e da planta com suficiente frequência espacial e temporal, possibilitando o entendimento confiável da 

variabilidade espacial presente no campo. Desta forma, como a aquisição destas informações com 

uma alta densidade amostral, utilizando-se de métodos tradicionais, faz-se pouco prática e cara, há a 

necessidade do uso de técnicas de sensoriamento para tal (MOLIN et al., 2010; JESUS; GALVANIN, 

2013). Molin et al. (2015) citam em seu trabalho que uma das grandes vantagens das ferramentas de 

sensoriamento em AP está relacionada à sua capacidade de coletar uma quantidade muito maior de 

dados do que aquela permitida pelas técnicas tradicionais de amostragem georreferenciada.  

Devido ao recente e rápido progresso tecnológico na área de sensores, trabalhos recentes 

têm proposto o uso destes equipamentos diretamente no campo, visando a análises práticas, baratas 

e com resultado em tempo real sobre diferentes tipos de amostras do meio ambiente (GALUSZKA et 

al., 2015). Dhawale et al. (2015) destacam que, para a sua aplicação no campo, sensores devem ser 

compactos, resistentes e permitir uma predição acurada com o mínimo possível de preparo de 

amostra. Diferentes pesquisadores acreditam que, embora o desempenho analítico de campo 

apresentado pelos sensores portáteis tenham sido, de maneira geral, menos eficientes em 

comparação aos seus equivalentes em laboratório, esta falta de exatidão é compensada pela 

possibilidade de aumento massivo do número de amostras analisadas em campo, propiciando, 

consequentemente, uma visão espacial mais fiel da variabilidade destes atributos (GALUSZKA et al., 

                                                      
1
 Segundo Ben Dor et al. (2015), os fatores sistemáticos são todos aqueles que influenciam a intensidade das 

curvas espectrais, mas que podem ser estabilizados ao se utilizar algum protocolo de padronização, como 
fatores relacionados aos equipamentos utilizados, à geometria utilizada durante a aquisição espectral, etc. 
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2015; MOLIN et al., 2015). Além disso, é de se esperar que o desenvolvimento tecnológico permita 

uma constante evolução na qualidade destas análises aplicadas in situ. 

Além da praticidade e economia do método, o sensoriamento também se destaca por sua 

característica não destrutiva de análise, o que permite a caracterização de parâmetros da vegetação 

durante o seu ciclo vegetativo no campo (WRIGHT et al., 2004; POVH, 2007). Cao et al. (2015) 

ressaltam a importância de se aplicar estratégias para avaliar a resposta da planta, durante a safra, 

ao programa de adubação adotado. Esta prática se faz importante, pois ela permite verificar a 

ocorrência de deficiências, toxidez ou desequilíbrio de nutrientes (KURIHARA et al., 2005); avaliações 

importantes, uma vez que a disponibilização de nutrientes à cultura promovida pelo solo pode 

apresentar oscilações devido a variações das condições atmosféricas, de precipitação e do próprio 

solo.  

Outro importante aspecto de sensores embarcados com princípio de funcionamento 

compatíveis com trabalhos in situ, citado por Stone et al. 1996 como uma abordagem futurística, é a 

possibilidade de permitir diagnósticos instantâneos, permitindo a sua associação com sistemas que 

possibilitam intervenções em tempo real. Esta utilização traz, indiscutivelmente, grande praticidade 

aos trabalhos de campo. Pesquisadores têm concordado que o ajuste de técnicas de sensoriamento 

voltadas à aplicação em sítio específico, utilizando diagnótico e intervenção em tempo real, e 

evitando os custos tradicionais de amostragem e análises de laboratório, são um dos principais 

objetivos dos estudos da área (STONE et al., 1996; SAWYER, 1994).  

Em síntese, sensores ópticos são equipamentos capazes de medir a energia radiante após 

esta interagir com determinado alvo e, por meio do comportamento destes sinais eletromagnéticos, 

eles permitem identificar e entender o objeto sensoriado. Na agricultura, a sua resposta pode ser 

aplicada para a avaliação de parâmetros relacionados ao estado nutricional de N da planta durante o 

seu ciclo no campo, permitindo subsidiar fertilizações nitrogenadas. Este método se destaca, pois ele 

permite: desenvolver estratégias de adubação nitrogenada, levando em consideração a variabilidade 

do potencial de reposta da cultura agrícola; realizar o diagnóstico e intervir em tempo real; e detectar 

a variabilidade de resposta à adubação em toda a área cultivada de maneira prática e não destrutiva. 

2.2. Considerações sobre a adubação nitrogenada na cana-de-açúcar 

A recomendação de fertilização com N que consta nas tabelas de adubação nacionais é um 

dos poucos casos em que não se leva em consideração a análise de solo. Não obstante, Raij (2011) 

menciona 4 procedimentos fundamentais para o manejo eficiente desta adubação, sendo eles: (i) 

levar em consideração o histórico da área, que pode fornecer informações sobre a resposta das 

culturas ao N; (ii) adubar de acordo com a produtividade esperada; (iii) aplicar o adubo nitrogenado 

em parcelas, para se evitar perdas por lixiviação; (iv) e garantir o fornecimento do nutriente em 

estágios mais desenvolvidos da cultura. 

Na cultura de cana-de-açúcar – considerada semiperene por permanecer no campo em 

média por um ciclo de 5 anos – o N é um dos nutrientes limitantes à produtividade e longevidade das 

soqueiras de cana-de-açúcar (VITTI, 2003). Portanto, é importante pensar nos efeitos das adubações 

trazidos corte após corte (PENATTI, 2013). A alta produtividade de biomassa desta cultura está, na 
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maioria da vezes, associada a aplicações substanciais de adubos nitrogenados (ROY et al., 2006), 

sendo um desafio manter os altos níveis de produção, minimizando o impacto do uso destes 

fertilizantes (THORBURN et al., 2011).  

Ademais, são raros os relatos em que a cultura utiliza mais de 40% do nitrogênio do 

fertilizante no final de seu ciclo agrícola (FRANCO et al., 2008). Parte deste baixo aproveitamento é 

atribuído à intensa imobilização microbiológica deste nutriente em solos que contêm material vegetal 

de elevada relação C:N (GAVA et al., 2001). O N imobilizado é, dessa forma, armazenado no solo, 

tornando-se uma potencial fonte residual deste nutriente para a cultura em seus ciclos subsequentes 

(VITTI et al., 2007).  

Apesar da comprovada importância do N para a cana-de-açúcar, isso não é suficiente para 

prever respostas generalizadas às aplicações do nutriente. A cultura canavieira nem sempre costuma 

responder às adubações nitrogenadas (FRANCO et al., 2011; LOFTON et al., 2012). Segato et al. 

(2006) atribuem a ausência de resposta da cana-planta à adubação nitrogenada, à mineralização da 

matéria orgânica que ocorre durante o preparo do solo, às reservas existentes no tolete e ao sistema 

radicular extenso e profundo. Além disso, a cana-de-açúcar forma associações com bactérias 

fixadoras do gás nitrogênio (N2) presente no ar atmosférico (URQUIAGA et al., 1992). 

Vale lembrar também que solos cultivados com cana são frequentemente beneficiados com 

a adubação utilizando a vinhaça – resíduo da indústria canavieira – e também com a presença de 

grande quantidade de palhada, deixada sobre o solo após a colheita sem queima (PENATTI, 2013), o 

que aumenta a demanda deste nutriente, porém favorece seu efeito residual. 

Em razão da falta de um método confiável para a avaliação do teor de N em solos tropicais, 

a adubação nitrogenada, no Brasil, é recomendada utilizando-se de curvas de respostas médias 

previamente calibradas em experimentos agronômicos com diferentes doses de N. Estas calibrações 

representam o comportamento médio da produtividade da cultura em relação às doses de N 

aplicadas, subsidiando a tomada de decisão da quantidade de N a ser aplicada (RAIJ, 2011). No 

entanto, tal método não conduz a uma adubação eficiente, pois além de ele não levar em 

consideração o histórico da área, usualmente, as aplicações são realizadas de maneira uniforme no 

talhão agrícola, o que tem como consequência a sub ou superfertilização de algumas partes da área 

agrícola (BREDEMEIER; SCHMIDHALTER, 2005). 

 Ademais, existem grandes variações na literatura em relação à melhor dose a ser aplicada, 

podendo variar de 60 a 140 kg de N ha
-1

, sendo que estas diferenças estão diretamente ligadas à 

variedade, tipo de solo, região de estudo e sistema de cultivo (KORNDÖRFER et al., 2002; FRANCO 

et al., 2010).  

Uma alternativa simples para o manejo da adubação nitrogenada da cana com gestão 

localizada de insumos seria por meio da adoção do mapeamento da sua produtividade. Nesta 

aborbagem, utilizar-se-ia a informação do(s) mapa(s) de produtividade para se conhecer a 

variabilidade do potencial produtivo (produtividade esperada) e assim variar a dose aplicada conforme 

as curvas de resposta propostas nos manuais de fertilidade. Molin et al. (2015) mencionam que, a 

princípio, técnicas de gestão localizada de fertilizantes resultam na melhor distribuição deste, sem 

que haja redução ou aumento de seu consumo – o que, por sua vez, já poderia resultar em ganhos 
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de produtividade e/ou maior uniformidade do solo e planta. Os autores expressam tal raciocínio pelo 

fato de que nas aplicações uniformes, se a investigação sobre a área for bem-sucedida, a dose a ser 

aplicada será a mesma da dose média da aplicação localizada, uma vez que o método de 

recomendação tem a mesma origem (cálculo do insumo a partir dos manuais de fertilidade). 

Outra possibilidade para se manejar a adubação nitrogenada da cana-de-açúcar de maneira 

mais eficiente é valendo-se de métodos de diagnose foliar. Segundo Kurihara et al. (2005), a 

interpretação da análise foliar possibilita verificar a ocorrência de deficiências, toxidez ou desequilíbrio 

de nutrientes, permitindo assim a avaliação da estratégia de adubação adotada, de modo a promover 

uma adubação mais equilibrada. Conforme Malavolta et al. (1997), a avaliação do estado nutricional 

das plantas normalmente é realizada por análises foliares, tendo-se em vista que a folha recém-

madura é o órgão que, como regra geral, responde melhor às variações no suprimento do nutriente. 

Nas folhas, ocorrem as principais reações metabólicas e as alterações fisiológicas decorrentes de 

distúrbios nutricionais normalmente tornam-se mais evidentes (KURIHARA et al., 2005). 

Ripoli (2007) comentam que, para a eficiência do método, a amostragem foliar deve levar 

em consideração aspectos como a uniformidade da área, quanto ao tipo de solo, variedade, idade, 

tratos culturais e tipo de folha. No caso da cana-de-açúcar, recomenda-se coletar sua folha +1, utilizar 

os 20 cm centrais, desprezando-se a nervura, e realizar a coleta quando a cultura estiver em seu 

maior desenvolvimento vegetativo, sendo em cana-planta de ano aproximadamente 6 meses após a 

germinação e em cana-soca de ano 4 meses após o corte (VITTI; MAZZA, 2002). 

Para comparação e interpretação dos resultados da análise foliar para a cultura da cana, 

Raij et al. (1997) propuseram a faixa de 18 a 25 g kg
-1

 como quantidade adequada deste nutriente na 

folha. Rozane et al. (2008), analisando a influência de diferentes folhas e a sua época de amostragem 

sobre o TFN da cana-de-açúcar, concluíram que a amostragem da folha +1, coletada aos 4 meses 

após o corte da planta, foi o mais adequado para a diagnose foliar desta cultura. Destaca-se também 

que os valores de TFN encontrados pelos autores ficaram abaixo dos valores ótimos propostos por 

Raij et al. (1997). Por outro lado, abordagens que envolvem o mapeamento da variabilidade agrícola 

para aplicações em taxa variada a partir de amostragens foliares da cultura não são economicamente 

viáveis, devido à necessidade de uma alta densidade de amostras para a representatividade da área. 

Assim, uma alternativa para o manejo da adubação nitrogenada de culturas agrícolas que 

vem se consolidando é por meio da utilização de sensores ópticos de reflectância junto a algoritmos 

agronômicos que transformam a informação coletada pelo sensor em dose de N a ser aplicada. Este 

método permite avaliar a resposta espectral do dossel da cultura durante o seu desenvolvimento na 

safra de maneira “limpa” e não destrutiva, permitindo usar diferentes estratégias para a adubação de 

cobertura a partir da interpretação das informações tomadas com o sensor.  

2.3. Sensores ópticos aplicados ao auxílio da adubação de N na cana-de-

açúcar 

Devido à resposta de culturas agrícolas à adubação nitrogenada ser dependente do 

fornecimento de N pelo solo, o qual varia espacial e temporalmente, estratégias de manejo do N que 

incluam predições confiáveis da variabilidade do índice de resposta da cultura durante o ciclo 
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poderiam aumentar a eficiência no uso de N em cultivos agrícolas (JOHNSON; RAUN, 2003). A 

aplicação de fertilizantes em sítio-específico, subsidiada por informações tomadas por sensores, é 

uma alternativa já conhecida para o aumento da eficiência do uso de N por culturas agrícolas e, por 

conseguinte, para a diminuição de riscos de contaminação do meio ambiente (HEEGE et al., 2008).  

Diversas pesquisas têm sido direcionadas ao desenvolvimento de algoritmos para a 

transformação da resposta de sensores em informação da quantidade de N a ser aplicada em 

culturas agrícolas, tais como o trigo (RAUN et al., 2002), milho (SOLARI et al., 2008; KITCHEN et al., 

2010), algodão (OLIVEIRA et al., 2013), arroz (XUE et al., 2014) e cana-de-açúcar (AMARAL et al., 

2015a).  

Várias formas de uso das leituras dos sensores vêm sendo propostas, sendo que muitos 

destes algoritmos utilizam como dado de entrada a informação espectral do dossel de plantas em 

formato de IVs (SUDDUTH et al., 2015), que geralmente envolvem a região do visível e do 

infravermelho próximo (MOLIN et al., 2015), regiões de 370 a 699 nm e de 780 a 1.500 nm, 

respectivamente
2
. Vem ganhando destaque também a utilização de dados de reflectância da região 

de transição entre o vermelho e infravermelho próximo, nomeada como red-edge (c. 700 a 779 nm).  

Segundo Mulla (2013), quanto maior a energia absorvida pelos pigmentos, menor será o 

fator de reflectância na região do visível. Em contrapartida, a região do infravermelho próximo é 

influenciada pela arquitetura do dossel de plantas, estrutura do mesófilo foliar e número de camadas 

de folhas. Segundo Ponzoni et al. (2012), ao se aumentar o número de camadas, um maior fator de 

reflectância é observado – comportamento conhecido como Espalhamento Múltiplo ou, para alguns 

autores, Reflectância Aditiva. Assim, as regiões do visível e infravermelho próximo apresentam, 

respectivamente, fortes relações com pigmentos foliares e biomassa da parte aérea (PETERSON; 

RUNNING, 1989), ambas características relacionadas com a reposta da planta à nutrição de N.  

Já a região do red-edge, segundo Heege et al. (2008), apresenta mais informações da 

biomassa dos dosséis de vegetação em comparação com as demais regiões do espectro 

eletromagnético. Conforme os autores, destacam-se para avaliação da biomassa da vegetação os 

comprimentos de onda de 706 e 755 nm. 

Por outro lado, para que o comportamento espectral do dossel da cultura represente de fato 

a resposta da planta à adubação nitrogenada, é importante considerar o estágio de desenvolvimento 

em que ela se encontra para aplicação do sensor óptico. Portz et al. (2012b), concluem em seu 

trabalho que, para a cultura da cana-de-açúcar, o melhor estágio de desenvolvimento para a 

aplicação de sensores ópticos ocorre quando ela se encontra com altura de colmo entre 0,2 e 0,6 

metros. 

A aplicação de sensores ópticos em dosséis de plantas pouco desenvolvidos comumente 

não resultam na diferenciação espectral dos tratamentos que receberam diferentes doses de N 

(PORTZ et al., 2012a; AMARAL; MOLIN, 2011). Esta sensibilidade tardia da resposta espectral pode 

                                                      
2
 A definição dos limites das regiões espectrais varia de acordo com a fonte consultada. Neste 

trabalho, foram adotados os limites: de 370 a 399 nm para a região do violeta, de 400 a 489 nm para 
o azul, 490 a 559 nm para o verde, 560 a 589 nm para o amarelo, 590 a 629 para o laranja, 630 a 699 
nm para o vermelho, 700 a 779 nm para o red-edge e de 780 a 1.500 nm para o infravermelho 
próximo; os quais se aproximam dos propostos por Novo (2010). 
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ser atribuida à ausência de tempo suficiente para a planta responder em produção de biomassa - 

principal parâmetro a que sensores de dosséis são sensíveis - e/ou devido à interferência do 

solo/palhada na resposta espectral, pelo fato de que em estágios iniciais é comum que a cultura 

ainda não tenha fechado seu dossel (AMARAL; MOLIN, 2014). 

De maneira semelhante, há uma redução da sensibilidade de resposta espectral em dosseis 

de cana com maior biomassa na parte aérea, de modo que é dificultada a diferenciação da resposta 

da cana ao N aplicado a partir de dados espectrais (PORTZ et al., 2012a; PORTZ et al., 2012b; 

AMARAL, 2014). Este comportamento ocorre devido ao fenômeno da Reflectância Aditiva, o qual 

descreve o comportamento espectral da região do infravermelho próximo em função do número de 

camadas de folhas de um dossel de plantas qualquer (ganho de biomassa, no caso da cana-de-

açúcar). O conceito menciona que o incremento da reflectância com a adição de camadas de folhas 

não é linear, apresentando acréscimos sempre menores, à medida que se aumenta o número de 

camadas de folhas (THENKABAIL et al., 2000; PONZONI et al., 2012). Assim, em estágios de maior 

desenvolvimento da cultura da cana há uma saturação da resposta espectral na região do 

infravermelho próximo e, consequentemente, de IVs que utilizam este região, limitando a capacidade 

de avaliação da resposta da planta ao N com sensores ópticos.  

 

2.3.1. Estudos envolvendo sensores ativos multiespectrais 

No Brasil, estudos utilizando sensores ópticos multiespectrais na cultura da cana-de-açúcar 

mostraram resultados promissores de utilização de dados espectrais de dossel para: diferenciar 

doses de N aplicadas (INAMASU et al., 2006); estimar N extraído pela cultura (PORTZ et al., 2012a); 

estimar biomassa acumulada pela parte aérea e, consequentemente, estimar a sua produtividade 

(AMARAL; MOLIN, 2011; AMARAL, 2014). Porém, resultados consistentes para a predição do TFN 

ainda não foram obtidos. 

Portz et al. (2012a) e Portz et al. (2012b), avaliando vários plantios comerciais desta cultura, 

encontraram excelentes relações (R² variando entre 0,67 e 0,94) para a predição do N extraído 

utilizando o sensor N-SensorTM ALS (Yara International ASA, Duelmen, Alemanha), que trabalha 

com relações entre os comprimentos de onda 730 e 760 nm. Os resultados encontrados por estes 

autores foram obtidos com a cultura em estágio inicial de desenvolvimento, quando a planta 

apresentava altura entre 0,3 e 0,5 m (medida obtida do solo até a folha +1). Nestes trabalhos, os 

autores calcularam o N extraído pela cultura a partir da informação de seu TFN e de sua produção de 

massa seca, portanto apesar do do N extraído ser função do TFN, ele também se relaciona com a 

produção de biomassa da planta, o que pode justificar as altas correlações obtidas com o espectro. 

Amaral e Molin (2014), também avaliando plantios comerciais de cana-de-açúcar, 

encontraram correlações satisfatórias entre dados espectrais e a resposta de produtividade à 

aplicação de N. Os autores concluem que sensores ópticos de dossel são, de certa forma, sensíveis 

às diferentes doses de N aplicadas em campo, pois o nitrogênio absorvido influencia o acúmulo de 

biomassa na planta, principal fator que comanda o comportamento espectral desta cultura. Os 

autores ainda relatam que há uma dificuldade de se conseguir resultados consistentes da resposta 
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desta cultura à adubação de N por meio de sensores ópticos, pois existe nos campos de cana uma 

alta variabilidade ocasionada por fatores os quais são mais limitantes que o N, tais como 

compactação do solo, danos de colheita e estresses hídricos. 

Explorando as relações entre índices de vegetação e a resposta de biomassa desta cultura, 

Amaral et al. (2015a) propuseram em seu trabalho um algoritmo para converter a resposta do sensor 

em doses de aplicação de N. A metodologia proposta pelos autores foge à maneira tradicional de se 

interpretar os dados obtidos com sensor óptico, proposta por Raun et al. (2005) e Holland e Schepers 

(2010), baseadas na adubação localizada de N para a cultura de cereais. Estas abordagens 

tradicionais direcionam aplicações mais altas deste nutriente em locais onde se apresentam menor 

resposta de vigor da cultura; em contrapartida, a metodologia de Amaral et al. (2015a) propõe doses 

mais altas de N aos locais com vigor de planta também alto. Os autores se justificam pelo fato de que 

o baixo desenvolvimento de biomassa da cultura da cana nem sempre é função da deficiência de N, 

em muitos casos, danos na planta causados no momento da colheita mascaram o efeito do N. Desta 

maneira, locais que apresentam maior vigor se mostrariam mais satisfatórios para o recebimento de 

altas doses de N, uma vez que a cultura está bem-estabelecida. 

