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RESUMO 

Sensoriamento remoto para monitoramento de mosca branca, Bemisia tabaci 
biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) em soja 

Surtos de pragas em lavouras são imprevisíveis em relação ao local e ao 
momento. Contudo, um programa manejo integrado de pragas eficiente depende do 
conhecimento da distribuição dos insetos o mais cedo possível, antes que a 
população esteja bem estabelecida e atinja o Nível de Dano Econômico. É possível, 
no entanto, identificar no campo fatores que podem tornar as plantas mais atrativas 
a esses insetos, como o estresse hídrico. Uma possível maneira de tentar prever os 
surtos de pragas é pelo diagnóstico da suscetibilidade das plantas às pragas. Nesse 
sentido, objetivou-se com esse trabalho descrever os padrões de reflectância de 
plantas de soja estressadas, tanto pela restrição hídrica quanto pela infestação por 
Bemisia tabaci biótipo B. Para tanto, plantas de soja foram cultivadas em casa de 
vegetação sob diferentes regimes hídricos (30, 50, 70 e 100% de reposição do 
volume de água perdido diariamene) e oferecidas a adultos de B. tabaci biótipo B em 
ensaios com e sem escolha. Todas plantas utilizadas nos bioensaios foram 
previamente avaliadas quanto à sua reflectância utilizado o sensor hiperespectral 
FieldSpec® 3, para posterior classificação nos grupos relativos ao regime hídrico 
imposto. Após os ensaios de suscetibilidade, foram realizados ensaios para 
determinar a possibilidade de uso do sensor hiperespectral para classificação de 
plantas estressadas, tanto pelo estresse hídrico, quanto pela infestação por B. tabaci 
biótipo B, em um esquema fatorial. Os regimes hídricos utilizados foram 70 e 100% 
de reposição e, ensaios com infestação controlada e não-controlada foram 
realizados. Nos ensaios de suscetibilidade, foi possível observar que, quando têm 
escolha, adultos de B. tabaci biótipo B depositam mais ovos em plantas cultivadas 
com 70 e 50% de reposição do volume de água perdida. Já quando os adultos não 
têm escolha, diferenças estatísticas entre a quantidade de ovos depositados nos 
regimes testados não foram encontradas. Quanto à classificação das plantas em 
grupos, pode-se afirmar que o sensor hiperespectral FieldSpec® 3 fornece 
informação suficiente para tanto. No ensaio de infestação controlada, quatro grupos 
foram gerados, 70% de reposição do volume de água com infestação, 70% de 
reposição sem infestação, 100% de reposição com infestação e 100% de reposição 
sem infestação. A análise discriminante dos dados de reflectância demonstrou que, 
ao final do ensaio, os quatro grupos são significativamente diferentes. Ainda, com  
uma validação cruzada, foi possível classificar os respectivos grupos com 73,81% de 
precisão. No ensaio com infestação não controlada, as plantas infestadas foram 
classificadas em 3 grupos de acordo com o nível de infestação, baixa, média e alta. 
Da mesma maneira, a análise discriminante dos dados de reflectância demonstrou 
que há diferença entre os grupos e, a validação cruzada indicou que é possível 
classificar o nível de infestação com 91,98% de precisão. Portanto, conclui-se que o 
sensoriamento remoto hiperespectral pode somar ao manejo integrado de pragas, 
tanto na avaliação da suscetibilidade das plantas às pragas, quanto na identificação 
de plantas infestadas e sadias.   
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ABSTRACT 

Remote sensing for monitoring whitefly, Bemisia tabaci biotype B (Hemiptera: 
Aleyrodidae) in soybean 

 
Pest outbreaks in commercial fields are unpredictable in relation to location 

and timing. However, an efficient Integrated Pest Management depends on the 
knowledge of the distribution of the insects as early as possible, before the 
population is established and reaches the threshold of Economic Injury. It is possible, 
however, to identify factors in the field that may make plants more attractive to 
insects, such as water stress. One possible way to try to predict pest outbreaks is to 
diagnose the susceptibility of plants to insects. Thus, the objective of this study is to 
describe the reflectance patterns of soybean plants stressed by either water stress 
and Bemisia tabaci biotype B infestation. Soybean plants were grown in greenhouse 
under different irrigation regimes (30, 50, 70 and 100% daily water recharge), and 
offered to B. tabaci Biotype B adults in both choice and non-choice bioassays. All the 
plants used in the bioassays were previously evaluated for their reflectance, using 
the FieldSpec® 3 hyperspectral sensor, to classify them later in the irrigation groups. 
After the susceptibility bioassays, new studies were carried out to evaluate the 
feasibility of using the hyperspectral sensor to classify plants under infestation and 
water stress, in a factorial scheme. Irrigation regimes were 70 and 100% daily water 
refill, and tests were performed with controlled and uncontrolled infestation. In the 
susceptibility tests, it was possible to observe that, when given the options, B. tabaci 
Biotype B adults lay more eggs in plants grown with 70 and 50% daily water refill. 
When adults have no options, no significant difference was observed between the 
amount of eggs deposited in all irrigation regimes. Regarding the classification of 
plants in groups, it is possible to state that the FieldSpec® 3 hyperspectral sensor 
provides sufficient information for this. In the controlled infestation trial, four distinct 
groups were generated, 70% water refill + infestation, 100% water refill + infestation, 
70% water refill without infestation and 100% water refill without infestation. 
Discriminant analysis showed that, after the assay, the groups were statistically 
different. In addition, using a cross-validation, it was possible to classify the groups 
with 73.81% accuracy. In the test with uncontrolled infestation, three groups were 
generated, according to the level of infestation: low, medium and high. Likewise, the 
Discriminant analysis showed that there is a significant difference between the 
groups, and cross validation indicated that it is possible to classify the level of 
infestation with 91.98% accuracy. Therefore, it is possible to conclude that 
hyperspectral remote sensing may be an additive tool for Integrated Pest 
Management, both to evaluate the susceptibility of plants to pests and to identify 
healthy and infested plants. 

Keywords: Water stress; Plant-insect interaction; Integrated pest management; Field 
crops 
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1. INTRODUÇÃO 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) biótipo B, 

atualmente conhecida por Middle East–Asia Minor 1 (MEAM-1) (DE BARRO et al., 

2011), é um inseto polífago, que causa danos diretos e indiretos às plantas durante 

a alimentação pelas ninfas e adultos no floema, além da injeção de toxinas que 

podem causar alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas 

(BALDIN et al., 2017). A soma desses danos em diferentes culturas no Brasil causou 

perdas estimadas em U$ 714 mi no ano de 2013 (OLIVEIRA et al., 2013). 

Bemisia tabaci é um potencial vetor de virus, que podem retardar o 

desenvolvimento de plantas ou até mesmo levá-las à morte. Além disso, pode 

ocorrer a formação de fumagina na superfície foliar, que reduz a atividade 

fotossintética da planta, prejudicando seu desenvolvimento. 

Por tratar-se de um inseto vetor, o monitoramento precoce da praga é 

essencial para a implementação de táticas de