2.3.2. Estudos envolvendo sensores passivos hiperespectrais 

Os estudos nacionais aplicando sensores mulitespectrais em dosséis de cana-de-açucar 

ainda não obtiveram resultados satisfatórios de correlação entre IVs e o TFN. A mesma dificuldade 

também foi constatada por trabalhos de Cao et al. (2013) e Cao et al. (2015) para a cultura do arroz, 

que obtiveram correlações entre IVs, obtidos com sensores ópticos multiespectrais, e o teor foliar de 

N com R² não superiores a 0,33. Em contrapartida, para esta mesma cultura, pesquisas 

desenvolvidas por Stroppiana et al. (2009), operando um sensor de reflectância hiperespectral, 

identificaram correlações satisfatórias (R² maior que 0,65) entre a concentração de N no dossel e IVs, 

os quais envolviam dois comprimentos de onda da região do visível (verde e azul). Os autores ainda 

comentam que o uso de IVs com combinações entre comprimentos de onda específicos da região do 

visível pode melhorar substancialmente a predição de variáveis relacionadas ao N na planta, tal como 

o TFN. Esta hipótese também é defendida por Hansen e Schjoerring (2003).  

Na Tailândia, investigações conduzidas por Miohokasap et al. (2012), objetivando a 

predição do TFN em dosséis de cana-de-açúcar com sensor hiperespectral, mostraram resultados 

promissores. Os autores avaliaram o dossel de plantas com o espectrorradiômetro FieldSpec 3 

(Analytical Spectral Devices – ASD, Boulder, CO, USA) e técnicas de mineração de dados (data 

mining), obtendo coeficientes de determinação superiores a 0,7 entre o TFN e IVs, os quais 

trabalhavam com comprimentos de onda específicos dentro da região do red-edge. No entanto, os 

resultados encontrados pelos autores citados foram obtidos quando a cultura se encontrava com 9 

meses de idade e aproximadamente 3,5 metros de altura, momento tardio para intervenções na 

adubação desta cultura durante o ciclo produtivo em que ela foi avaliada. Por outro lado, esta 

pesquisa abre preceitos para utilização de sensores hiperespectrais como alternativa para a predição 

do TFN em dosséis de cana, ou então, como ferramenta para se obter IVs e comprimentos de onda 
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que sejam mais correlatos com esta variável, possibilitando uma futura adaptação de sensores 

multiespectrais ativos. 

No Brasil, são recentes os estudos com sensores hiperespectrais em cana-de-açúcar. 

Martins (2016), em condições de laboratório, ao avaliar diretamente as folhas da cultura (coletadas 

aos 90 DAC – Dias Após o Corte) com sensor hiperespectral, encontrou resultados promissores (R² 

superiores a 0,6) para a predição do TFN. Por sua vez, Barros (2016), utilizando o mesmo sensor e 

avaliando dosséis de cana in situ, logrou resultados menos signficativos (R² de 0,5), aos 146 DAC. 

Éstes resultados preliminares ao serem comparados com os obtidos por Miohokasap et al. (2012) 

indicam que são necessárias investigações mais profundas com o sensoriamento hiperespectral 

aplicados à predição do TFN da cana, a fim de explorar e entender o real potencial potencial da 

técnica. 

2.4. Análises de componentes principais para avaliações qualitativas de 

curvas espectrais 

Análises qualitativas são realizadas com o intuito de identificar particularidades ao longo do 

espectro eletromagnético, tais como a ocorrência de diferentes intensidades de reflectância (albedo) 

e a presença de feições de absorção. Desta forma, elas também representam avaliações que 

possibilitam diferenciar dosséis de plantas e caracterizá-los qualitativamente quanto à variação dos 

parâmetros físico-químicos que os constituem. 

Dentre as análises qualitativas multivariadas, a Análise de Componentes Principais (ACP) é 

uma das que se destacam. Ela é uma importante ferramenta de análise multivariada, sendo inclusive 

a base na qual se fundamentam outros métodos multivariados de análises de dados, por exemplo, a 

regressão em componentes principais e a regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR – Partial 

Least Squares Regression). Além do mais, este é um recurso que permite revelar a presença de 

amostras anômalas, as relações entre variáveis e os agrupamentos entre amostras (LYRA et al., 

2010).  

A ACP é considerada como um método exploratório e que, em dados espectrais, permite 

identificar possíveis agrupamentos ou classes de amostras as quais possuem características 

semelhantes (NASCIMENTO et al., 2010; MULLA, 2013). O objetivo desta análise é averiguar um 

grande número de variáveis originais e encontrar as suas combinações, de forma a transformá-las e 

reduzi-las a um pequeno número de variáveis que sejam não correlacionadas na ordem de sua 

importância e que descreva a variabilidade dos dados (MANLY, 2008). Portanto, a ACP simplifica a 

análise de grandes conjuntos de dados, reduzindo-os a poucas variáveis as quais representam a 

variação dos dados originais, de modo que o novo conjunto de variáveis contém apenas informações 

importantes, criando-se novos eixos no espaço multidimensional, que são chamados de componentes 

principais (BROWN, 1995; NASCIMENTO et al., 2010). 

A ACP consiste na realização de uma série de transformações matemáticas, em que um 

conjunto de dados de entrada com n variáveis e p indivíduos, após o processamento, produzirá outro 

conjunto de dados com p indivíduos, porém com um número de variáveis menor, estipulado no 

momento do processamento de dados. A implementação algébrica da ACP é dada pela Equação 1: 
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CP1 = (B1 . e1,1) + (B2 . e1,2) + ... + (Bn . e1,n)       (1) 

CP2 = (B1 . e2,1) + (B2 . e2,2) + ... + (Bn . e2,n) 

... 

CPn = (B1 . en,1) + (B2 . en,2) + ... + (Bn . en,n) 

Onde: CP1 a CPn são os valores dos pesos (scores ou autovalores) das componentes 

principais, B1 a Bn são os dados originais (valores de reflectância de cada um dos comprimentos de 

onda) e e1 a en são os autovetores. 

 

Assim, percebe-se que associado a cada autovalor existe um conjunto de autovetores os 

quais servem como fatores de ponderação que definem o peso de cada dado original para uma 

determinada componente principal (CROSTA, 1992). Logo, em análises do comportamento espectral 

de alvos, os autovetores mostram a contribuição de cada comprimento de onda no autovalor de cada 

componente principal. Os autovalores e autovetores associados definem o novo conjunto de dados. 

Por fim, a ACP tem se consolidado como ferramenta padrão para a redução da dimensão 

de dados e a determinação da intensidade dos efeitos de um certo atributo em estudos de 

caracterização do comportamento espectral de solos, plantas, minerais e rochas (SMITH et al., 1985; 

GALVÃO et al., 2001; MIPHOKASAP et al., 2012; DEBAENE et al., 2014). 

2.5. Métodos para avaliações quantitativas da reflectância espectral 

A espectroscopia nas regiões do VisNIR associada a métodos quimiométricos, permite a 

quantificação de diversos parâmetros físico-químicos do alvo sensoriado. Estes métodos dizem 

respeito à aplicação de análises estatísticas de regressão para a obtenção de modelos de 

determinação, a fim de estabelecer a predição de atributos de alvos específicos, baseando-se em 

suas informações espectrais. A quantificação de parâmetros bioquímicos do dossel de planta por 

meio das informações de reflectância espectral torna necessária a utilização de técnicas apuradas 

que produzam modelos matemáticos utilizados para predição destes valores (GOMEZ et al., 2008). 

A quimiometria é a base para a manipulação de dados obtidos por espectroscopia de 

reflectância, de forma a utilizá-los para reconhecimento e classificação de padrões, monitoramentos, 

e, ainda, calibração e modelagem multivariada (WOLD et al., 2001; VISCARRA ROSSEL, 2008; 

MARETTO, 2011). 

Um dos problemas práticos de se utilizar dados hiperespectrais para predição de variáveis 

se deve à utilização de uma grande quantidade de variáveis preditoras – que, naturalmente, 

apresentam alta colinearidade – para a coleta de uma única informação. Somado a este entrave, na 

maioria das vezes, o número de observações é menor que o número de variáveis preditoras. Desta 

forma, cuidados devem ser tomados com as técnicas de predição elegidas de maneira que estas 

explorem apenas as regiões do espectro as quais apresentam relações satisfatórias com o atributo a 

ser predito, evitando assim modelos sobreajustados. 

Desenvolvida por Wold et al. (1983), a PLSR é uma técnica que tem sido amplamente 

utilizada em quimiometria para análises quantitativas a partir da reflectância espectral (VISCARRA 
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ROSSEL et al., 2006; IZNAGA et al., 2014). A PLSR também é um método de regressão multivariada 

que se destaca entre os demais por ser uma técnica de compreensão relativamente fácil; por ter a 

possibilidade de avaliar uma grande quantidade de variáveis preditoras (tal como curvas espectrais), 

evitando o fenômeno do sobreajuste (over-fitting); e por possuir boa disponibilidade de softwares 

estatísticos que realizam esta análise (TOBIAS, 1995).  

Para predição da variável de interesse, a PLSR utiliza todo o espectro para obtenção de 

sucessivas Variáveis Latentes (VL), as quais maximizam a covariância entre as variáveis de predição 

(espectros) e de resposta (parâmetro de interesse). A partir de combinações entre estas novas 

variáveis, é gerado o modelo de regressão linear (VISCARRA ROSSEL; BEHRENS, 2010).  

Assim, a PLSR manipula uma grande série de dados de maneira simultânea e lida com 

grande número de variáveis preditas que são altamente colineares (no caso, curvas espectrais) 

(VARMUZA; FILZMOSER, 2009). Além disso, o método é robusto, mesmo com interferência de 

ruídos ou ausência de dados; permite a predição do atributo de interesse com poucos componentes 

e, também, apresenta velocidade computacional do algoritmo favorável (VISCARRA ROSSEL, 2008).  

Outro recurso utilizado para se evitar o fenômeno do sobreajuste é a redução da dimensão 

de dados utilizando métodos de seleção de variáveis. Um dos métodos que pode ser utilizado para 

este fim, quando se dispõe de mais observações que variáveis, é o de Stepwise. Segundo Glantz e 

Slinker (1990), este método permite estabelecer modelos de regressões mais confiáveis, pois o 

processo de entrada das variáveis dependentes é gradual e sequencial, isto é, uma variável de cada 

vez entra na equação de regressão, melhorando a habilidade de predição do modelo.  

O método de Stepwise retira de forma gradativa as variáveis menos significativas 

estatisticamente em relação à variável a ser predita. Este processo ocorre até que as variáveis 

restantes sejam estatisticamente relevantes, ou seja, até que não haja melhora significativa do 

modelo ou não haja variáveis a serem retiradas. Esta técnica supõe que algumas variáveis não 

contribuam de forma expressiva com a resposta de todo o conjunto (DARVISHZADEH et al., 2008). 

Desta forma, este método é útil em situações que apresentam grandes bancos de dados com um alto 

número de variáveis independentes, permitindo identificar pequenos subgrupos de variáveis as quais 

melhor se correlacionam e determinam o valor da variável dependente (DEMATTÊ et al., 2015).  

Outro método eficiente para a redução da dimensão de dados altamente correlacionados é 

a sparse Partial Least Square (sPLS). Ele, ao contrário do Stepwise, pode ser aplicado quando 

existem mais variáveis que observações. Ele tem como princípio a imposição de dispersão nas 

variáveis independentes, por meio dos princípios dos mínimos quadrados parciais (CHUN; KELES, 

2010). Frequentemente, quando se trabalha com dados espectrais, dispõe-se de um número de 

variáveis maior que o de observações. Uma alternativa para se aplicar o método de Stepwise, neste 

caso, é reduzir o número de variáveis, utilizando a técnica sPLS.  

Para a interpretação das quantificações dos atributos, necessita-se observar os valores de 

algumas figuras de mérito da regressão. Frequentemente, utiliza-se para tal, o coeficiente de 

determinação (R²); a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE), que expressa a acurácia do modelo, 

apresentando o valor de erro na mesma unidade de medida da variável; o Erro Relativo (do inglês, 

RE), que expressa o erro em porcentagem, tomando como referência a média dos valores de 
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referência e a Razão de Porcentagem de Desvio (RPD) (NANNI; DEMATTÊ, 2006; WETTERLIND et 

al., 2008; SHI et al., 2014).  

Saeys et al. (2005) estabeleceram que valores de referência para avaliação do R² , em que 

valores oscilando entre 0,50 e 0,65 indicam a possibilidade de discriminação das altas e baixas 

concentrações do atributo, utilizando o modelo, enquanto que valores entre 0,66 e 0,86 e acima de 

0,86 indicam modelos quantitativos de predição de atributos químicos do solo bons e excelentes, 

respectivamente. De maneira semelhante, Chang et al. (2001) estabeleceram valores de referência 

para a interpretação do RPD, em que valores menores que 1,40 indicam modelos não confiáveis; 

valores entre 1,40 e 2,00 indicam modelos razoáveis e valores superiores a 2,00, modelos excelentes 

que predizem de forma acurada o atributo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área experimental 

O experimento foi planejado e conduzido pela equipe do Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), como parte do projeto temático BIOEN/FAPESP no 2008/56147-1. A área experimental está 

localizada em um talhão da fazenda da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) em 

Piracicaba, nas coordenadas geográficas 22°41'02" de latitude sul e 47°38'44" de longitude oeste, 

com referência no Datum WGS-84. 

O solo do local foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo. A variedade de cana IAC 

95-5000 foi implantada nesta área no ano de 2013, sendo o presente experimento conduzido ao 

longo da safra 2014/2015, cana de primeira soca.  

Para a execução de experimentos agronômicos, o talhão foi dividido em 28 parcelas 

(unidades experimentais), cada uma composta por cinco linhas de cana, espaçadas a 1,5 m e com 

comprimento de 15 m. As parcelas foram instaladas com delineamento experimental de blocos 

aleatorizados, e os tratamentos consistiram em 4 diferentes níveis de adubação (0, 60, 120 e 180 kg 

ha
-1

), sendo que os tratamentos com 60, 120 e 180 kg ha
-1

 apresentaram 8 repetições e o tratamento-

controle (0 kg ha
-1

), 4 repetições. 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

3.2. Coleta de dados 

Ao longo do ciclo da cultura, foram coletadas informações da resposta espectral do dossel 

de plantas, da altura do colmo e do TFN; ademais, ao final do ciclo, também foi estimada a 

produtividade final da cultura para cada parcela. Para que a coleta de dados no interior de cada 

parcela fosse realizada sempre no mesmo ponto, 5 touceiras (subamostras) foram demarcadas com 

fitas plásticas, as quais consistiram nas unidades observacionais do experimento. 
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A primeira coleta foi realizada no dia 16 de dezembro de 2014, quando a cultura estava com 

67 Dias Após o Corte (DAC) e apresentava altura média de colmo de 1 metro. Conforme apresentado 

pela Tabela 1, os dados espectrais, a altura e o TFN foram mensurados com intervalos de 

aproximadamente 1 mês, com coletas realizadas em diferentes estágios de desenvolvimento da 

cana-de-açúcar (Figura 2) estendendo-se até o mês da colheita (setembro de 2015). A coleta não foi 

realizada em intervalos mensais regulares, pois os parâmetros avaliados deveriam ser mensurados 

juntos à coleta de dados espectrais e o sensor utilizado era dependente de condições climáticas 

favoráveis.  

O fim da tomada de dados mensais, que deveria ser determinado pela colheita da cultura, 

teve de ser realizado no mês de junho, pois no mês de julho grande parte das parcelas experimentais 

sofreram acamamento, deformando a estrutura do dossel de plantas, o que ocasionaria alterações 

nas leituras espectrais realizadas com o sensor, comprometendo a sua análise. 

 

Tabela 1. Coleta de dados realizadas em campo. 

Coleta Informações tomadas Data DAC 

C1 Espectral, altura e TFN 16/12/2014 67 

C2 Espectral, altura e TFN 17/01/2015 99 

C3 Espectral, altura e TFN 03/03/2015 144 

C4 Espectral, altura e TFN 23/03/2015 164 

C5 Espectral, altura e TFN 28/04/2015 200 

C6 Espectral, altura e TFN 26/05/2015 228 

C7 Espectral, altura e TFN 22/06/2015 255 

Colheita Produtividade 17/09/2015 342 

 

 

 

Figura 2. Estágio de desenvolvimento da cultura no momento das coletas de dados. 
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3.2.1. Aquisição dos dados espectrais de dossel 

Os dados espectrais de cada parcela foram sempre obtidos sobre as 5 plantas previamente 

marcadas; desta maneira, em cada coleta de campo eram obtidos um total de 140 espectros. Para o 

sensoriamento do dossel de plantas, foi utilizado o espectrorradiômetro HandHeld 2 (ASD – Analytical 

Spectral Devices, Boulder, EUA). Este equipamento é um sensor hiperespectral passivo que trabalha 

com comprimentos de onda do espectro visível ao infravermelho próximo (325 a 1075 nm), 

apresentando resolução espectral de 3 nm; contudo, informa a reflectância a cada 1 nm, produto da 

interpolação entre os valores mensurados.  

O sensor apresenta ângulo de visada de 25° e, neste trabalho, para cada coleta foi 

posicionado a 1,5 m acima da altura média da cultura, proporcionando um campo de visada circular 

de aproximadamente 0,65 m de diâmetro e área de 0,34 m
2
, conforme esquematizado pela Figura 3A. 

Para a realização das leituras espectrais ao longo do desenvolvimento da cultura, foi adaptado um 

suporte retrátil para a elevação do mesmo até a altura adequada (Figura 3B).  

 

 

Figura 3.  (A) Esquema da coleta de dados espectrais do dossel de cana-de-açúcar com sensor posicionado a 
1,5 m acima do dossel; (B) Suporte retrátil adaptado ao sensor. 

 

Conhecida a sensibilidade do sensor passivo, cuidados maiores foram tomados para a 

obtenção de dados espectrais com o intuito de minimizar os efeitos das variações da iluminação do 

ambiente. Assim, as leituras espectrais foram sempre realizadas em dias ensolarados, com a menor 

quantidade possível de nuvens, obedecendo ao intervalo entre as 10h e 14h, de forma semelhante 

aos trabalhos realizados por Miohokasap et al. (2012) e Barros (2016), que também utilizaram um 

sensor hiperespectral passivo para a avaliação do dossel de cana. Ademais, impreterivelmente, antes 

de se iniciar o sensoriamento do dossel de plantas, realizava-se a calibração do espectrorradiômetro 

valendo-se da placa Lambertiana padrão que acompanha o aparelho. Recalibrações do sensor eram 

feitas sempre após a leitura de 10 parcelas experimentais, o que representava um tempo de 

aproximadamente 40 minutos entre calibrações. Quando, eventualmente, eram observadas 
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mudanças de intensidade da luz solar provocadas pela presença de nuvens, o trabalho era 

interrompido até que se estabilizava a intensidade de luz. 

No processo de calibração, para a padronização da altura da placa Lambertiana em relação 

à ponta leitora do sensor, foi adaptada no suporte do aparelho uma base para o posicionamento da 

placa de calibração (Figuras 4A e B). A base foi posicionada abaixo do leitor do sensor, a uma 

distância de 15 cm, de modo que o campo de visada do aparelho ficasse totalmente preenchido pela 

placa. A caracterização do comportamento espectral de cada parcela foi realizada calculando-se a 

média dos espectros coletados sobre cada uma das 5 touceiras marcadas. 

Apesar das curvas espectrais haverem sido mensuradas de 325 a 1075 nm, foi utilizado 

apenas o intervalo de 400 a 900 nm, devido a presença de grande intensidade de ruído no início e 

final das curvas espectrais.  

 

 

Figura 4.  (A) Base adaptada no suporte do sensor para posicionamento da placa Lambertiana; (B) Placa 
Lambertiana sobre o suporte. 

 

3.2.2. Aquisição da altura de colmo, TFN e produtividade 

No mesmo dia da coleta de dados espectrais, realizava-se a medição da altura das plantas 

e a coleta de folhas para obtenção do TFN. A altura das plantas foi mensurada em cada uma das 

touceiras previamente marcadas, medindo-se o colmo de maior altura e tomando a medida do solo 

até o ápice da folha-bandeira. A caracterização da altura de cada parcela foi realizada calculando-se 

a média das medidas de cada uma das 5 subamostras. 

Para a caracterização das parcelas quanto ao seu teor foliar de nitrogênio, foram retiradas 

para análise 10 folhas de cada parcela. Foi colhida a primeira folha completamente expandida – lígula 

totalmente aberta – a partir do ápice da cultura, denominada como folha +1, bem aceita na literatura 

como folha diagnóstico para a cana-de-açúcar. Esta coleta foi realizada nas 2 plantas vizinhas às 

plantas marcadas, localizadas fora do campo de visada do sensor, de forma a não alterar a estrutura 

do dossel das plantas avaliadas espectralmente. Após a retirada das folhas, destacou-se o seu terço 
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médio (Figura 5), excluindo-se as nervuras (RIPOLI, 2007), e, então, estas foram enviadas ao 

laboratório para a determinação do teor de nitrogênio. A determinação do TFN foi obtida utilizando a 

metodologia semi-micro Kjeldahl, método que determina o teor do nutriente de interesse em extratos 

obtidos por digestão sulfúrica realizada (MALAVOLTA et al., 1997) 

Para a obtenção da produtividade final de cada parcela, o experimento foi colhido 

manualmente, sem queima, em setembro de 2015. A cana de cada parcela foi organizada em feixes, 

os quais foram pesados separadamente, utilizando-se uma célula de carga instalada em uma 

carregadora de cana (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Terço médio da “folha +1” destacado para análise do TFN. 

 

 

Figura 6. Aferição de massa das pacelar, utilizando célula de carga instalada em carregadora de cana. 
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3.3. Análise dos dados 

3.3.1. Análise univariada dos dados de produtividade, altura, TFN e 

regiões espectrais 

Para possibilitar a análise univariada dos dados hiperespectrais, primeiramente calculou-se 

a reflectância média das regiões espectrais do azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho 

próximo. Como referência para o cálculo destas faixas espectrais, foram utilizadas as bandas 

espectrais do sensor REIS (RapidEye Earth Imaging System) do satélite RapidEye, o qual apresenta 

a banda do azul com sensibilidade de 440 a 510 nm, banda do verde de 520 a 590 nm, banda do 

vermelho de 630 a 690 nm, banda do red-edge de 690 a 730 nm e banda do infravermelho próximo 

de 760 a 880 nm. 

Em seguida, para os conjuntos de dados obtidos durante o desenvolvimento da cultura 

(altura, TFN e dados espectrais), ou seja, informações arrecadadas nas 7 primeiras coletas, conforme 

apresentado na Tabela 1, foi calculada a estatística descritiva e avaliada a sua normalidade por meio 

do teste de Shapiro-Wilk. Os conjuntos de dados que não apresentaram distribuição normal foram 

normalizados, utilizando a transformação de Box-Cox (BOX; COX, 1964) com o intuito de possibilitar 

a aplicação de testes de estatística paramétrica.  

A análise de variância (ANOVA) e o teste Tukey foram aplicados sobre os dados de 

produtividade final para comprovação do efeito da aplicação das diferentes doses de adubação 

nitrogenada sobre a cultura da cana e, consequentemente, a avaliação da efetividade do experimento 

em atribuir variabilidade às parcelas experimentais. As mesmas análises foram realizadas sobre os 

demais parâmetros culturais e as regiões espectrais, os quais foram avaliados mensalmente, a fim de 

identificar a habilidade de cada variável como meio de diagnosticar as doses aplicadas de N.  

Para um melhor entendimento da resposta da cultura aos tratamentos aplicados, também 

foram realizadas análises de regressões testando a significância do comportamento linear e 

quadrático de cada variável e o cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson para avaliar o 

grau de associação entre as variáveis. 

Todas as análises foram conduzidas com o suplemento de análises estatísticas para 

Microsoft Excel, desenvolvido em plataforma R, denominado AcionStat (EstatCamp, São Carlos, SP, 

Brasil) 

3.3.2. Avaliação qualitativa dos espectros por análise descritiva e análise 

de componentes principais 

Para auxiliar na compreensão da resposta dos espectros em relação à dose de N aplicada, 

foram selecionadas as coletas que tiveram resposta significativa aos tratamentos, de acordo com a 

ANOVA. Os espectros de cada tratamento foram submetidos à análise descritiva, a qual avaliou, de 

maneira visual, a intensidade, a forma e as feições de absorção da curva espectral. A análise das 

feições de absorção foram realizadas utilizando a técnica da de remoção do contínuo. Esta técnica 

consiste em remover as feições contínuas dos espectros, de forma a isolar bandas de absorção 
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particulares dos espectros de reflectância, permitindo assim qualificar a análise espectral (CLARK; 

ROUGH, 1984).  

Para a análise exploratória multivariada dos espectros, objetivando identificar possíveis 

agrupamentos de amostras, sem incluir os demais parâmetros da cultura, aplicou-se a ACP. Esta 

análise foi empregada sobre os conjuntos de curvas espectrais obtidas em cada uma das 7 coletas 

(conjunto de 28 espectros) e também agrupando todos os dados espectrais coletados (conjunto de 

196 espectros). Conforme já mencionado, foi avaliado o intervalo de 400 a 900 nm das curvas 

espectrais coletadas devido a presença de ruído.  

As análises foram executadas utilizando o software Unscrambler 9.7 (CAMO AS, 

Trondheim, Noruega), sendo executadas para um número máximo de 10 componentes principais. Os 

valores de peso (scores ou autovalores) e autovetores (loadings) de cada componente principal, 

assim como a variância explicada por cada componente principal foram obtidos e transferidos ao 

software Microsoft Excel para construção dos gráficos. 

A fim de facilitar a interpretação da ACP em função do TFN de cada parcela, foi 

estabelecida a classificação dos teores foliares de nitrogênio em 3 grupos: baixo, médio e alto. Para 

tal, adotou-se o método de análise de agrupamento K-médias, com similaridade entre grupos 

baseada por distância euclidiana. Este processamento também foi realizado no suplemento 

estatístico do software Microsoft Excel, ActionStat (EstatCamp, São Carlos, SP, Brasil). 

3.3.3. Avaliações quantitativas dos espectros para predição do TFN 

Avaliações quantitativas dos dados espectrais para predição do atributo de interesse foram 

realizadas por diferentes metodologias, as quais foram aplicadas a cada uma das 7 coletas de dados 

realizadas por este trabalho, assim como para o conjunto de dados formado pelo agrupamento de 

todos os espectros. 

A primeira avaliação quantitativa do espectro foi realizada pelo método PLSR, método já 

bastante utilizado em quimiometria e que, conforme já discutido no tópico 2.5, consiste em relacionar 

os valores reais do atributo a ser predito com todos os dados espectrais (curva espectral) coletada 

pelo sensor. Este método utiliza todas as variáveis do espectro coletado para obtenção de sucessivas 

variáveis latentes (VLs), as quais maximizam a covariância entre as variáveis de predição (espectros) 

e de resposta (parâmetro de interesse).  

Em seguida, foram selecionados e replicados 4 Índices de Vegetação (IVs) e uma regressão 

múltipla, todos citados pela literatura com potencial para predição do teor foliar de nitrogênio. Os IVs 

foram replicados juntamente com a regressão múltipla sobre os dados obtidos, de modo a verificar o 

seu desempenho no conjunto de dados deste trabalho. Valendo-se das equações e comprimentos de 

onda dos IVs selecionados, foram calculados os seus valores para os espectros de cada uma das 

parcelas. Tais valores foram comparados com o respectivo TFN de cada parcela e, através de 

regressões lineares simples, foram calibrados e validados novos modelos para cada um dos IVs.  

Já para o modelo de regressão linear múltipla selecionado na literatura, foi avaliado a sua 

replicação sobre os conjuntos de dados de cada uma das coletas espectrais e de TFN. Ademais, 
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utilizou-se os comprimentos de onda propostos por tal equação, para calibração e validação de um 

novo modelo de regressão múltipla.  

Em um último momento, semelhante a Stroppiana et al. (2009) e Müller  et al. (2008), 

aplicou-se a técnica de sPLS associada à de Stepwise (referida neste trabalho como sPLS + 

Stepwise) para a seleção das melhores variáveis espectrais correlacionáveis com o TFN e, com esta 

informação, foram propostas regressões múltiplas para cada uma das coletas, assim como foram 

criados novos IVs a partir de diferentes combinações entre as variáveis selecionadas. 

3.3.3.1. Determinação do TFN por PLSR 

O PLSR foi o primeiro método utilizado para relacionar os espectros com os teores foliares 

de nitrogênio obtidos de análises convencionais de laboratório. Modelos de regressão foram gerados 

e validados para dados obtidos de cada uma das 7 coletas de campo.  

As calibrações foram realizadas com 54% dos dados (15 parcelas) e os modelos validados 

sobre os demais 46% (13 parcelas); portanto, a validação empregada foi cruzada e externa. Os 

conjuntos de calibração e validação foram escolhidos em função do TFN das parcelas, de modo que 

ambos não apresentassem valores muito divergentes entre si, evitando agrupamentos que 

comprometessem a variabilidade dos dados. 

Conforme sugerido por Milagres et al. (2013), o número de VLs utilizadas para calibração 

dos modelos foi padronizado para permitir a comparação dos modelos criados para cada uma das 

coletas. Desta forma, escolheu-se gerar os modelos com 3 VLs, já que esta quantidade permitiu, de 

maneira geral, um baixo erro de predição na validação. A manipulação dos dados e a geração dos 

modelos foram realizadas no software Unscrambler 9.7 (CAMO AS, Trondheim, Noruega). Tanto o 

cálculo das figuras de mérito das regressões quanto a construção dos gráficos foram realizados em 

planilhas do Excel. 

Para avaliação dos modelos, as figuras de méritos observadas foram o R², o RMSE, o RE e 

a RPD; todas avaliadas sobre a calibração e a validação cruzada. A RPD é obtida a partir da razão 

entre o desvio padrão dos valores de referência e o RMSE da regressão. Este é um parâmetro 

utilizado para medir a eficiência de predição do modelo e, neste trabalho, terão os seus valores 

interpretados conforme Chang et al. (2001). 

3.3.3.2. Determinação do TFN por índices de vegetação citados na 

literatura 

Com o intuito de avaliar algumas combinações espectrais já citadas pela literatura como 

promissoras para predição do TFN da cana-de-açúcar, 4 IVs foram selecionados, bem como uma 

regressão múltipla (Tabela 2).  
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Tabela 2. Índices de vegetação utilizados e as suas respectivas informações sobre: equação e bandas 
espectrais, o sensor utilizado no trabalho e a citação da fonte bibliográfica. 

IVs Sensor Equação¹ Fonte 

ISR 
Crop Circle, 
ACS – 430 

B590 / B880 
Amaral e Molin 

(2014) 

NDRE FieldSpec 3 (B780 – B730) / (B780 + B730) Martins (2016) 

NDI FieldSpec 3 (B750 – B700) / (B750 + B700) 
Miohokasap et 

al. (2012) 

RSI FieldSpec 3 B724 / B700 
Miohokasap et 

al. (2012) 

Regressão 
múltipla 

FieldSpec 3 Y = 53,32 + 227,09 * B710 – 350,54* B720 Barros (2016) 

1
Nas equações, valor numérico precedido da letra B representa o comprimento de onda utilizado no modelo. 

 

O cálculo dos índices foi realizado para cada um dos espectros coletados, utilizando-se das 

equações e comprimentos de onda apresentados na Tabela 2. Modelos de regressão linear foram 

gerados com 54% dos dados (15 parcelas) e validados sobre os demais (46% - 13 parcelas) para 

cada uma das coletas realizadas. Os mesmos conjuntos de calibração e validação foram usados na 

etapa anterior. 

Já para o modelo de regressão linear múltipla, foi avaliado a sua replicação sobre os 

conjuntos de dados completos (28 parcelas) de cada uma das coletas. Ademais, também utilizou-se 

os 2 comprimentos de onda propostos por tal equação (710 e 720 nm), para calibração e validação 

de um novo modelo de regressão linear múltipla. 

Todas as regressões foram avaliadas pelos seus desempenhos de R², o RMSE, o RE e a 

RPD. 

3.3.3.3. Estimativa do TFN utilizando seleção de variáveis (sPLS + 

Stepwise) e regressão linear múltipla 

Além da seleção de variáveis por sPLS + Stepwise, e com o intuito de comparar resultados, 

foi observado o coeficiente de correlação de Pearson entre o fator de reflectância de cada um dos 

comprimentos de onda e o TFN. Esta análise foi realizada para os conjuntos de dados das coletas e 

para todos os dados agrupados. Após o cálculo desta medida descritiva de correlação, selecionou-se 

as 10 variáveis espectrais que tivessem maior correlação com o TFN.  

De maneira semelhante ao cálculo do coeficiente de correlação, a seleção de variáveis por 

sPLS + Stepwise foi também aplicada aos dados de cada coleta (conjuntos de espectros e TFN das 

28 parcelas) e a todos os dados agrupados. Com os coeficientes gerados pelo sPLS, os 10 melhores 

comprimentos de onda foram selecionados para predição do TFN em cada coleta. Estes 10 

comprimentos de onda foram submetidos à análise de Stepwise, a qual apurou a seleção de dados, 

selecionando as variáveis mais significativas para a predição do TFN. Para esta análise, utilizou-se o 

critério de informação de Akaike (AIC), que leva em consideração qual é a penalização dos 
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parâmetros estatísticos do modelo de regressão em relação à inserção ou exclusão de mais de uma 

variável preditora (ESTES et al., 2008). Este método foi aplicado utilizando o pacote de análises 

sPLS, desenvolvido para o software estatístico R (CHUNG; CHUN, 2012).  

Os comprimentos de onda selecionados foram submetidos à regressão linear múltipla 

utilizando o software Excel. As calibrações foram realizadas com 54% dos dados (15 parcelas) e o 

modelo gerado foi validado nos demais 46% (13 parcelas), valendo-se dos mesmos conjuntos de 

calibração e validação empregados nas etapas anteriores. As figuras de mérito avaliadas foram o R², 

o RMSE, o RE e a RPD. 

3.3.3.4. Estimativa do TFN por seleção de variáveis e os índices de 

vegetação IRS e IDN 

Devido a alta quantidade de IVs a serem testados nesta etapa, esta análise foi aplicada 

apenas aos dados da coleta 3 (cana aos 144 DAC), que apresentaram resultados de predição do 

TFN mais expressivos com os métodos já citados. Utilizando-se os dados espectrais obtidos nesta 

coleta e a seleção de variáveis espectrais (sPLS + Stepwise), mencionada no tópico anterior, novos 

IVs foram gerados a partir de diferentes combinações destes comprimentos de onda. 

Os 6 comprimentos de onda promissores para predição do TFN - neste estágio de 

desenvolvimento da cultura - foram combinados aos pares, empregando fórmulas do Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (IDN) (Equação 1) e do Índice de Vegetação por Razão 

Simples (IRS) (Equação 2). No total, foram avaliadas 34 diferentes combinações destes 6 

comprimentos de onda específicos.  

 

𝐼𝐷𝑁 = (𝜆1 − 𝜆2)/(𝜆1 + 𝜆2)                                                                                                     (1) 
 
𝐼𝑆𝑅 = (𝜆1/𝜆2)                                                                                                                         (2) 

 

Nas equações 1 e 2, as variáveis 𝜆1 e 𝜆2 foram um dos 6 comprimentos diferentes 

selecionados pelo método de sPLS + Stepwise. Os novos IVs propostos foram submetidos à 

Regressão Linear Simples, utilizando o software Excel. As calibrações dos modelos de regressão 

foram realizadas com 54% dos dados (15 parcelas) e o modelo gerado foi validado nos demais 46% 

(13 parcelas), aproveitando os mesmos conjuntos de calibração e validação operados nas etapas 

anteriores. As figuras de mérito avaliadas das regressões foram o R², o RMSE, o RE e a RPD. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise exploratória dos dados de altura, TFN, produtividade e regiões 

espectrais 

Em um primeiro momento, para a avaliação da distribuição dos dados, foi realizada a 

estatística decritiva e a aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk aos dados de altura, TFN 

e espectro, obtidos em cada uma das coletas, e também aos dados de produtividade coletados ao 

final do safra da cultura (Apêndice 1).  

O teste de normalidade identificou que a distribuição normal não se adequou: aos dados 

espectrais da região do azul, verde e red-edge da coleta 2; à região do vermelho das coletas 3 e 4; e 

às regiões do azul, verde, vermelho e red-edge da coleta 6. Desta forma, para a realização das 

análises subsequentes utilizando estas regiões espectrais, tais dados foram submetidos à 

transformação de Box Cox (BOX; COX, 1964), conforme apresentado no Apêndice 2. O conjunto de 

dados da região espectral do verde da coleta 2, mesmo com a transformação aplicada, não 

apresentou distribuição normal, sendo assim, excluído da análise de variância (ANOVA) e análise de 

correlação.  

A distribuição dos dados também foi apresentada por meio de gráficos de boxplot (Figura 7). 

O boxplot é formado pelo primeiro e terceiro quartil e pela mediana dos conjuntos de dados. As 

hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do quartil inferior até o menor valor, e 

do quartil superior até o valor máximo do conjunto de dados. Na Figura 7, o boxplot do TFN (Figura 

7A), a altura (Figura 7B) e as regiões espectrais do azul (Figura 7C), do verde (Figura 7D), do 

vermelho (Figura 7E), do red-edge (Figura 7F) e do infravermelho próximo (Figura 7G) foram 

apresentados para cada uma das coletas, permitindo assim a análise temporal destas variáveis ao 

longo do desenvolvimento da cultura. 

Para a interpretação da variação do TFN ao longo do desenvolvimento da cana na safra 

avaliada, vale lembrar que o corte da safra anterior foi realizado em meados de outubro, sendo assim, 

até os 150 DAC (meados de março) a cultura se encontrava dentro do período úmido do ano.  
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Figura 7. Gráficos boxplot mostrando a evolução do TFN, a altura e as regiões espectrais ao longo do 
desenvolvimento da cultura na safra avaliada. Os gráficos apresentados se referem ao TFN (A), à altura (B), e à 
região espectral do azul (C), do verde (D), do vermelho (E), do red-edge (F) e do infravermelho próximo (G). 

 

Avaliando a Figura 7A, pode-se observar que a maior concentração de N na folha se deu 

aos 67 DAC (coleta 1), com mediana em torno de 17 g kg
-1

. Já na segunda coleta (99 DAC), o TFN 

reduziu acentuadamente, passando a apresentar mediana aproximada de 11 g kg
-1

. O TFN 
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observado nas demais coletas não apresentou oscilação acentuada como a observada nas duas 

primeiras (mediana oscilando entre 12 e 15 g kg
-1

). Segundo Vitti (2003) e Pennati (2013), a maior 

absorção de N pela cana-de-açúcar ocorre entre os meses de outubro e março, quando há 

disponibilidade de água e de energia luminosa, sendo que o pico de absorção deste nutriente se dá 

nos primeiros 90 dias desta cultura. Sendo assim, esperava-se um maior TFN nas 2 primeiras 

coletas, o que não foi observado para a coleta 2 (aos 99 DAC). A queda acentuada de TFN nesta 

coleta pode ser explicada pela baixa precipitação ocorrida neste mês (janeiro/15) (Apêndice 3), uma 

vez que se apresentou precipitação de apenas 100 mm, muito inferior aos 230 mm de chuva 

esperados para o mês, segundo a sua média histórica, e mais de 150 mm a menos que a 

precipitação observada para o mês de dezembro/14, mês marcado por alto TFN. 

O aumento da altura da cana está relacionada à expansão de seus entre-nós e, 

consequentemente, ao ganho de biomassa na parte aérea da planta. Na Figura 6B, é possível 

observar que, a cada coleta, a cultura apresentou ganho de altura, com este comportamento 

estendendo-se até a última coleta de campo (255 DAC). Assim, os dados de altura observados 

indicam que a cultura avaliada incrementou a sua biomassa até os 255 DAC.  

Analisando visualmente o comportamento das regiões espectrais na Figura 7C, D, E, F e G, 

constata-se que estas 5 regiões espectrais exibiram 2 padrões de comportamento distintos ao longo 

do desenvolvimento da cana (representados pelas setas azuis nas respectivas figuras). O primeiro 

comportamento, observado para as regiões do azul e do vermelho, foi marcado por uma muito baixa 

oscilação do fator de reflectância, constatando-se também uma leve tendência descendente, à 

medida que a cultura se desenvolvia no campo. Já no segundo comportamento, observado para as 

regiões do verde, red-edge e infravermelho próximo, observa-se que a mediana de seu fator de 

reflectância ascendeu até 144 DAC, seguida de uma ligeira queda em 164 DAC, retomando o seu 

crescimento aos 200 DAC; a partir de então, iniciou-se o comportamento descendente até 255 DAC. 

No entanto, apesar de o comportamento descrito ser semelhante para estas 3 regiões (verde, red-

edge e infravermelho próximo), o verde e o red-edge apresentam-se mais próximos, uma vez que 

ambos manifestaram uma menor oscilação temporal. 

É consenso que o comportamento espectral da vegetação na região do azul e vermelho é 

controlado pela presença de clorofila e carotenóides na folha, sendo que a absorção da energia 

radiante nesta região aumenta, à proporção que se aumenta o conteúdo foliar de clorofila (TAGEEVA 

et al., 1960), permitindo também relacionar as propriedades espectrais à atividade fotossintética da 

planta (MULLA, 2013). Assim, o comportamento de fator de reflectância levemente descendente, 

observado para estas regiões espectrais, possibilitam inferir que a cultura da cana esteve com 

atividade fotossintética constante ao longo de seu ciclo no campo, o que corrobora com o 

desenvolvimento temporal de sua altura, o que pode ser percebido na Figura 7B.  

Embora as feições de absorção da clorofila estejam situadas na região do azul e na região 

do vermelho, a reflectância na região do verde também é controlada pela presença de pigmentos na 

folha, aumentando a sua absorção, à medida que se aumenta o número de pigmentos (JENSEN, 

2009). Já na região do infravermelho próximo, a sua reflectância é resultado da interação da energia 

incidente com a estrutura do mesófilo foliar e, em dosséis de vegetação, também ela é influenciada 
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pelo efeito da Reflectância Aditiva, fenômeno o qual leva ao aumento da reflectância (incremento não 

linear), ao passo que se aumenta o número de camadas de folhas (SOLARI, 2006; PONZONI et al., 

2012). Desta maneira, analisando a proximidade de comportamento para as regiões do verde, red-

edge e infravermelho próximo (Figura 7D, F e G), não era esperado que a região do verde 

apresentasse esta relação temporal com a região do infravermelho próximo, uma vez que os fatores 

os quais controlam a reflectância da vegetação em ambas as regiões são diferentes. Assim, para um 

melhor entendimento do comportamento espectro-temporal da cana-de-açúcar, mais estudos serão 

necessários. 

O fenômeno da Reflectância Aditiva – relacionado à região espectral do infravermelho 

próximo – também está relacionado à saturação espectral desta região ocorrida com o aumento da 

biomassa do dossel de vegetação analisado, já que o incremento da reflectância com a adição de 

camadas de folhas não é linear, ou seja, apresenta acréscimos sempre menores, à medida que se 

aumenta o número de camadas de folhas (THENKABAIL et al., 2000; PONZONI et al., 2012). 

Analisando o comportamento temporal da região do infravermelho próximo (Figura 7G), observa-se a 

estabilização da reflectância entre a coleta 2 e 3, referentes a 99 e 144 DAC, respectivamente. Esta 

estabilização, em paralelo ao constante aumento da altura do dossel de planta (indicando ganho de 

biomassa), poderia indicar a saturação desta região espectral.  

Portz et al. (2012a) levantam em seu trabalho que é uma característica da cana-de-açúcar o 

aumento de biomassa em função de seu ganho de altura e não pelo desenvolvimento de novas 

folhas, o que poderia acarretar na estabilização da reflectância do infravermelho próximo, não pela 

saturação ocasionada pela alta quantidade de camadas de folhas, mas sim pela estabilização de seu 

número. Na Figura 2, constata-se que entre as coletas 2 e 3 o dossel de plantas das parcelas 

experimentais se fechou, deixando de apresentar as “manchas” de palhada nas imagens. A 

interpretação das imagens é um indicativo de que o Índice de Área Foliar (IAF) do dossel de plantas 

tenha se estabilizado neste momento, o que justifica a estabilização da reflectância do infravermelho 

próximo.  

De todas as  formas, o observado pelo presente trabalho corrobora com o verificado por 

Portz et al. (2012a) e Portz et al. (2012b), em que há estabilização do fator de reflectância do 

infravermelho próximo, à medida que se avalia a resposta espectral do dossel de cana-de-açúcar 

com maior biomassa na parte aérea. Este comportamento deve ser levado em consideração para a 

interpretação dos Índices de Vegetação (IVs) que utilizam esta região do espectro, uma vez que a 

saturação é uma das principais limitações do uso de IVs baseados na região do infravermelho 

próximo (TODD et al. 1998; THENKABAIL et al., 2000).  

Ainda analisando o comportamento da região do infravermelho próximo (Figura 7G), 

percebe-se também uma leve redução do fator de reflectância nesta região nas últimas coletas 

(cultura com 228 e 255 DAC), sendo que esta redução pode estar associada à redução natural do IAF 

da cana observado na segunda metade de seu ciclo de desenvolvimento. Santos et al. (2009) 

observaram em seus estudos que a partir dos 220 DAC a cana apresentou IAF decrescente. 

Na Tabela 3, estão apresentados os coeficientes de correlação linear de Pearson entre 

todas as variáveis avaliadas (TFN, altura, produtividade final e regiões espectrais) para cada uma das 
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coletas realizadas. Os coeficientes de correlações foram interpretadas conforme Santos (2007), a 

qual classifica valores (positivos ou negativos), entre 0,8 e 1,0, como correlações fortes, entre 0,5 e 

0,79 como correlações moderadas e inferiores a 0,5 como fracas. 

Tabela 3. Correlação entre os conjuntos de dados de altura, TFN e regiões espectrais (azul, verde, vermelho, 
red-edge e infravermelho próximo) e produtividade final. 

(continua) 

  Coeficiente de correlação linear de Pearson ( r ) 

--------------------------------------------------- 67 DAC (Coleta 1) ---------------------------------------------------  

 
TFN Altura Produtiv. Azul Verde Vermelho

(1)
 Red-edge Infrav. próx 

TFN 1,00 ns 0,39 ns ns ns ns ns 
Altura ns 1,00 ns ns ns ns ns 0,39 

Produtividade 0,39 ns 1,00 ns ns ns ns -0,42 
Azul ns ns ns 1,00 0,97 0,90 0,93 ns 

Verde ns ns ns 0,97 1,00 0,82 0,99 0,50 
Vermelho

(1) 
ns ns ns 0,90 0,82 1,00 0,77 ns 

Red-edge ns ns ns 0,93 0,99 0,77 1,00 0,58 
Infrav. Próx ns 0,39 -0,42 ns 0,50 ns 0,58 1,00 

         --------------------------------------------------- 99 DAC (Coleta 2) -------------------------------------------------  

 

TFN Altura Produtiv. Azul 
(1)

 Verde 
(2) 

Vermelho 
Red-

edge
(1)

 Infrav. próx 
TFN 1,00 ns 0,39 ns - ns ns ns 

Altura ns 1,00 0,42 ns - -0,45 ns ns 
Produtividade 0,39 0,42 1,00 ns - ns ns ns 

Azul 
(1)

 ns Ns ns 1,00 - 0,95 0,98 0,66 
Verde 

(2)
 - - - - - - - - 

Vermelho ns -0,45 ns 0,95 - 1,00 0,94 0,43 
Red-edge

(1)
 ns Ns ns 0,98 - 0,94 1,00 0,67 

Infrav. Próx ns Ns ns 0,66 - 0,43 0,67 1,00 

         ------------------------------------------------- 144 DAC (Coleta 3) ------------------------------------------------- 

 
TFN Altura Produtiv. Azul Verde Vermelho

(1)
 Red-edge Infrav. próx 

TFN 1,00 0,56 ns ns -0,42 -0,56 ns 0,62 
Altura 0,56 1,00 ns -0,42 -0,49 -0,58 -0,47 0,44 

Produtividade 0,52 Ns 1,00 ns ns -0,69 ns 0,75 
Azul ns -0,42 ns 1,00 0,94 0,82 0,92 ns 

Verde -0,42 -0,49 ns 0,94 1,00 0,77 0,98 ns 
Vermelho

(1)
 -0,56 -0,58 ns 0,82 0,77 1,00 0,74 -0,55 

Red-edge ns -0,47 ns 0,92 0,98 0,74 1,00 ns 
Infrav. Próx 0,62 0,44 0,47 ns ns -0,55 ns 1,00 

         ------------------------------------------------- 164 DAC (Coleta 4) ------------------------------------------------- 

 
TFN Altura Produtiv. Azul Verde Vermelho

(1)
 Red-edge Infrav. próx 

TFN 1,00 Ns 0,48 ns ns -0,48 ns 0,47 
Altura ns 1,00 0,63 ns ns -0,40 ns 0,48 

Produtividade 0,48 0,63 1,00 ns ns -0,63 -0,41 0,65 
Azul ns ns ns 1,00 0,98 0,73 0,92 ns 

Verde ns ns ns 0,98 1,00 0,74 0,97 ns 
Vermelho

(1)
 -0,48 -0,40 -0,63 0,73 0,74 1,00 0,83 -0,81 

Red-edge ns ns -0,41 0,92 0,97 0,83 1,00 -0,41 
Infrav. Próx 0,47 0,48 0,65 ns ns -0,81 -0,41 1,00 
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Tabela 3. Correlação entre os conjuntos de dados de altura, TFN e regiões espectrais (azul, verde, vermelho, 
red-edge e infravermelho próximo) e produtividade final. 

(conclusão) 

 Coeficiente de correlação linear de Pearson ( r ) 

------------------------------------------------- 200 DAC (Coleta 5) ------------------------------------------------- 

 
TFN Altura Produtiv. Azul Verde Vermelho Red-edge 

Infrav. 
próx 

TFN 1,00 ns ns ns ns -0,49 ns ns 
Altura ns 1,00 0,79 ns ns Ns ns 0,46 

Produtividade ns 0,79 1,00 ns ns Ns ns 0,61 
Azul ns ns ns 1,00 0,99 0,90 0,98 0,87 

Verde ns ns ns 0,99 1,00 0,89 0,99 0,87 
Vermelho -0,49 ns ns 0,90 0,89 1,00 0,90 0,66 
Red-edge ns ns ns 0,98 0,99 0,90 1,00 0,90 

Infrav. Próx ns 0,46 0,61 0,87 0,87 0,66 0,90 1,00 

 
       

 ------------------------------------------------- 228 DAC (Coleta 6) ------------------------------------------------- 

 

TFN Altura Produtiv. Azul 
(1)

 Verde
(1)

 Vermelho
(1)

 
Red-

edge
(1)

 
Infrav. 
próx 

TFN 1,00 ns ns ns ns Ns ns ns 
Altura ns 1,00 0,83 -0,40 -0,43 -0,52 -0,42 ns 

Produtividade ns 0,83 1,00 -0,58 -0,61 -0,69 -0,61 -0,38 
Azul 

(1)
 ns -0,40 -0,58 1,00 0,99 0,97 0,99 0,93 

Verde
(1)

 ns -0,43 -0,61 0,99 1,00 0,97 1,00 0,93 
Vermelho

(1)
 ns -0,52 -0,69 0,97 0,97 1,00 0,98 0,86 

Red-edge
(1)

 ns -0,42 -0,61 0,99 1,00 0,98 1,00 0,94 
Infravermelho ns ns -0,38 0,93 0,93 0,86 0,94 1,00 

 
       

 ------------------------------------------------- 255 DAC (Coleta 7) ------------------------------------------------- 

 

TFN Altura Produtiv. Azul Verde Vermelho Red-edge 
Infrav. 
próx 

TFN 1,00 ns ns ns ns Ns ns ns 
Altura ns 1,00 0,83 ns ns -0,40 ns 0,63 

Produtividade ns 0,83 1,00 ns ns -0,44 ns 0,53 
Azul ns ns ns 1,00 0,97 0,83 0,97 0,71 

Verde ns ns ns 0,97 1,00 0,87 1,00 0,63 
Vermelho ns -0,40 -0,44 0,83 0,87 1,00 0,86 ns 
Red-edge ns ns ns 0,97 1,00 0,86 1,00 0,67 

Infrav. próx ns 0,63 0,53 0,71 0,63 Ns 0,67 1,00 
         

Valores em negrito indicam correlação significativa com nível de significância inferior a 0,05; 
(1) 

Análise de correlação aplicada sobre os dados normalizados após serem submetidos à transformação de Box 
Cox; 
(2) 

Análise de correlação não aplicada, devido à impossibilidade de normalização do conjunto de dados. 

 

Observa-se na Tabela 3 que o TFN apenas se relacionou com alguma região espectral nas 

coletas 3, 4 e 5 (respectivamente 144, 164 e 200 DAC), com destaque para a coleta 3, a qual 

apresentou maior número de regiões espectrais com correlação significativa e maiores valores de 

coeficiente de correlação. A ausência de relação entre espectro e TFN nas 2 primeiras coletas pode 

estar associada à influência do solo/palhada na resposta espectral do dossel de plantas, uma vez que 

o dossel da cana-de-açúcar ainda não havia se fechado neste momento (Figura 2) e o campo de 

visada do sensor poderia estar englobando a reposta espectral das entrelinhas.  

Já a ausência de relação entre TFN e os dados espectrais adquiridos nas 2 últimas coletas 

(respectivamente 228 e 255 DAC) e a fraca relação observada na coleta 5 (200 DAC) podem estar 
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associadas à diluição da concentração do N nas folhas. Conforme mencionado por Jarrell e Beverly 

(1981), a concentração dos nutrientes é diluída com o maior desenvolvimento da planta nos 

tratamentos que recebem altas doses de fertilizantes nitrogenados.  

Ainda analisando a Tabela 3, destaca-se também que quando o TFN se correlaciona com 

as regiões do visível, esta correlação se mostrou inversa; e quando correlacionado com o 

infravermelho próximo (apenas coleta 3 e 4), esta correlação se mostrou direta. Estes 

comportamentos nas correlações já eram esperados, pois eles concordam com os efeitos da 

adubação nitrogenada na planta, (da reflectância no visível) e uma maior produção de biomassa 

(aumento da reflectância no infravermelho próximo). Mulla (2013) explica que a região espectral do 

visível é caracterizada por sua relação inversa com a radiação absorvida pelos pigmentos e, na 

região do infravermelho próximo, pela alta reflectância ocasionada pela densidade de folhas e pelos 

efeitos da estrutura do dossel de plantas. 

Apesar de o TFN haver se correlacionado com as regiões espectrais do visível em um maior 

número de coletas (coletas 3, 4 e 5), quando comparadas ao número de vezes que ele se 

correlacionou com a região do infravermelho próximo (apenas coleta 3 e 4), os valores dos 

coeficientes de correlação entre TFN e espectro visível se apresentaram de maneira geral fracas 

(menores que 0,5), sendo a única exceção com a região do vermelho na coleta 3, a qual apresentou 

correlação moderada (r de -0,56).  

Na coleta 3, momento em que a região do infravermelho próximo apresenta correlação 

significativa com o TFN, este também se correlaciona com a altura, variável que representa o ganho 

de biomassa da cultura. Esta observação permite cogitar que as correlações entre TFN e 

infravermelho próximo podem ter ocorrido de maneira indireta, uma vez que esta região espectral 

relaciona-se melhor com os aspectos de biomassa do dossel de plantas (MULLA, 2013). 

Observa-se, ainda na Tabela 3, que em nenhuma das coletas a região espectral do red-

edge e do azul apresentaram correlação significativa com o TFN. O red-edge apenas apresentou 

correlação significativa com a altura da cana nas coletas 3 e 6. Esta observação corrobora com 

Heege et al., (2008), os quais afirmam que o red-edge apresenta mais informações da biomassa dos 

dosséis de vegetação em comparação com as demais regiões do espectro eletromagnético.  

Comenta-se ainda que as regiões do verde e do red-edge apresentaram alto grau de 

associação, sendo que nenhum de seus coeficientes de correlação foram menores que 0,97, o que 

comprova que o comportamento temporal semelhante destas regiões, algo visualizado nas Figuras 

7D e F. 

Em um último momento, destaca-se que, apesar das correlações entre TFN e regiões 

espectrais oscilarem entre moderadas e fracas, variando (em módulo) entre 0,42 e 0,62, quando 

significativas, esta é uma análise que não explora todo o potencial de informação do espectro 

eletromagnético, sendo para tal, necessárias análises mais aprofundadas, as quais serão 

apresentadas a partir do tópico 4.4. 
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4.2. Resposta da produtividade, altura, TFN e regiões espectrais quanto a 

dose de nitrogênio aplicada 

A ANOVA realizada com os dados de produtividade final das parcelas experimentais 

comprovou o efeito dos tratamentos aplicados ao experimento. A cana respondeu linearmente em 

aumento de produtividade ao se ampliarem as doses de N aplicadas. Porém, estatisticamente as 

doses 60, 120 e 180 kg ha
-
¹ não diferiram entre si, havendo diferença significativa apenas entre a 

dose 0 e as doses de 120 e 180 kg ha
-
¹ (Tabela 4).  

Trabalhos de diferentes autores concordam que a resposta da cana-de-açúcar ao N é 

variável; nem sempre esta cultura responde em produtividade às doses de N aplicadas em campo, 

principalmente devido à disponibilização de N por outras fontes, tais como a mineralização da matéria 

orgânica presente no solo e a fixação por microorganismos (FRANCO et al., 2011; AMARAL, 2014). 

Por outro lado, Cantarella et al. (2007) afirmam que, quando os dados dos experimentos com doses 

de N em cana são analisados em conjuntos, observa-se importante resposta a esse nutriente em 

ganho de produtividade. 

 

Tabela 4. Média de produtividade para as diferentes doses de N aplicadas, teste Tukey entre doses e análise de 

regressão 

Dose de N aplicada (kg ha
-
¹) Reg. 

linear 
Reg. 

quadr. 0 60 120 180 

------------------ t ha
-
¹ ------------------ ---- p-valor ---- 

82,46 b 92,03 ab 97,73 a 98,31 a 0,002 0,137 
Médias seguidas por letras iguais (na horizontal) não se diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%. 

 

Uma vez comprovada a resposta da cana-de-açúcar em sua produtividade final, a Tabela 5 

apresenta a média das variáveis analisadas (altura, TFN e variáveis espectrais) ao longo de seu 

desenvolvimento – em cada coleta de campo realizada – assim como o teste Tukey para os 

parâmetros que apresentaram efeito de tratamento e a análise de regressão. A análise da reposta à 

dose de N aplicada das diferentes variáveis apresentadas na Tabela 5 será conduzida em 3 

momentos: primeiro, analisando a resposta do TFN; em um segundo momento, será analisado a 

resposta da altura; e em um terceiro momento, avaliando a resposta das propriedades espectrais em 

função do TFN e da altura.  
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Tabela 5. Média de altura, TFN e regiões espectrais (azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho próximo) 
em função da dose de N aplicada, teste Tukey entre doses aplicadas de N e análise de regressão. 

(continua) 

Dose de N aplicada 
(kg ha

-
¹) 

Altura 
(cm) 

TFN       
(g kg

-
¹) 

Azul (%) 
Verde 
(%) 

Vermelho 
(%) 

Red-edge 
(%) 

Infravermelho 
próx. (%) 

------------------------------------------------- 67 DAC (Coleta 1) ------------------------------------------------- 

0 100,80 ns 14,91 b 3,69 ns 6,89 ns 5,84 ns 12,17 ns 29,84 ns 

60 99,00 ns 16,50 ab 3,48 ns 6,35 ns 5,19 ns 11,58 ns 30,62 ns 

120 100,20 ns 18,06 ab 3,55 ns 6,54 ns 5,21 ns 11,27 ns 31,10 ns 

180 97,65 ns 18,76 a 3,39 ns 6,19 ns 4,94 ns 10,98 ns 32,26 ns 

Reg. linear (p-valor) - 0,003 - - - - - 

Reg. quadr. (p-valor) - 0,584 - - - - - 

        
------------------------------------------------- 99 DAC (Coleta 2) ------------------------------------------------- 

0 167,00 ns 8,42 b 4,02* ns 7,57** 6,32 ns 13,82* ns 36,74 ns 

60 172,58 ns 10,57 ab 3,97* ns  7,44** 5,45 ns 13,37* ns 42,78 ns 

120 174,93 ns 10,81 ab 3,71* ns 6,97** 4,95 ns 12,53* ns 42,26 ns 

180 170,43 ns 10,88 a 3,80* ns 6,98** 5,07  ns 12,61* ns 43,44 ns 

Reg. linear (p-valor) - 0,004 - - - - - 

Reg. quadr. (p-valor) - 0,384 - - - - - 

        
------------------------------------------------- 144 DAC (Coleta 3) ------------------------------------------------- 

0 225,75 ns 10,53 c 3,42 ns 7,01 ab 5,29* a 12,64 ns 35,69 b 

60 237,88 ns 12,51 bc 3,44 ns 7,13 a 4,58* ab 12,81 ns 43,77 a 

120 246,50 ns 13,83 ab 3,40 ns 6,89 ab 4,34* b 12,48 ns 46,23 a 

180 246,00 ns 14,39 a 3,22 ns 6,49 b 4,10* b 11,81 ns 44,70 a 

Reg. linear (p-valor) - < 0,001 - 0,008 < 0,001 - < 0,001 

Reg. quadr. (p-valor) - 0,164 - 0,153 0,234 - < 0,001 

 
       

------------------------------------------------- 164 DAC (Coleta 4) ------------------------------------------------- 

0 258,40 ns 13,57 ns 3,18 ns 6,48 ns 5,07* a 12,03 ns 33,85 b 

60 264,23 ns 14,93 ns 3,09 ns 6,33 ns 4,52* ab 11,71 ns 37,00 ab 

120 276,38 ns 14,59 ns 3,05 ns 6,23 ns 4,16* b 11,53 ns 39,84 a 

180 270,68 ns 15,63 ns 3,01 ns 6,14 ns 4,07* b 11,34 ns 39,43 a 

Reg. linear (p-valor) - - - - 0,002 - < 0,001 

Reg. quadr. (p-valor) - - - - 0,229 - 0,049 

        
------------------------------------------------- 200 DAC (Coleta 5) ------------------------------------------------- 

0 287,50 b 14,02 ns 2,96 ns 6,37 ns 4,57 ns 11,99 ns 37,24 b 

60 296,50 ab 13,71 ns 3,42 ns 7,32 ns 5,23 ns 13,97 ns 46,33 ab 

120 311,50 a 14,19 ns 3,21 ns 6,81 ns 4,70 ns 13,02 ns 45,01 ab 

180 304,63 ab 14,31 ns 3,34 ns 7,04 ns 4,88 ns 13,52 ns 47,03 a 

Reg. linear (p-valor) 0,010 - - - - - 0,037 

Reg. quadr. (p-valor) 0,076 - - - - - 0,153 
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Tabela 5. Média de altura, TFN e regiões espectrais (azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho próximo) 
em função da dose de N aplicada, teste Tukey entre doses aplicadas de N e análise de regressão. 

(conclusão) 

Dose de N aplicada 
(kg ha

-
¹) 

Altura 
(cm) 

TFN       
(g kg

-
¹) 

Azul (%) 
Verde 

(%) 
Vermelho 

(%) 
Red-edge 

(%) 
Infravermelho 

próx. (%) 

------------------------------------------------- 228 DAC (Coleta 6) ------------------------------------------------- 

0 313,50 b 12,55 ns 3,26* ns 7,41* ns 4,81* ns 13,21* ns 39,29 ns 

60 328,00 ab 12,75  ns 3,06* ns 6,81* ns 4,43* ns 12,60* ns 40,75 ns 

120 337,50 a 12,47 ns 3,06* ns 6,60* ns 4,21* ns 12,13* ns 40,72 ns 

180 337,75 a 12,78 ns 2,81* ns 6,09* ns 3,92* ns 11,36* ns 39,09  ns 

Reg. linear (p-valor) 0,002 - - - - - - 

Reg. quadr. (p-valor) 0,134 - - - - - - 

        
------------------------------------------------- 255 DAC (Coleta 7) ------------------------------------------------- 

0 337,50 b 12,06 ns 2,64 ns 6,11 ns 4,32 ns 11,68 ns 33,79 ns 

60 353,38 ab 13,38 ns 2,66 ns 6,01 ns 4,10 ns 11,60 ns 36,51 ns 

120 361,63 a 12,84 ns 2,60 ns 5,79 ns 3,88 ns 11,22 ns 36,84 ns 

180 355,63 ab 12,36 ns 2,72 ns 6,04 ns 4,09 ns 11,70 ns 38,18 ns 

Reg. linear (p-valor) 0,016 - - - - - - 

Reg. quadr. (p-valor) 0,015 - - - - - - 

        

Médias seguidas por letras iguais (na vertical) não se diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%; 
Médias seguidas pela sigla ns não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos segundo ANOVA a 
5%; 
* ANOVA e teste Tukey aplicados sobre os dados normalizados após serem submetidos à transformação de Box 
Cox; 
** ANOVA e teste Tukey não aplicados, devido à impossibilidade de normalização do conjunto de dados. 

 

Observando em um primeiro momento o comportamento do TFN em relação às doses 

aplicadas de N, constata-se que, até os 164 DAC, o teor deste nutriente na folha aumentou conforme 

o aumento da dose aplicada (Tabela 5). Este comportamento foi estatisticamente significativo para as 

3 primeiras coletas, quando a cultura se encontrava aos 67, 99 e 144 DAC, respectivamente, sendo 

que nestes 3 momentos a resposta de TFN se mostrou linear. Segundo Penatti (2013), a maior 

absorção de N pela cana ocorre entre outubro e março, período com disponibilidade de água e 

radiação solar. Vale lembrar que, no presente trabalho, o fim do período úmido (fim de março) 

ocorreu quando a cultura se encontrava com aproximadamente 160 DAC. Desta forma, o TFN se 

relacionou com a adubação aplicada apenas no período marcado por maior umidade. 

A ausência de efeito de tratamento sobre o TFN a partir dos 164 DAC também pode estar 

realacionada ao efeito da diluição, já que a concentração dos nutrientes é diluída com o maior 

crescimento da planta, nos tratamentos que recebem altas doses de fertilizantes nitrogenados 

(JARRELL; BEVERLY, 1981).  

A relação entre TFN presente na folha +1 e a adubação de N observada no presente 

trabalho corrobora com os resultados encontrados por Rozane et al. (2008). Estes autores avaliaram 

o efeito da adubação nitrogenada em folhas +1 e +3 de cana de segunda soqueira, coletadas aos 4 e 

9 meses após o corte da última safra, e verificaram que em ambas as folhas e períodos de coletas a 

resposta do TFN foi significativa ao incremento da adubação de N.  
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Penatti (2013) afirma que o pico da absorção de N ocorre entre novembro e janeiro, 

independente da época de plantio. Vitti (2003) complementa ainda que a maior quantidade do N 

absorvido neste momento é armazenada nas raízes e nas folhas. Desta forma, o observado no 

presente experimento concorda com estes autores, uma vez que o pico de TFN foi observado aos 67 

DAC (meados de dezembro). 

A dinâmica de TFN observada neste trabalho permite sugerir que, apesar da oscilação 

temporal observada para este parâmetro (Figura 7A) – a qual, conforme mecionado, pode ser reflexo 

das condições de baixa umidade no momento da coleta –, a quantidade deste nutriente na folha, até 

os 144 DAC, acompanha a oferta deste nutriente pelo solo, uma vez que a resposta de TFN foi 

estatisticamente significativa às doses de N até este momento (Tabela 5). Assim, avaliando os 

presentes resultados, infere-se que, embora o TFN oscile temporalmente, a diagnose foliar deste 

nutriente, quando realizada até 144 DAC, ainda expressaria a variabilidade espacial de 

disponibilidade deste nutriente pelo solo.  

Em um segundo momento, observando a resposta da altura em relação aos tratamentos 

aplicados, conclui-se que este parâmetro apresentou resposta significativa à adubação nitrogenada a 

partir de 200 DAC (coleta 5), estendendo esta resposta até o final do ciclo (Tabela 5). Apesar de a 

análise de variância indicar significância somente a partir da coleta 5, ao se avaliar a média de altura 

para os diferentes tratamentos, é possível deduzir que a partir de 99 DAC (coleta 2) a cultura já 

apresentava alturas inferiores nos tratamentos com menor dose de N aplicada.  

Santos et al. (2009) relatam que o crescimento médio de altura de colmos contrasta bem 

com a queda na população de perfilhos, a qual ocorre entre o quarto e o sexto mês após o corte (120 

e 180 DAC). Os autores ainda comentam que o comportamento natural da população de perfilhos na 

cana é ascender até o momento do pico desta população (por volta do quarto mês), seguido por sua 

redução devido à grande mortalidade de perfilhos ocasionada pela competição populacional. 

Pode-se inferir a partir dos dados deste experimento que a resposta da altura (indicador de 

biomassa) e do TFN ocorreram de maneira diferente. Enquanto o TFN respondeu à adubação 

nitrogenada no período inicial do ciclo da cultura (até 144 DAC), possivelmente influenciado pela 

disponibilidade de água deste período e por características intrínsecas da cultura, a altura, por sua 

vez, só respondeu de forma significativa às doses de N no final do ciclo da cana (a partir de 200 

DAC).  

Finalmente, analisando a resposta das regiões espectrais em relação aos tratamentos, 

observa-se que espectralmente foi possível diferenciar as doses de N aplicadas apenas nas coletas 

3, 4 e 5 (144, 164 e 200 DAC, respectivamente). É importante frisar que, dentre estas coletas, a única 

que também apresentou uma resposta estatisticamente significativa do TFN em relação às doses de 

N foi a coleta 3 (144 DAC). Nesta terceira coleta, foi possível diferenciar as doses de N pelo 

comportamento espectral do verde, vermelho e infravermelho próximo. Por outro lado, na coleta 4, as 

regiões espectrais significativas foram a do vermelho e infravermelho próximo e, na coleta 5, apenas 

a região do infravermelho próximo, ou seja, mesmo neste período, quando o espectro foi sensível às 

doses de N aplicadas, houve uma redução do número de regiões espectrais que respoderam à dose 

de N aplicada conforme a cultura se desenvolvia. 
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Destaca-se também que nas coletas 1, 2 e 3 o TFN respondeu de forma significativa em 

relação às doses de N aplicadas. Em contrapartida, espectralmente esta resposta somente foi 

verificada nas coletas 3, 4 e 5, ou seja, houve um atraso até que a resposta espectral da cana 

conseguisse responder às doses de N. Amaral e Molin (2011) avaliando a cana-de-açúcar aos 60, 

120 e 145 DAC (altura média de colmos de 0,2; 0,4 e 0,6 m, respectivamente) também só 

constataram a diferenciação das doses de N pelos dados espectrais a partir da segunda avaliação 

(120 DAC). Esta mesma constatação foi verificada por Amaral e Molin (2014). Estes autores atribuem 

esta sensibilidade tardia da resposta espectral a um de 2 fatores, sendo eles: (i) devido à ausência de 

tempo suficiente para que a planta respondesse em produção de biomassa, principal parâmetro a que 

sensores de dosséis são sensíveis; ou (ii) devido à interferência do solo/palhada na resposta 

espectral, pelo fato de que nestes estágios iniciais do desenvolvimento da cultura o seu dossel de 

plantas ainda não está fechado.  

De fato, no presente trabalho, foram observados ambos os fatores esboçadas por Amaral e 

Molin (2014). No entanto, em relação ao primeiro fator, ressalta-se que apesar da altura – principal 

indicador de biomassa da cultura da cana – ainda não haver respondido às doses aplicadas na coleta 

1 e 2, ela tampouco havia respondido à dose de N nas coletas 3 e 4, quando foram verificas 

respostas significativas de algumas regiões espectrais. Ressalta-se ademais que o TFN respondeu 

às doses de N aplicadas na coleta 1, 2 e 3. Esta observação leva a pensar que a resposta espectral 

observada nas coletas 3 e 4 pode estar relacionada ao TFN. 

Em relação ao segundo fator colocado por Amaral e Molin (2014), pode ser cogitado no 

presente trabalho que a presença de palhada influenciou a resposta espectral coletada pelo sensor, 

uma vez que o dossel de vegetação ainda não se apresentava fechado antes da coleta 3, conforme 

pode ser observado na Figura 2.  

Ainda analisando a resposta das regiões espectrais em relação aos tratamentos, observou-

se a ausência de resposta das regiões espectrais nas coletas 6 e 7 (228 e 255 DAC, 

respectivamente). A diminuição da resposta espectral às doses de N,à medida que a planta se 

desenvolve, já foi relatada por vários autores que utilizaram IVs compostos pela região do 

infravermelho próximo (PORTZ et al., 2012a; PORTZ et al., 2012b; AMARAL, 2014) e, segundo já 

mencionado, este fato pode ser explicado tanto por um possível efeito do fenômeno da Reflectância 

Aditiva, quanto pela estabilização do número de camadas de folhas, comportamento característico da 

cana-de-açúcar.  

Por outro lado, observou-se no presente trabalho que as regiões do visível também 

deixaram de responder à dose de N. De fato, esta interrupção ocorreu antes da observada para a 

região do infravermelho próximo, conforme pode-se verificar na Tabela 5. Uma possível explicação 

para este fato pode ser a diluição da concentração do N nas folhas, à proporção que a planta se 

desenvolve (JARRELL; BEVERLY, 1981), o que é constatado nos dados do presente trabalho (Figura 

7A e Tabela 5). 

Em um último momento, nota-se, ainda na Tabela 5, que em nenhuma das coletas a região 

espectral do azul e do red-edge foram sensíveis ao responder às doses aplicadas de N. Recorda-se 
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ainda que estas regiões tampouco apresentaram correlação com o TFN na análise apresentada pela 

Tabela 3 no tópico anterior. 

4.3. Avaliação qualitativa dos espectros por análise descritiva 

Na Figura 8 estão apresentadas as respostas espectrais resultantes da média de cada 

tratamento, assim como os espectros com o contínuo removido das coletas 3, 4 e 5 (cultura aos 144, 

164 e 200 DAC), momento em que a resposta espectral respondeu à dose de N aplicada de acordo 

com a ANOVA (Tabela 5). 

 

Figura 8. Curvas espectrais de cada tratamento (à esquerda) e o seu respectivo espectro com o contínuo 
removido (à direita) para as coletas 3, 4 e 5 (cultura com 144, 164 e 200 DAC, respectivamente). 
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Analisando as curvas espectrais dos diferentes tratamentos (Figura 8),  verifica-se que as 

diferenças de intensidade entre os espectros são mais sutis na região do visível e do red-edge (até 

730 nm) em comparação às regiões do infravermelho próximo e do red-edge (após 730 nm). Desta 

forma, realizou-se a técnica da remoção do contínuo para uma avalição descritiva mais precisa das 

diferenças de intensidade das regiões anteriores a 730 nm. 

De maneira geral, a curva mais contrastante foi a que representa dosséis de planta os quais 

não receberam adubação nitrogenada (dose 0). Em todos os gráficos apresentados, a curva da dose 

0 apresentou menor fator de reflectância na região do infravermelho próximo e na região do red-edge 

após 730 nm e maior fator de reflectância na região do visível (400 a 699 nm). Conforme o esperado, 

nota-se que, à medida que se aumentou a dose de N aplicada, houve uma tendência de aumento do 

fator de reflectância na região do infravermelho próximo e do red-edge (após 730 nm), além de uma 

redução na região do visível (aumento da absorção). Ponzoni et al. (2012) afirmam que a região do 

visível é influenciada pela quantidade de pigmentos nas folhas: quanto maior a energia absorvida 

pelos pigmentos, menor será o fator de reflectância nesta região do espectro. De fato, foi verificado o 

aumento do TFN conforme o aumento da adubação nitrogenada nas coletas 1, 2, 3 e 4 (Tabela 5). A 

maior presença deste nutriente possivelmente estimulou a produção de pigmentos pelas folhas de 

plantas que receberam mais adubação. Por sua vez, acredita-se que o aumento da reflectância na 

região do red-edge e do infravermelho próximo está relacionado ao ganho de biomassa promovido 

pela adubação nitrogenada a esta cultura, devido à estreita relação destas regiões do espectro com 

esta variável.  

A análise de remoção do contínuo, apresentada na Figura 8, mostrou que nos dados do 

presente trabalho as feições de absorção de clorofila da cana-de-açúcar apresentaram picos de 

absorção em 495 e em 680 nm. Trabalhos de Breunig et al. (2007) e Monteiro et al. (2009) avaliaram 

espectros de trigo e feijão, respectivamente, por meio da técnica de remoção do contínuo e também 

encontraram picos de absorção próximos aos observados pelo presente trabalho. Por outro lado, 

Jensen (2009) menciona que as principais feições de absorção da clorofila estão entre 430 e 450 nm 

(região do azul) e entre 650 e 660 nm (região do vermelho); contudo, este autor não menciona a 

espécie observada, sendo possivelmente uma divergência devido à avaliação de espécies diferentes. 

4.4. Avaliação qualitativa dos espectros por análise de componentes 

principais 

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi aplicada às curvas espectrais (de 400 a 900 

nm) com o intuito de identificar possíveis formações de grupos entre espectros com comportamentos 

semelhantes. Esta verificação é realizada mediante a análise dos pesos (scores) das componentes 

principais (CPs) que melhor expliquem as variações dos dados espectrais, geralmente realizada por 

meio de gráficos de distribuição.  

Para todas as coletas, dos 10 componentes utilizados na ACP realizada, apenas os 2 

primeiros foram suficientes para explicar a variabilidade dos dados, sendo que ambos representaram 

pelo menos 99% dessa variação, conforme o apresentado pela Tabela 6.  
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Tabela 6. Variância explicada pela análise de componentes principais para os dados espectrais 

CP 
Dias Após o Corte (DAC) e coleta 

(1)
 

Geral 
(2) 

67 (1) 99 (2) 144 (3) 164 (4) 200 (5) 228 (6) 255 (7) 173 (8) 

1 97 94 93 97 97 99 99 97 93 

2 3 6 7 2 2 1 1 3 7 

Total 100 100 100 99 99 100 100 100 100 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 

 

Na Figura 9, estão apresentados os gráficos com a distribuição das parcelas (marcada 

conforme a dose de N aplicada) em função dos pesos (scores) das componentes principais 1 e 2 

obtidos de sua resposta espectral, para cada uma das coletas realizadas. Ao se analisar visualmente 

esta figura, constata-se que, de uma maneira geral, é difícil a identificação de agrupamentos entre 

parcelas de um mesmo tratamento. Apenas aos 144 DAC (coleta 3) é possível observar uma ligeira 

separação entre baixas e altas doses de N aplicadas ao se observar o comportamento da CP 1, em 

que parcelas com doses mais baixas apresentaram scores mais baixos (inferiores a -0,5) e parcelas 

com doses mais altas, scores mais altos (superiores a 0,5). 
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Figura 9. Gráficos com a distribuição das parcelas (marcada conforme a dose de N aplicada) em função dos 
pesos (scores) das componentes principais 1 e 2 obtidos de sua resposta espectral, para cada uma das coletas 

realizadas. 

A dificuldade de visualização dos agrupamentos em função dos tratamentos aplicados, com 

uma ligeira diferenciação de doses apenas na coleta 3, reforçam os resultados da ANOVA (Tabela 5) 

e da análise de correlação (Tabela 3).Entre elas, a coleta 3 se destacou por apresentar um maior 

número de regiões espectrais com resposta significativa à dose de N aplicada, assim como maiores 

valores de coeficiente de correlação.  

A Tabela 7 mostra as correlações entre o TFN e os scores dos CP 1 e 2. Apresentaram 

melhores correlações as coletas 3, 4 e 5, reafirmando a análise de correlação apresentada pela 

Tabela 3, na qual estas mesmas coletas foram as únicas a apresentar certo grau de associação entre 

as regiões espectrais avaliadas e o TFN. Ademais, novamente destacou-se a coleta 3 (144 DAC), por 

apresentar correlação significativa com o TFN, tanto para a CP 1, quanto para a CP 2. 
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Tabela 7. Correlação entre o TFN e as 2 primeiras componentes principais 

CP  
Dias Após o Corte (DAC) e coleta 

(1) 

Geral 
(2) 

67 (1) 99 (2) 144 (3) 164 (4) 200 (5) 228 (6) 255 (7) 

1 -0,23 ns ns 0,62 0,47 ns ns ns 

2 ns ns ns -0,40 ns -0,50 ns ns 
Valores em negrito indicam correlação significativa com nível de significância inferior a 0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses;  
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 

 

Os gráficos com a distribuição das parcelas em função dos scores das CP 1 e 2 foram 

novamente apresentados na Figura 10; porém, nesta figura as parcelas foram marcadas conforme o 

seu respectivo TFN, com o intuito de verificar se essas, com teores próximos de N na folha, 

apresentariam resposta espectral semelhante. Além disso, foram expostas nessa figura somente as 

coletas que apresentaram correlação significativa entre alguma das CPs e o TFN. Os autovetores que 

mostram a contribuição dos valores de reflectância de cada comprimento de onda no score de cada 

componente principal também estão representados na Figura 10.  

A classificação k-médias aplicada sobre os conjuntos de dados de TFN permitiu separá-los 

em 3 grupos com teores próximos entre si. As parcelas de cada grupo foram marcadas nos gráficos 

de dispersão apresentados na Figura 10, de forma a auxiliar na interpretação dos possíveis 

agrupamentos formados na ACP que tivessem relação com seu TFN. A estatística descritiva do TFN 

de cada agrupamento gerado pela classificação k-médias, para as diferentes coletas e para todos os 

dados agrupados, está apresentada no Apêndice 5. 

Analisando visualmente a Figura 10, pode-se verificar que novamente a coleta 3 (144 DAC) 

foi a que apresentou uma melhor separação entre parcelas com baixos e altos TFNs, principalmente 

quando comparada aos demais gráficos de dispersão das demais coletas. Esta separação, embora 

discreta, ocorre tanto para os scores da CP 1, quanto para os da CP 2. A CP 1 agrupa parcelas com 

baixo TFN à esquerda do gráfico (valores menores que -0,5) e parcelas com médio e alto TFN à 

direita (valores superiores a -0,5). Já a CP 2 tende a apresentar parcelas com valores baixos de TFN 

acima do score 0,0 e com valores médios e altos de TFN abaixo de 0,0. Apesar disso, este 

agrupamento realizado CP 2 não se apresentou tão claro, e algumas parcelas retrataram valores 

médios e altos de TFN, reflexo da fraca correlação entre CP 2 e TFN (Tabela 7). 
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Figura 10. Gráficos com a distribuição das parcelas e os seus respectivos TFNs (classificados em baixo, médio e 
alto) em função dos pesos (scores) das componentes principais 1 e 2 obtidos de sua resposta espectral (à 
esquerda) e autovetores da análise de componentes principais (à direita), para as coletas que apresentaram 
correlação significativa entre o score de umas das componentes e o TFN. 

 

A separação apenas entre baixo e alto TFN corrobora com o teste de Tukey apresentado 

nas Tabelas 4 e 5, as quais mostraram que, de forma geral, houve diferenciação na resposta aos 

tratamentos apenas entre doses baixas e altas. 
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Estes resultados indicam que a reposta espectral da cana-de-açúcar não é função apenas 

do TFN de seu dossel de plantas, possivelmente esta relação é indireta e se expressa apenas em 

alguns momentos de seu desenvolvimento (principalmente aos 144 DAC). A interpretação do 

espectro deve ser realizada de maneira mais dinâmica, avaliando a influência de vários fatores 

concomitantemente, uma vez que ele é uma análise multi-informacional. Contudo, apesar destas 

observações, frisa-se que a ACP é uma técnica a qual analisa todo o espectro, não estudando 

bandas específicas (DEMATTÊ et al., 2016), as quais poderiam apresentar resultados mais 

expressivos em resposta á dose de N aplicada e ao TFN. 

4.5. Determinação do TFN por meio dos dados espectrais 

A estimativa do TFN a partir dos dados espectrais foi realizada valendo-se de 4 métodos 

quantitativos, sendo eles: Regressão por Mínimo Quadrados Parciais (PLSR); regressão simples 

utilizando IVs citados na literatura; regressão linear múltipla, utilizando as bandas selecionadas por 

métodos de seleção de variáveis (sPLS + Stepwise) e regressão linear simples utilizando novos IVs 

construídos utilizando as bandas selecionadas pelo método de seleção de variáveis. 

Os diferentes métodos foram aplicados aos dados obtidos em cada uma das coletas, assim 

como nos dados agrupados, contendo todas as coletas. Os resultados das predições foram avaliados 

conforme o desempenho das figuras de mérito R², o RMSE, o RE e a RPD, da calibração e da 

validação.  

Para a interpretação dos valores de R² e da RPD, utilizou-se como referência os autores 

Saeys et al. (2005) e Chang et al. (2001), respectivamente. Segundo os primeiros autores citados, 

modelos com valores de R² inferiores a 0,50 são considerados ruins; R² entre 0,50 e 0,65 indicam um 

modelo razoável, com a possibilidade de discriminação das altas e baixas concentrações do atributo 

modelado; enquanto valores de R² entre 0,66 e 0,86 e acima de 0,86 indicam modelos quantitativos 

de predição bons e excelentes, respectivamente. Por sua vez, Chang et al. (2001) mencionam que 

valores da RPD menores que 1,40 indicam modelos não confiáveis; valores entre 1,40 e 2,00 indicam 

modelos razoáveis e valores superiores a 2,00, modelos excelentes que predizem de forma acurada 

o atributo. 

4.5.1. Determinação do TFN por PLSR 

O método da PLSR utiliza todas as variáveis do espectro para obtenção de sucessivas 

Variáveis Latentes (VLs), de forma que estas novas variáveis maximizem a covariância entre as 

variáveis iniciais (diferentes comprimentos de onda dos espectros) e do parâmetro de interesse 

(TOBIAS, 1995; VISCARRA ROSSEL et al., 2006). Assim, embora a PLSR utilize como entrada toda 

a reposta espectral, que sabidamente apresenta uma grande quantidade de variáveis colineares – 

que, por sua vez, prejudicariam a confiabilidade dos modelos de regressões ajustados – este método 

consegue se desviar desta limitação, ao converter esses dados iniciais em variáveis latentes não 

correlacionadas. 
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Na Tabela 8, estão apresentados os resultados da PLSR para determinação do TFN, de 

acordo com os diferentes DAC da cultura. Verifica-se que, em nenhum momento, a validação dos 

modelos apresentou figuras de mérito indicando modelos com boas predições. Por este método, a 

coleta que apresentou melhor validação do modelo de predição calibrado foi a realizada ao 144 DAC. 

Todavia, os seus valores de R² e RPD apontaram um modelo razoável, ou seja, capaz de discriminar 

apenas altas e baixas concentrações do TFN.  

 

Tabela 8. Figuras de mérito da calibração e validação da PLSR para predição do TFN, de acordo com os DAC 
da cultura 

DAC e 
coleta 

(1) 
 

Calibração 
 

Validação 
 

nVL 

 
R² 

RMSE 
(g kg

-
¹) 

RE 
(%) 

RPD 
 

R² 
RMSE 
(g kg

-
¹) 

RE 
(%) 

RPD 
 

Geral 
(2) 

 
0,13 2,33 17,15 1,07 

 
0,10 2,38 17,50 1,05 

 
3 

67 (1) 
 

0,49 1,72 9,74 1,45 
 

0,36 3,54 20,87 0,69 
 

3 

99 (2) 
 

0,43 1,28 12,87 1,37 
 

0,10 1,70 15,42 0,85 
 

3 

144 (3) 
 

0,65 0,96 7,11 1,75 
 

0,63 1,28 10,04 1,49 
 

3 

164 (4) 
 

0,38 0,97 6,55 1,32 
 

0,39 1,35 9,02 1,29 
 

3 

200 (5) 
 

0,47 1,23 8,83 1,42 
 

0,17 0,97 6,85 1,07 
 

3 

228 (6) 
 

0,34 1,07 8,35 1,27 
 

0,04 1,75 14,00 0,79 
 

3 

255 (7) 
 

0,18 1,30 10,19 1,14 
 

0,00 1,83 14,41 1,03 
 

3 
Valores de R² em negrito indicam coeficiente de determinação significativo com nível de significância inferior a 
0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 
 

4.5.2. Determinação do TFN por meio de Índices de Vegetação citados na 

literatura 

Todos os IVs avaliados por este trabalho utilizam bandas específicas do espectro 

eletromagnético e já foram citados na literatura com potencial para avaliar a resposta da cana-de-

açúcar à adubação nitrogenada aplicada. Na Tabela 2, apresentada no tópico 3.3.3.2, estão 

detalhadas as fórmulas matemáticas e comprimentos de onda utilizados por cada IV. 

 Na Tabela 9, foram apresentados os resultados das regressões lineares simples com cada 

um dos IVs para a predição do TFN, de acordo com os diferentes DAC da cultura. Analisando os 

resultados apreendidos nessa tabela, verifica-se que, mais uma vez, os modelos calibrados com os 

espectros coletados aos 144 DAC (coleta 3) obtiveram melhores predições do TFN, sendo esta a 

única coleta a apresentar R² significativo na validação dos modelos. 
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Tabela 9. Figuras de mérito da calibração e validação dos 4 Índices de Vegetação selecionados para predição 
do TFN, de acordo com os DAC da cultura 

DAC e  
Coleta 

(1) 

  

Índice 

  Calibração   Validação 

 
 R² 

RMSE RE 
RPD 

 
R² 

RMSE RE 
RPD 

  (g kg
-
¹) (%) (g kg

-
¹) (%) 

G
e
ra

l 
(2

)  

 
ISR 

 
0,01 2,47 18,24 1,01 

 
0,02 2,47 18,15 1,02 

 
NDRE 

 
0,00 2,49 18,34 1,00 

 
0,01 2,50 18,34 1,01 

 
NDI 

 
0,00 2,49 18,34 1,00 

 
0,01 2,49 18,30 1,01 

 
RSI 

 
0,00 2,48 18,31 1,01 

 
0,02 2,48 18,24 1,01 

                          

6
7
 (

1
) 

 
ISR 

 
0,03 2,37 13,67 1,03 

 
0,04 2,59 14,34 0,94 

 
NDRE 

 
0,04 2,35 13,56 1,04 

 
0,00 2,66 14,52 0,94 

 
NDI 

 
0,04 2,36 13,59 1,04 

 
0,01 2,68 14,60 0,94 

 
RSI 

 
0,04 2,36 13,58 1,04 

 
0,01 2,68 14,63 0,94 

                          

9
9
 (

2
) 

 
ISR 

 
0,30 1,42 14,28 1,24 

 
0,14 1,75 15,92 0,82 

 
NDRE 

 
0,38 1,33 13,45 1,31 

 
0,10 1,75 15,92 0,82 

 
NDI 

 
0,35 1,37 13,78 1,28 

 
0,17 1,81 16,46 0,80 

 
RSI 

 
0,32 1,40 14,07 1,25 

 
0,20 1,92 17,48 0,75 

                          

1
4
4
 (

3
) 

 
ISR 

 
0,42 1,24 9,17 1,36 

 
0,60 1,27 9,97 1,50 

 
NDRE 

 
0,52 1,12 8,31 1,49 

 
0,67 1,13 8,84 1,69 

 
NDI 

 
0,43 1,22 9,03 1,37 

 
0,56 1,43 11,23 1,33 

 
RSI 

 
0,31 1,35 9,98 1,24 

 
0,49 1,50 11,76 1,27 

                          

1
6
4
 (

4
) 

 
ISR 

 
0,24 1,07 7,27 1,19 

 
0,20 1,50 10,05 1,16 

 
NDRE 

 
0,26 1,06 7,18 1,20 

 
0,20 1,50 10,05 1,16 

 
NDI 

 
0,25 1,07 7,23 1,19 

 
0,25 1,46 9,76 1,20 

 
RSI 

 
0,22 1,08 7,34 1,17 

 
0,26 1,45 9,72 1,20 

                          

2
0
0
 (

5
) 

 
ISR 

 
0,13 1,59 11,34 1,11 

 
0,21 0,92 6,47 1,13 

 
NDRE 

 
0,09 1,62 11,56 1,09 

 
0,22 0,93 6,58 1,11 

 
NDI 

 
0,22 1,50 10,74 1,17 

 
0,27 0,89 6,30 1,16 

 
RSI 

 
0,28 1,44 10,32 1,22 

 
0,26 0,86 6,08 1,20 

                          

2
2
8
 (

6
) 

 
ISR 

 
0,01 1,30 10,19 1,04 

 
0,15 1,46 11,73 0,95 

 
NDRE 

 
0,00 1,31 10,24 1,04 

 
0,15 1,40 11,23 0,99 

 
NDI 

 
0,00 1,31 10,25 1,04 

 
0,29 1,35 10,77 1,03 

 
RSI 

 
0,02 1,30 10,17 1,04 

 
0,00 1,30 10,38 1,01 

                          

2
5
5
 (

7
)   ISR   0,00 1,44 11,26 1,04   0,15 1,81 14,27 1,04 

 
NDRE 

 
0,00 1,44 11,25 1,04 

 
0,12 1,80 14,20 1,04 

 
NDI 

 
0,00 1,44 11,26 1,04 

 
0,16 1,81 14,27 1,04 

  RSI   0,00 1,44 11,25 1,04   0,17 1,82 14,34 1,03 
Valores de R² em negrito indicam coeficiente de determinação significativo com nível de significância inferior a 
0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 

 

Direcionando a análise da Tabela 9 apenas para a coleta 3, verifica-se que o índice NDRE 

se destacou frente aos demais por apresentar, na validação, valores de R² e RPD mais altos e RMSE 

e RE inferiores, quando comparados aos demais índices. Destaca-se que, embora a regressão com 

este índice tenha apresentado valor de R² entre a faixa de 0,66 e 0,86, sendo considerado um bom 

modelo de predição (SAEYS et al., 2005), o seu RPD apresentou-se inferior a 2,00, o que caracteriza 
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um modelo de predição razoável (CHANG et al., 2001). Esta observação ressalta a importância de se 

utilizar mais de uma figura de mérito para avaliação de modelagens quantitativas, uma vez que 

alguns indicadores de qualidade podem ser mascarados. 

O NDRE, citado por Martins (2016) e também por outros autores (AMARAL et al., 2015a; 

AMARAL et al., 2015b), é um Índice de Vegetação por diferença normalizada que emprega as regiões 

do red-edge (em 730 nm) e do infravermelho próximo (em 780 nm). Este índice é conhecido por ser 

menos influenciado pela cor do dossel de plantas e do solo, sendo assim mais eficiente para a 

predição da biomassa da cana-de-açúcar, se comparado com IVs que utilizam a região do visível 

(AMARAL et al., 2015a). No trabalho de Martins (2016), este índice obteve bons resultados para a 

predição do TFN na variedade de cana IAC 95-500 (mesma variedade do presente trabalho), com R² 

de 0,72 na validação. Ressalta-se que estes resultados foram encontrados pelo autor para 

reflectância coletada em folhas de cana (não em dossel) e em condições de laboratório, quando a 

cultura se encontrava com aproximadamente com 90 DAC. Dessa forma, apesar dos resultados 

encontrados por Martins (2016) terem sido melhores, provavelmente devido às condições controladas 

da aquisição espectral, os valoares de R² encontrados por ambos os trabalhos se encontram na 

mesma classificação, segundo Saeys et al. (2005). 

Ainda analisando a coleta 3 (Tabela 9), verifica-se, conforme as figuras de mérito 

apresentadas, que o segundo índice de maior destaque foi o ISR, seguido pelos índices NDI e RSI. O 

ISR é um Índice de Vegetação por razão simples, que utiliza bandas localizadas na região da laranja
3
 

e infravermelho próximo (em 590 nm e 880 nm, respectivamente). No trabalho de Amaral e Molin 

(2014), apesar de este índice não ter apresentado modelos satisfatórios para a predição de TFN, os 

autores o citam como promissor para monitoramento da resposta em produtividade da cana-de-

açúcar. Os resultados obtidos com este IV apontaram-no como razoável para a predição do TFN aos 

144 DAC (R² de 0,60 e RPD de 1,50, na validação). 

Os índices de vegetação por diferença normalizada (NDI) e por razão espectral (RSI), 

ambos propostos por Miohokasap et al. (2012), trabalham com regiões específicas do red-edge (700, 

724 e 750 nm). Ambos foram obtidos pelos autores valendo-se de técnicas de mineração de dados 

(data mining) sobre dados espectrais obtidos com o sensor hiperespectral FieldSpec 3 (Analytical 

Spectral Devices – ASD, Boulder, CO, USA). Neste trabalho, os autores relataram que tais IVs 

destacaram-se dentro de 1.025 outros índices gerados com combinações de 2 bandas espectrais, 

apresentando R² na validação superior a 0,7 para a predição do TFN. No atual trabalho, ambos os 

IVs apresentaram figuras de mérito qualificando-os como não confiáveis para a predição do TFN 

(Tabela 9). Os resultados menos promissores observados para ambos os índices provavelmente 

estão relacionados à época em que os autores os quais os propuseram coletaram os espectros em 

campo. Miohokasap et al. (2012) relataram haverem coletado os espectros da cultura da cana 

quando esta estava com 9 meses em campo (c. 270 DAC).  

                                                      
3
 Este comprimento de onda está situado entre as mudanças da região do amarelo para a região do 

laranja no espectro eletromagnético, sendo assim, um comprimento de onda muito próximo da região 
do verde. Desta forma, é comum este comprimento de onda ser mencionado por alguns trabalhos 
como pertencente à região do verde. 
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Além dos 4 IVs, também selecionou-se na literatura uma regressão linear múltipla proposta 

por Barros (2016), a qual apresentou bons resultados para a predição do TFN. Esta regressão 

múltipla envolve apenas 2 comprimentos de onda da região do red-edge (710 e 720 nm), os quais 

foram selecionados pelo autor por meio dos métodos de seleção de variáveis de sPLS + Stepwise. 

Em seu trabalho, Barros (2016) gerou este modelo de predição do TFN com os espectros obtidos 

sobre o dossel de cana, quando ela se encontrava com 146 DAC, ou seja, condições próximas às 

desenvolvidas por este trabalho. Por outro lado, é válido ressaltar também que em seu trabalho, o 

referido autor gerou um modelo generalista com dados obtidos sobre as variedades de cana SP 81-

3250, a RB 92579 e a RB 86-7515, sendo todas variedades distintas das utilizadas no presente 

trabalho. 

Na Tabela 10, foram apresentados os resultados das figuras de mérito para a validação da 

regressão proposta por Barros (2016), assim como as figuras de mérito de uma nova calibração e 

validação realizadas para os dados do presente trabalho, empregando as mesmas bandas utilizadas 

pelo autor.  

Ao se analisar a validação do modelo de regressão proposto nos dados coletados pelo 

presente trabalho, verifica-se que este não se validou em nenhuma das coletas, uma vez que os seus 

valores de R² foram sempre inferiores a 0,12 e a RPD sempre inferior a 0,28. No entanto, ao se 

utilizar os mesmos comprimentos de onda em uma nova calibração e validação, as novas figuras de 

mérito da validação melhoram para todas as coletas (Tabela 10). Inclusive, aos 144 DAC (coleta 3) – 

momento próximo ao utilizado por Barros (2016) para a calibração do modelo –, as figuras de mérito 

se mostraram próximas às obtidas pelo autor, o qual encontrou R² de 0,55 e RMSE de 1,38 e as 

obtidas pelo presente trabalho foram 0,44 e 1,44 para o R² e o RMSE, respectivamente. 

Ben Dor et al. (2015) afirmam que, para gerar modelos de predição replicáveis utilizando 

dados de reflectância espectral, é importante não só a escolha correta dos comprimentos de onda, 

mas também o controle dos efeitos que possam influenciar a intensidade e  o formato da curva 

espectral (albedo). O autor ainda comenta que o sucesso da replicação de modelos utilizando 

reflectância espectral e, inclusive o compartilhamento de bibliotecas espectrais,  só será possível se 

houver a criação de protocolos de padronização para as análises espectrais que visem minimizar 

efeitos de fatores aleatórios e sistemáticos que influenciam no albedo das curvas coletadas.  

Assim, pode-se inferir que a limitação do modelo de regressão proposto por Barros (2016) 

não se encontra nos comprimentos de onda utilizados, mas sim devido à falta de um sólido protocolo 

de padronização da aquisição de dados espectrais no campo, utilizando sensores passivos em 

experimentos agronômicos, o que faz ocorrerem alterações no albedo das curvas espectrais. Por 

outro lado, reitera-se que, como esta padronização da variabilidade espacial e temporal da iluminação 

do ambiente se mostra difícil em condições de campo (SOUZA et al., 2010; HOLLAND et al., 2012), 

sensores hiperespectrais devem ser utilizados para fins de pesquisa, com o intuito de identificar 

bandas específicas que melhor se relacionem com o atributo de interesse. Processo este que, por 

sua vez, deve estimular o desenvolvimento de sensores ativos empregando estas bandas 

predeterminadas, os quais serão específicos para certa cultura e parâmetro a ser predito. 
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Tabela 10. Figuras de mérito da validação da regressão proposta por Barros (2016) e da calibração e validação 
da regressão múltipla, utilizando as mesmas bandas da regressão de Barros (2016), ambos para a predição 
do TFN de acordo com os DAC da cultura 

DAC e  
Coleta 

(1) Regressão 

  Calibração   Validação 

 R² 
RMSE RE 

RPD 
 

R² 
RMSE RE 

RPD 
  (g kg

-
¹) (%) (g kg

-
¹) (%) 

G
e
ra

l 
(2

)  Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,07 8,89 65,39 0,28 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,04 2,44 17,95 1,03 
 

0,12 2,36 17,32 1,06 

6
7
 (

1
) 

Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,00 8,87 51,06 0,28 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,08 2,32 13,09 1,08 
 

0,00 2,79 15,29 0,94 

9
9
 (

2
) 

Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,00 9,62 92,31 0,17 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,24 1,47 14,85 1,19 
 

0,14 1,72 15,68 0,84 

1
4
4
 (

3
) Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,01 6,92 52,67 0,26 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,45 1,20 8,93 1,39 
 

0,44 1,44 11,29 1,32 

1
6
4
 (

4
) Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,12 7,80 52,58 0,19 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,28 1,04 7,05 1,22 
 

0,25 1,46 9,76 1,20 

2
0
0
 (

5
) Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,03 5,40 38,38 0,27 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,32 1,40 9,99 1,26 
 

0,13 0,96 6,76 1,08 

2
2
8
 (

6
) Reg. Barros (2016) 

 

- - - - 
 

0,00 10,25 81,05 0,13 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016) 

 

0,18 1,19 9,28 1,14 
 

0,11 1,71 13,72 0,81 

2
5
5
 (

7
) Reg. Barros (2016) 

  
- - - -   0,00 9,84 77,24 0,17 

Reg. múltipla com 
bandas de Barros 

(2016)   

0,00 1,44 11,24 1,04   0,06 1,82 14,35 1,03 

Valores de R² em negrito indicam coeficiente de determinação significativo com nível de significância inferior a 
0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 
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4.5.3. Determinação do TFN por seleção de variáveis e regressão linear 

múltipla 

Os métodos de seleção de variáveis utilizados para a escolha de comprimentos de onda 

que alimentaram as regressões múltiplas propostas por este tópico foram o sPLS e o Stepwise. No 

entanto, a fim de comparação, também foram calculados os coeficientes de correlação entre cada 

comprimento de onda e o TFN.  

O resultado mostrando os melhores comprimentos de onda indicados por cada um dos 

métodos está apresentado na Tabela 11. Na análise envolvendo o coeficiente de correlação, foram 

apresentados os 10 coeficientes de correlação mais altos (analisados em módulo); já para a análise 

com o sPLS + Stepwise, foram selecionados os 10 coeficientes mais altos indicados pelo sPLS, os 

quais foram submetidos à análise pelo método de Stepwise. Todos comprimentos de onda indicados 

por este último método foram apresentados na Tabela 11. Os valores dos coeficientes de correlação 

dos comprimentos de onda que se destacaram estão apresentados no Apêndice 6. 

 

Tabela 11. Comprimentos de onda selecionados pelos métodos do coeficiente de correlação e por sPLS + 
Stepwise que melhor se correlacionam com o TFN, de acordo com os DAC da cultura 

DAC e 
coleta 

(1)
 

Coeficiente de correlação    sPLS + Stepwise 

Comp. de onda (nm) 
Regiões 

espectrais 
  Comp. de onda (nm) 

Regiões 
espectrais 

Geral 
(2) 718, 719, 720, 721, 722, 

723, 724, 893, 897 e 898 

Red-edge e 
infravermelho 

próximo 
 

449, 473, 474, 505, 506, 
515 e 519 

Azul e verde  

67 (1) 
400, 401, 419, 420, 433, 
863, 895, 896, 899 e 900 

Azul e 
infravermelho 

próximo 
 

419, 511 e 512 Azul e verde 

99 (2) 
779, 780, 781, 785, 789, 
790, 794, 795, 802 e 816 

Infravermelho 
próximo  

402, 403, 404, 405, 424, 
426, 430 e 434 

Azul 

144 (3) 
786, 795, 796, 797, 802, 
805, 806, 807, 812 e 813 

Infravermelho 
próximo  

490, 647, 652, 692, 707 
e 721 

Verde, vermelho 
e red-edge 

164 (4) 
400, 401, 670, 671, 674, 
675, 676, 679, 680 e 690 

Azul e vermelho  
 

400, 537, 543, 548, 549, 
550, 579, 584 e 710 

Azul, verde, 
amarelo e  
red-edge 

200 (5) 
671, 672, 674, 675, 676, 
677, 678, 680, 683, 684 

Vermelho  
 

662, 663, 664, 665, 666, 
668, 681, 683 e 684 

Vermelho e  
red-edge 

228 (6) 
759, 760, 761, 776, 777, 

778, 779, 782 e 788 
Infravermelho 

próximo  
759, 768, 769, 770, 771, 

775, 776 e 788 
Infravermelho 

próximo 

255 (7) 
402, 403, 404, 405, 416, 

417, 418, 420 e 428 
Azul   

401, 406, 407, 599, 600, 
601, 602, 603, 605 e 

606 
Azul e laranja 

Comprimentos de onda em negrito, na análise por coeficiente de correlação, indicam que eles obtiveram 
correlação significativa com nível de significância de 0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 

 

Voltando à análise da Tabela 11 para a coleta 3 (144 DAC) – momento verificado pelas 

análises anteriores como mais promissor à estimativa do TFN – observa-se que os comprimentos de 



62 

onda e as regiões espectrais escolhidos pelos 2 métodos não se concordaram. O coeficiente de 

correlação apontou comprimentos de onda do infravermelho próximo, enquanto que o método 

conjunto utilizando sPLS + Stepwise indicou comprimentos de onda do azul, vermelho e do red-edge.  

Os comprimentos de onda selecionados pelo método do coeficiente de correlação foram 

praticamente consecutivos e todos pertencentes a apenas uma região espectral, indicando 

fortemente serem correlatos entre si. Esta é uma característica deste método, que não leva em 

consideração a colianearidade entre os dados analisados: comprimentos de onda da região do 

infravermelho próximo apresentam reflectância com valores próximos entre si e consequentemente 

são colineares. Thenkabail et al. (2000), ao avaliarem diferentes culturas agrícolas, relataram que o 

comportamento de reflectância da região do infravermelho próximo, mais especificamente entre 740 e 

875 nm, foi praticamente constante e todos os comprimentos de onda apresentaram alta correlação 

com o IAF das culturas analisadas. 

O método conjunto do sPLS + Stepwise foi escolhido para a seleção de variáveis, pois, 

segundo Glantz e Slinker (1990), ele permite estabelecer modelos de regressão mais confiáveis, 

porque o processo de inserção de variáveis dependentes é gradual e sequencial, de forma que uma 

variável é inserida de cada vez em uma equação de regressão. Demattê et al. (2015) complementam 

que este método é particularmente útil em situações que envolvem grande conjunto de dados, com 

muitas variáveis independentes. 

De fato, pode-se percerber que na coleta 3 (Tabela 11) o método envolvendo o sPLS + 

Stepwise selecionou comprimentos de onda de distintas regiões do espectro eletromagnético, sendo 

mais eficiente em contornar a colinearidade existente em comprimentos de onda próximos entre si. 

Assim, segundo este método, as variáveis espectrais que mais se destacaram foram 490 nm da 

região do verde; 647, 652 e 692 nm da região do vermelho e 707 e 721 nm da região do red-edge.  

Jensen (2009) afirma que toda a região do visível é influenciada pelos pigmentos presentes 

nas folhas, sendo que as principais feições de absorção da clorofila estão entre 430 e 450 nm (região 

do azul) e entre 650 e 660 nm (região do vermelho). Contudo, a análise de remoção do contínuo, 

apresentada na Figura 8, mostrou que nos dados do presente trabalho as feições de absorção de 

clorofila da cana-de-açúcar se encontram um pouco mais à frente da região mencionada pelo autor, 

apresentando picos de absorção em 495 e 680 nm. Assim, dos comprimentos de onda selecionados 

dentro da região do visível, 490 e 692 nm situaram-se dentro das feições da clorofila, bem próximos 

dos picos de absorção observados para a cultura da cana-de-açúcar. Ressalta-se também que 

embora os comprimentos de onda 647 e 652 nm estejam mais afastados do pico de absorção de 

clorofila, ambos encontram-se em uma região espectral onde foi possível observar a sua resposta às 

doses de N aplicadas (Figura 9). 

Utilizando os comprimentos de onda indicados pelo método sPLS + Stepwise com boa 

relação com o TFN em cada coleta, foram propostas regressões lineares múltiplas. Os resultados das 

figuras de mérito dessas regressões estão apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12. Calibração e validação de modelos de Regressão Linear Múltipla com seleção de variáveis por sPLS 
+ Stepwise para a predição do TFN, de acordo com os DAC da cultura 

DAC e 
coleta 

(1) 

  

Equação
 (3) 

  Calibração   Validação 

 
 R² 

RMSE RE 
RPD 

 
R² 

RMSE RE 
RPD 

  (g kg
-
¹) (%) (g kg

-
¹) (%) 

Geral 
(2) 

 

Y = 16,55 + 673,98 * B449 - 
1429,72 * B473 +1475 * B474 + 

2328,40 * B505 -1992,83 * B506 - 
1920,03 * B515 + 1008,41 * B519  

 
0,30 2,08 15,34 1,20 

 
0,34 2,03 14,88 1,28 

67 (1) 
 

Y = 5,58 + 1188,41 * B419 - 
285,51 * B511 - 152,78 * B512  

0,37 1,91 10,79 1,31 
 

0,08 2,37 13,97 1,03 

99 (2) 
 

Y = 13,36 - 3354,22 * B402 + 
3400,53 * B403 - 1082,47 * B405 

+ 3718,34 * B424 + 1456,86 * 
B426 - 1977,01 * B430 - 2331,72 * 

B434 

 
0,84 0,67 6,78 2,6 

 
0,25 2,02 18,37 0,71 

144 (3) 
 

Y = 22,27 + 996,04 * B490 - 
2710,18 * B647 + 1544,23 *B652 
+ 763,99 * B692 - 138,72 * B707 - 

59,86 * B721 
 

0,75 0,81 6,01 2,06 
 

0,33 1,60 12,56 1,19 

164 (4) 
 

Y = 21,04 + 575,89 * B400 + 
1896,05 * B537 - 3272, 49 * B543 

+ 1261,19 * B548 - 70,5818 * 
B549 + 471,83 * B550 - 3449,51 * 
B579 + 4635,70 * B584 - 805,89 * 

B710 

 
0,80 0,55 3,71 2,32 

 
0,13 1,78 11,90 0,98 

200 (5) 
 

Y = 20,66 - 15,394,06 * B662 + 
176941,17 * B663 - 455494,94 * 
B664 + 498777,43 * B665 -
233691,32 * B666 + 29574,34 * 
B668 + 2446,51 * B681 - 8979,82 
* B683 + 5620,63 * B684 

 
0,77 0,81 5,79 2,17 

 
0,14 1,29 9,12 0,80 

228 (6) 
 

Y = 18,09 + 92,51 * B759 + 
3672,56 * B768 - 8043,45 * B769 

+ 7329,16 * B770 - 4629,97 * 
B771 + 9368,62 * B775 - 9427,95 

* B776 + 1613,80 * B788 

 
0,66 0,77 6,02 1,76 

 
0,21 1,99 15,95 0,70 

255 (7)   

Y = 12,87 - 205,21 * B401 + 67,50 
* B406 + 563,73 * B407 + 

94026,63 * B599 -730870,16 * 
B600 + 1759314,123 * B601 -

1855437,76 * B602 + 807375,85 * 
B603 - 98861,10 * B605 + 24398 * 

B606 

  0,48 1,03 8,10 1,44   0,05 1,88 14,79 1,00 

Valores de R² em negrito indicam coeficiente de determinação significativo com nível de significância inferior a 
0,05; 
(1)

 Número da coleta apresentado entre parênteses; 
(2)

 Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas; 
(3)

 Nas equações, valor numérico precedido da letra B representa o comprimento de onda utilizado no modelo. 

 

Ao se analisar, na Tabela 12, os resultados das figuras de méritos na validações nas 

diferentes coletas, verifica-se que em nenhum momento as regressões geradas por este método 

apresentaram resultados expressivos. Nenhum valor de R² se mostrou superior a 0,5, limite inferior 

para ser considerado um modelo razoável (SAEYS et al., 2005), e todos valores de RPD foram 

inferiores a 1,40, indicando serem modelos não confiáveis (CHANG et al., 2001). Tampouco aos 144 

DAC, momento que apresentou bons resultados em análises anteriores, a regressão múltipla se 

mostrou promissora. 
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4.5.4. Determinação do TFN por seleção de variáveis e novos Índices de 

Vegetação 

Nesta etapa, foram testados novos IVs, os quais foram gerados utilizando as fórmulas do 

IRS e IDN e realizando diferentes combinações dos valores de reflectância dos comprimentos de 

onda selecionados pelo método conjunto do sPLS + Stepwise (conforme detalhado no tópico 3.3.3.4). 

Os 10 IVs que apresentaram modelo de regressão com melhor desempenho foram apresentados na 

Tabela 13. 

Ao comparar os resultados das regressões apresentados na Tabela 13 e na Tabela 12, 

pode-se verificar que as figuras de mérito da Tabela 13 apresentaram melhores resultados, ou seja, 

predições do TFN envolvendo seleção de variáveis e IVs se mostraram superiores às predições 

empregando a mesma seleção de variáveis e regressão múltipla.  

 

Tabela 13. Calibração e validação dos modelos de Regressão Linear Simples de cada IV gerado, seus 
respectivos comprimentos de onda utilizados e região espectral a que pertencem para a  predição do TFN 
com a cana em 144 DAC (coleta 3) para cada índice de vegetação gerado 

IVs 
Comp. de 
onda de γ1 
e γ2 (nm)

 (1) 

Região 
espectral

 (2) 

  Calibração   Validação 

 R² 
RMSE RE 

RPD 
 

R² 
RMSE RE 

RPD 
  (g kg

-
¹) (%) (g kg

-
¹) (%) 

IRS 490 e 652 
Verde e 

vermelho  
0,47 1,18 8,77 1,42 

 
0,57 1,33 10,39 1,44 

IRS 490 e 647 
Verde e 

vermelho  
0,52 1,12 8,33 1,49 

 
0,56 1,32 10,34 1,44 

IDN 490 e 647 
Verde e 

vermelho  
0,53 1,11 8,27 1,50 

 
0,56 1,35 10,60 1,41 

IDN 647 e 490 
Vermelho e 

verde  
0,53 1,11 8,27 1,50 

 
0,56 1,35 10,60 1,41 

IDN 652 e 490 
Vermelho e 

verde  
0,47 1,17 8,70 1,43 

 
0,56 1,35 10,57 1,41 

IDN 490 e 652 
Verde e 

vermelho  
0,47 1,17 8,70 1,43 

 
0,56 1,35 10,57 1,41 

IRS 652 e 490 
Vermelho e 

verde  
0,48 1,16 8,62 1,44 

 
0,55 1,40 10,97 1,36 

IDN 692 e 490 
Red-edge e 

verde  
0,49 1,15 8,53 1,46 

 
0,53 1,39 10,92 1,37 

IRS 647 e 490 
Vermelho e 

verde  
0,53 1,11 8,20 1,51 

 
0,54 1,42 11,11 1,34 

IRS 692 e 490 
Red-edge e 

verde 
  0,50 1,14 8,49 1,46   0,51 1,46 11,48 1,30 

Valores de R² em negrito indicam coeficiente de determinação significativo com nível de significância inferior a 
0,05; 
(1)

 Valores dos comprimentos de onda foram utilizados na equação do IV, sendo γ1 o primeiro comprimento de 
onda apresentado e γ2 o segundo;  
(2)

 Regiões espectrais às quais os comprimentos de onda selecionados pertencem. 

 

As 2 melhores regressões obtidas por este método foram as que utilizaram os índices IRS 

(com 𝜆1  em 490 nm e 𝜆2 em 647 nm) e IRS (com 𝜆1  em 490 e 𝜆2 em 652 nm), ambas apresentaram 

os melhores desempenhos de suas figuras de mérito na validação dos dados. O modelo envolvendo 

o IRS (com 𝜆1  em 490 e 𝜆2 em 652 nm) apresentou R² de 0,57 e RPD de 1,44 e o modelo utilizando 

o IRS (com 𝜆1  em 490 nm e 𝜆2 em 647 nm) obteve R² de 0,56 e RPD de 1,44.  
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Vale destacar que todos os modelos apresentados na Tabela 13 que obtiveram RPD 

superior a 1,40 – início da faixa de interpretação classificada como modelos razoáveis – utilizaram os 

comprimentos de onda 490 nm (região do verde), 647 e 652 nm (região do vermelho). Isso mostra 

que, neste método de análise quantitativa, os índices gerados com comprimentos de onda da região 

do visível exibiram melhores resultados que os índices que utilizaram comprimentos de onda do 

visível combinados a comprimentos de onda do red-edge.  

Muito embora, ao compararmos os resultados de ambos os índices IRS (índices com 

apenas bandas do visível) com os resultados do índice NDRE (índice que utiliza comprimentos de 

onda da região do red-edge e do infravermelho próximo), apresentados na Tabela 9, este último se 

destaca por apresentar maiores valores de R² e RPD e menor erro. Desta forma, descarta-se para a 

cultura da cana-de-açúcar a hipótese de que IVs utilizando apenas regiões do visível poderiam ser 

melhores que a predição do TFN, a qual foi traçada levando em consideração os trabalhos de 

Hansen e Schjoerring (2003) e Stroppiana et al. (2009). 

4.5.5. Melhores resultados a para predição TFN 

Foi unânime, entre os métodos quantitativos utilizados neste trabalho, que o momento mais 

propício para a geração dos modelos de regressão para a predição do TFN da cana-de-açúcar 

analisada pelo presente trabalho é aos 144 DAC (coleta 3). Assim, na Figura 11 estão apresentados 

os desempenhos de RPD (na validação) dos melhores modelos de regressão para a predição do TFN 

aos 144 DAC, para cada um dos métodos quantitativos aplicados por este trabalho. 

 
(1)

 Resultado apresentado do índice NDRE citado por Martins (2016);  
(2)

 Resultado apresentado do índice IRS com os comprimentos de onda 490 e 652 nm; 
(3)

 Resultado apresentado da regressão múltipla calibrada para o conjunto de dados deste trabalho, utilizando os 
comprimentos de onda propostos por Barros (2016). 

Figura 11. Valores de RPD (na validação) com melhores desempenhos de acordo com cada uma das avaliações 
quantitativas do espectro para a predição do TFN da cana aos 144 DAC (coleta 3). 

 

Pode-se observar na Figura 11 que as regressões que mais se sobressaíram foram obtidas 

utilizando os IVs já propostos na literatura, com destaque aos índices NDRE e ISR, os quais 
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obtiveram, na validação, R² de 0,67 e RPD de 1,69 e R² de 0,60 e RPD de 1,50, respectivamente 

(Figura 12). Em seguida, também se destacou o método PLSR O seu modelo de regressão 

apresentou R² de 0,63 e RPD de 1,49, na validação (Figura 12). E, finalmente, evidenciaram-se 

também os índices gerados após seleção de variáveis IRS (com 𝜆1 em 490 nm e 𝜆2 em 647 nm) e 

IRS (com 𝜆1 em 490 e 𝜆2 em 652 nm), os quais apresentaram, na validação, R² de 0,67 e RPD de 

1,69 e R² de 0,60 e RPD de 1,50, respectivamente (Figura 12). 

Os modelos de regressão mencionados no parágrafo anterior representam os 5 melhores 

resultados obtidos por este trabalho para a predição do TFN e, como já citado, todos estes modelos 

foram obtidos aos 144 DAC (coleta 3). Os seus modelos de regressão calibrados, assim como as 

suas figuras de mérito e as dispersões dos dados de calibração dos referidos modelos estão 

apresentadas na Figura 12.  
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Figura 12. Regressões e figuras de mérito da validação dos melhores modelos para a determinação do TFN 
(cultura aos 144 DAC) obtidas neste trabalho. (A)Regressão Linear Simples com o índice NDRE proposto por 
Martins (2016); (B) Regressão Linear Simples com o índice ISR proposto por Amaral e Molin (2014); (C) 
Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLSR) com todo o espectro de 400 a 900 nm; (D) Coeficientes da 
PLSR; (E) Regressão Linear Simples e o índice IRS com os comprimentos de onda de 490 e 652 nm;  e (F) 
Regressão Linear Simples e o índice IRS com os comprimentos de onda de 490 e 647 nm. 

 

Em relação ao erro do modelo de predição (RMSE), estes 5 melhores modelos de predição 

mantiveram a sua ordem de destaque. O índice NDRE foi o que apresentou menor erro de predição 

(RMSE de 1,13 g kg
-1

), seguido pelo índice ISR e o modelo da PLSR (RMSE de 1,27 e 1,28 g kg
-1

, 

respectivamente). E, por fim, pelos índices gerados após seleção de variáveis IRS (com 𝜆1  em 490 

nm e 𝜆2 em 647 nm) e IRS (com 𝜆1  em 490 e 𝜆2 em 652 nm), os quais apresentaram RMSE de 1,32 

e 1,33 g kg
-1

, respectivamente. 
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Para a comparação e interpretação dos resultados da análise foliar para a cultura da cana-

de-açúcar, Raij et al. (1997) propuseram a faixa de 18 a 25 g kg
-1

 como quantidade adequada deste 

nutriente na folha, sendo assim, um erro de 1,13 a 1,28 g kg
-1

 pode ser considerado baixo. Porém, os 

valores de R² e RPD alertam pelo fato de que em todos estes 5 modelos, os seus valores oscilaram 

entre a faixa interpretada como modelos de predição razoáveis, que apenas podem diferenciar altas e 

baixas doses do atributo em questão.  

Acredita-se que a predição razoável dos modelos de predição encontrados por este 

trabalho, em paralelo às predições boas encontradas por outros trabalhos da literatura (PORTZ et al., 

2012a; PORTZ et al., 2012b) esteja relacionada a fatores como: (i) a resposta variável da cultura de 

açúcar à adubação nitrogenada, que pode incrementar ou diminuir a variabilidade do TFN em função 

do experimento avaliado, facilitando ou dificultando a modelagem deste parâmetro; (ii) o fato de que a 

resposta espectral de dossel de plantas é governada por fatores que não especificamente o TFN, 

sendo, portanto, a predição deste uma determinação indireta; (iii) a dificuldade de controle de fatores 

sistemáticos em espectroscopia de campo.   

Ressalta-se também que os resultados apresentados por este trabalho indicam o NDRE, o 

qual utiliza os comprimentos de onda 720 e 780 nm (pertencentes à região do red-edge e do 

infravermelho próximo), como o índice mais propício à predição do TFN aos 144 DAC. Os índices 

IRSs (Figura 11E e F), envolvendo apenas comprimentos de onda da região do visível, também 

apresentaram desempenho de figuras de mérito classificados na mesma faixa de interpretação do 

índice NDRE.  
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos pelo presente trabalho mostraram ser possível uma razoável predição 

do TFN da cana-de-açúcar por meio de espectroscopia in situ. Por sua vez, neste trabalho, esta 

janela de predição se revelou curta, situando-se em torno dos 144 DAC. Mais pesquisas são 

necessárias para o correto entendimento dos fatores que influenciam a resposta espectral da cana ao 

TFN; 

Os IVs avaliados que mais se destacaram para a predição do TFN utilizaram os 

comprimentos de onda: 490 nm da região do verde; 590 nm da região do laranja; 647 e 652 nm da 

região do vermelho; 730 nm da região do red-edge; e 780 e 880 nm da região do infravermelho 

próximo. O IV que mais se destacou foi o NDRE, índice já sugerido pela literatura com bons 

resultados para a determinação da biomassa da cana-de-açúcar. 

Os métodos de predição envolvendo os IVs propostos na literatura, PLSR e IVs criados a 

partir de comprimentos de onda selecionados pela seleção de variáveis sPLS + Stepwise 

demonstraram os melhores resultados para a predição do TFN. Estes métodos exibiram modelos de 

predição, em sua maioria, classificados como razoáveis para a predição do TFN, podendo distinguir 

altas e baixas concentrações desta variável. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhos envolvendo sensores passivos in situ necessariamente seguem algumas 

precauções para coleta do espectro no campo para evitar a interferência de efeitos sistemáticos no 

espectro coletado. Estas precauções dizem respeito: ao intervalo de horário em que a técnica deve 

ser aplicada para se evitar variações no espectro causadas pela posição solar; a cuidados com as 

calibrações do aparelho, para se evitar que a radiação incidente se altere após que sensor já esteja 

calibrado, entre algumas outras. No entanto, durante a realização deste trabalho, notou-se que as 

variações espectrais em função das oscilações do TFN se expressam de maneira sutil, levando a 

acreditar que para avaliação mais clara destas variações e, com isto a avaliação do real potencial da 

técnica, as interferências dos efeitos sistemáticos sobre os espectros devem ser levadas em 

consideração.     

Estudos mais aprofundados nos efeitos sistemáticos que possam estar interferindo na 

resposta espectral dos dosséis de plantas poderiam ser conduzidos de modo a facilitar o ajuste de 

um protocolo sólido para a padronização das coletas espectrais in situ, semelhante ao que já é 

praticado na espectrorradiometria de laboratório para análises de solos. Assim, para futuros trabalhos 

utilizando sensores ópticos passivos hiperespectrais na avaliação do TFN, recomenda-se que sejam 

avaliados os fatores sistemáticos que possivelmente possam estar mascarando a avaliação do 

espectro em relação à variação do TFN. Citam-se como fatores sistemáticos importantes a serem 

observados: características intrínsecas do sensor, fenologia da cultura, condições de estresse da 

planta dadas as variáveis climáticas, variação da altura entre sensor e planta em função dos 

diferentes níveis de crescimento dentro do talhão, geometria entre sol, planta e sensor. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Estatística descritiva e teste de normalidade dos conjuntos de dados de TFN, altura e 
das regiões espectrais do azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho próximo, obtidos em cada uma 
das coletas, assim como, a estatística descritiva e teste de normalidade para a produtividade final. 

(continua) 

  Estatística Descritiva 

  Mín. Máx. 
Amp 

(1) Média
 EPM 

(2) Desvio 
CV 

(%)
(3)

 
Assim.

(4)
 Curt.

(5) 
Shapiro 

Produtividade  
(Mg ha

-
¹) 

62,76 105,29 42,52 93,93 1,73 8,99 9,57 -1,67 3,19 0,89 

          
 ------------------------------------------------ 67 DAC (Coleta 1) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 10,89 24,93 14,04 17,37 0,46 2,45 14,12 0,32 2,34 0,93 

Altura (cm) 83,80 111,80 28,00 99,21 1,41 7,44 7,50 -0,24 -0,89 0,97 
Azul (%) 2,59 4,36 1,77 3,50 0,08 0,42 11,86 -0,03 -0,23 0,97 

Verde (%) 4,59 7,77 3,17 6,44 0,13 0,70 10,95 -0,57 0,76 0,94 
Vermelho (%) 4,17 7,05 2,88 5,21 0,15 0,82 15,72 0,56 -0,92 0,92 
Red-edge (%) 8,17 13,39 5,22 11,40 0,21 1,13 9,87 -0,67 1,16 0,93 

Infrav. próx. (%) 20,17 39,65 19,48 31,12 0,69 3,68 11,82 -0,43 1,64 0,94 

          
 ------------------------------------------------ 99 DAC (Coleta 2) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 6,69 12,89 5,73 10,42 0,32 1,68 16,10 -0,32 -1,06 0,95 

Altura (cm) 148,60 194,20 45,60 171,84 1,98 10,46 6,08 -0,01 -0,40 0,98 

Azul (%) 2,89 4,94 2,05 3,85 0,13 0,69 17,88 0,23 -1,69 0,87 

Verde (%) 5,55 9,09 3,54 7,19 0,22 1,17 16,29 0,21 -1,74 0,85 

Vermelho (%) 3,72 8,34 4,62 5,32 0,23 1,22 22,91 0,48 -0,83 0,92 
Red-edge (%) 10,05 16,16 6,11 12,98 0,38 2,01 15,46 0,23 -1,64 0,88 

Infrav. próx. (%) 33,26 51,05 17,80 41,96 0,88 4,66 11,10 0,05 -0,79 0,98 

          
 ------------------------------------------------ 144 DAC (Coleta 3) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 9,20 15,69 5,73 13,14 0,34 1,79 13,61 -0,75 -0,75 0,89 

Altura (cm) 216,00 267,00 51,00 240,93 2,88 15,23 6,32 -0,13 -1,31 0,95 
Azul (%) 2,87 3,91 1,04 3,36 0,05 0,24 7,12 -0,12 -0,19 0,97 

Verde (%) 5,99 7,72 1,73 6,86 0,09 0,47 6,90 -0,25 -0,79 0,96 
Vermelho (%) 3,61 6,75 3,15 4,47 0,12 0,61 13,69 1,63 4,41 0,85 

Red-edge (%) 11,13 13,81 2,69 12,41 0,15 0,80 6,43 -0,04 -1,07 0,96 
Infrav. próx. (%) 32,65 50,01 17,36 43,59 0,84 4,45 10,20 -0,81 0,02 0,93 

 
        

  
 ------------------------------------------------ 164 DAC (Coleta 4) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 11,91 18,20 5,73 14,84 0,28 1,48 9,99 -0,17 -0,30 0,96 

Altura (cm) 228,60 295,20 66,60 268,71 3,13 16,56 6,16 -0,40 -0,46 0,97 

Azul (%) 2,73 3,43 0,70 3,07 0,03 0,17 5,63 0,07 -0,48 0,98 
Verde (%) 5,65 7,07 1,43 6,27 0,06 0,33 5,26 0,23 -0,15 0,98 

Vermelho (%) 3,52 6,00 2,48 4,37 0,11 0,59 13,40 1,28 1,02 0,86 
Red-edge (%) 10,58 13,04 2,47 11,60 0,11 0,56 4,81 0,41 0,04 0,96 

Infrav. próx. (%) 30,32 41,97 11,65 38,05 0,57 3,02 7,94 -0,78 -0,07 0,93 
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APÊNDICE A. Estatística descritiva e teste de normalidade dos conjuntos de dados de TFN, altura e 
das regiões espectrais do azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho próximo, obtidos em cada uma 
das coletas, assim como, a estatística descritiva e teste de normalidade para a produtividade final. 

(conclusão) 

  Estatística Descritiva 

  Mín. Máx. 
Amp 

(1) Média
 EPM 

(2) Desvio 
CV 

(%)
(3)

 
Assim.

(4)
 Curt.

(5) 
Shapiro 

------------------------------------------------ 200 DAC (Coleta 5) ------------------------------------------------ 
TFN (g kg

-
¹) 11,14 16,87 5,73 14,06 0,27 1,44 10,27 0,03 -0,61 0,98 

Altura (cm) 264,00 326,00 62,00 301,82 2,59 13,68 4,53 -0,59 0,37 0,96 
Azul (%) 2,58 3,91 1,34 3,27 0,08 0,40 12,21 -0,02 -1,40 0,95 

Verde (%) 5,79 8,48 2,70 6,96 0,15 0,81 11,63 0,13 -1,37 0,94 
Vermelho (%) 3,69 6,15 2,47 4,88 0,12 0,64 13,20 0,15 -1,01 0,97 
Red-edge (%) 11,04 16,07 5,04 13,29 0,29 1,53 11,49 0,08 -1,35 0,94 

Infrav. próx. (%) 31,27 54,59 23,32 44,85 1,14 6,03 13,45 -0,55 -0,79 0,94 

          
 ------------------------------------------------ 228 DAC (Coleta 6) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 10,37 15,54 5,17 12,65 0,26 1,35 10,71 0,35 -0,92 0,96 

Altura (cm) 292,00 358,00 66,00 331,43 2,70 14,28 4,31 -0,69 0,30 0,96 
Azul (%) 2,05 4,55 2,50 3,02 0,16 0,83 27,35 0,74 -1,07 0,84 

Verde (%) 4,48 10,38 5,90 6,63 0,35 1,83 27,56 0,81 -0,92 0,84 
Vermelho (%) 3,06 7,09 4,03 4,28 0,21 1,10 25,70 1,06 0,06 0,86 
Red-edge (%) 8,74 18,14 9,39 12,20 0,53 2,79 22,86 0,80 -0,85 0,86 

Infrav. próx. (%) 28,63 55,04 26,41 40,06 1,38 7,32 18,27 0,62 -0,93 0,90 

          
 ------------------------------------------------ 255 DAC (Coleta 7) ------------------------------------------------ 

TFN (g kg
-
¹) 9,81 15,85 6,03 12,75 0,31 1,65 12,96 0,24 -0,93 0,97 

Altura (cm) 321,00 373,00 52,00 354,11 2,43 12,83 3,62 -0,60 -0,21 0,96 
Azul (%) 2,17 2,99 0,81 2,66 0,04 0,22 8,42 -0,53 -0,86 0,94 

Verde (%) 4,85 6,70 1,84 5,97 0,10 0,51 8,49 -0,61 -0,67 0,94 
Vermelho (%) 3,22 5,23 2,02 4,06 0,08 0,44 10,73 0,38 0,29 0,98 
Red Edge (%) 9,42 12,84 3,42 11,53 0,18 0,93 8,09 -0,61 -0,68 0,94 

Infrav. próx. (%) 30,75 41,88 11,14 36,69 0,64 3,41 9,30 -0,20 -1,44 0,93 
Valores em negrito apresentaram Wcalculado < Wtabelado no teste de Shapiro-Wilk a um nível de significância de 1%, 
indicando que a amostra não provém de uma população normal; 
(1) 

Amplitude; 
(2) 

Erro padrão da média; 
(3) 

Coeficiente de variação; 
(4) 

Assimetria; 
(5) 

Curtose. 
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APÊNDICE B. Estatística descritiva e teste de normalidade das variáveis após serem submetidas à 
transformação de dados. 

 
Estatística Descritiva 

 
Mín. Máx. Amp 

(1) 
Média 

EPM 
(2) Desvio 

CV 
(%)

(3) Assim.
(4) 

Curt.
(5) 

Shapiro 

---------------------------------------------- 99 DAC (Coleta 2) ---------------------------------------------- 

Azul (%) -16,92 -10,98 5,94 -13,75 0,37 1,94 14,13 0,06 -1,67 0,89 

Verde (%) -13,43 -8,29 5,14 -10,70 0,32 1,67 15,59 0,08 -1,72 0,87 

Red-edge (%) -6,94 -4,28 2,66 -5,49 0,16 0,85 15,39 0,07 -1,63 0,89 

           
----------------------------------------------144 DAC (Coleta 3) ---------------------------------------------- 

Vermelho (%) -328,46 -96,65 231,81 -225,20 9,65 51,08 22,68 -0,03 0,04 0,97 

           
----------------------------------------------164 DAC (Coleta 4 ) ---------------------------------------------- 

Vermelho (%) -1720,88 -453,6 1267,28 -1068,5 54,75 289,69 27,11 0,28 -0,15 0,96 

           
----------------------------------------------228 DAC (Coleta 6) ---------------------------------------------- 

Azul (%) -257,27 -75,09 182,18 -160,24 10,61 56,16 35,05 0,15 -1,17 0,93 

Verde (%) -99,05 -24,48 74,58 -59,17 4,12 21,80 36,85 0,15 -1,06 0,93 

Vermelho (%) -387,89 -78,75 309,14 -236,91 16,93 89,56 37,80 0,16 -1,13 0,96 

Red-edge (%) -52,80 -12,86 39,94 -31,37 2,14 11,35 36,17 0,14 -1,08 0,94 

Valores em negrito apresentaram Wcalculado < Wtabelado no teste de Shapiro-Wilk a um nível de significância de 1%, 
indicando que a amostra não provém de uma população normal; 
(1) 

Amplitude; 
(2) 

Erro padrão da média; 
(3) 

Coeficiente de variação; 
(4) 

Assimetria; 
(5) 

Curtose. 
 

 

APÊNDICE C. Precipitação observada e média da série histórica de 30 anos (precipitação normal) 
para o período em que foram realizadas as coletas de campo. 
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APÊNDICE D. Gráficos com a distribuição das parcelas em função dos escores das componentes 
principais 1 e 2 obtidos de sua resposta espectral (à esquerda) e gráficos dos autovetores da análise de 
componentes principais (à direita) (continua). 
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APÊNDICE D. Gráficos com a distribuição das parcelas em função dos escores das componentes 
principais 1 e 2 obtidos de sua resposta espectral (à esquerda) e gráficos dos autovetores da análise de 
componentes principais (à direita) (conclusão). 
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APÊNDICE E. Estatística descritiva do TFN de cada agrupamento gerados nas diferentes coletas e 
para todos os dados agrupados (Geral). 

Estatística 
descritiva 

 TFN em cada agrupamento classificado pelo teor de N 

 Baixo Médio Alto 
 

Baixo Médio Alto 
 

Baixo Médio Alto 

 

  -------- Geral 
(2)

 -------- 
 

 --- 67 DAC (Coleta 1) --- 
 

 --- 99 DAC (Coleta 2) --- 

Média  11,10 13,91 16,86 
 

14,75 17,37 19,97 
 

8,74 11,04 12,33 

Desvio  1,30 0,71 1,77 
 

1,73 0,47 2,06 
 

0,86 0,37 0,32 

CV 
(1) 

 11,69 5,09 10,47 
 

11,71 2,73 10,33 
 

9,83 3,33 2,57 

Mínimo  6,69 12,68 15,18 
 

10,89 16,66 18,59 
 

6,69 10,37 12,01 

Máximo  12,89 15,13 24,93 
 

16,17 18,16 24,93 
 

9,79 11,61 12,89 

N
o
 amostras  80 92 52 

 
8 12 8 

 
12 8 8 

 

 

           

 

 --144 DAC (Coleta 3) -- 
 

--164 DAC (Coleta 4) -- 
 

--200 DAC (Coleta 5) -- 

Média  10,20 12,61 14,36 
 

12,85 15,06 16,89 
 

12,66 14,35 16,10 

Desvio  0,60 0,23 0,37 
 

0,80 0,50 0,78 
 

0,79 0,34 0,57 

CV 
(1) 

 5,87 1,79 2,56 
 

6,22 3,29 4,60 
 

6,25 2,34 3,56 

Mínimo  9,20 12,21 13,64 
 

11,91 14,14 16,24 
 

11,14 13,85 15,34 

Máximo  10,82 12,84 15,69 
 

14,00 15,69 18,20 
 

13,41 14,87 16,87 

N
o
 amostras  6 6 16 

 
7 16 5 

 
11 11 6 

 

 

           

 

 -- 228 DAC (Coleta 6) -- 
 

 -- 255 DAC (Coleta 7) -- 
 

 

Média  11,16 12,56 14,24 
 

11,03 12,85 15,03 
 

   

Desvio  0,33 0,40 0,74 
 

0,64 0,40 0,62 
 

   

CV 
(1) 

 2,97 3,18 5,17 
 

5,76 3,13 4,14 
 

   

Mínimo  10,37 12,15 13,41 
 

9,81 12,21 14,38 
 

   

Máximo  11,54 13,23 15,54 
 

11,82 13,57 15,85 
 

   

Nº amostras  9 10 9   10 11 7      
(1) 

Coeficiente de variação; 
(2) 

Análise aplicada aos dados agrupados de todas as coletas. 
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APÊNDICE F. Dez comprimentos de onda com melhor coeficiente de correlação com o TFN e as 
regiões espectrais a que pertecem para cada coleta e para todos os dados agrupados (Geral). 

Geral    67 DAC (Coleta 1)   99 DAC (Coleta 2) 

Região 
espectral 

Comp. de 
Onda (nm)

 Correl.
 

  
Região 

espectral 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.    
Região 

espectral 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.  

Red-edge 720 -0,26 
 

Azul 400 0,32 
 

Infrav. Próx. 785 0,26 

Red-edge 721 -0,26 
 

Azul 419 0,26 
 

Infrav. Próx. 802 0,26 

Red-edge 724 -0,26 
 

Azul 401 0,24 
 

Infrav. Próx. 794 0,26 

Infrav. Próx. 893 -0,25 
 

Infrav. Próx. 900 0,20 
 

Infrav. Próx. 780 0,26 

Red-edge 719 -0,25 
 

Infrav. Próx. 899 0,20 
 

Infrav. Próx. 781 0,26 

Infrav. Próx. 897 -0,25 
 

Azul 420 0,19 
 

Infrav. Próx. 795 0,26 

Red-edge 723 -0,25 
 

Infrav. Próx. 896 0,18 
 

Infrav. Próx. 816 0,26 

Red-ddge 718 -0,25 
 

Infrav. Próx. 895 0,18 
 

Infrav. Próx. 779 0,26 

Red-ddge 722 -0,25 
 

Azul 433 0,18 
 

Infrav. Próx. 790 0,26 

Infrav. Próx. 898 -0,25   Infrav. Próx. 863 0,17   Infrav. Próx. 789 0,26 

           
144 DAC (Coleta 3)   164 DAC (Coleta 4)   200 DAC (Coleta 5) 

Região 
espectral 

(1)
 

Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.    
Região 

espectral 
(1)

 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.    
Região 

espectral 
(1)

 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.  

Infrav. Próx. 807 0,63 
 

Azul 400 0,66 
 

Vermelho 671 -0,53 

Infrav. Próx. 796 0,63 
 

Azul 401 0,65 
 

Vermelho 677 -0,53 

Infrav. Próx. 806 0,63 
 

Vermelho 675 -0,52 
 

Vermelho 684 -0,53 

Infrav. Próx. 812 0,63 
 

Vermelho 674 -0,52 
 

Vermelho 678 -0,52 

Infrav. Próx. 813 0,63 
 

Vermelho 676 -0,52 
 

Vermelho 676 -0,52 

Infrav. Próx. 795 0,63 
 

Vermelho 679 -0,51 
 

Vermelho 683 -0,52 

Infrav. Próx. 797 0,63 
 

Vermelho 670 -0,51 
 

Vermelho 672 -0,52 

Infrav. Próx. 786 0,63 
 

Vermelho 671 -0,51 
 

Vermelho 675 -0,52 

Infrav. Próx. 805 0,63 
 

Vermelho 680 -0,51 
 

Vermelho 674 -0,52 

Infrav. Próx. 802 0,63   Vermelho 690 -0,50   Vermelho 680 -0,52 

           
228 DAC (Coleta 6)   255 DAC (Coleta 7) 

    
Região 

espectral 
(1)

 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.    
Região 

espectral 
(1)

 
Comp. de 
Onda (nm) 

Correl.  
    

Infrav. próx. 760 -0,10 
 

Azul 403 0,31 
    

Infrav. próx. 777 -0,10 
 

Azul 402 0,31 
    

Infrav. próx. 759 -0,10 
 

Azul 417 0,29 
    

Infrav. próx. 778 -0,10 
 

Azul 420 0,25 
    

Infrav. próx. 788 -0,10 
 

Azul 404 0,25 
    

Infrav. próx. 761 -0,10 
 

Azul 428 0,24 
    

Infrav. próx. 776 -0,10 
 

Azul 405 0,23 
    

Infrav. próx. 779 -0,10 
 

Azul 418 0,23 
    

Infrav. próx. 782 -0,10 
 

Azul 416 0,23 
    

Infrav. próx. 781 -0,10   Azul 432 0,22         

Valores de correlação em negrito indicam coeficiente de correlação significativo com nível de significância inferior 
a 0,05; 
(1)

 Regiões espectrais às quais os comprimentos de onda selecionados pertencem. 

 




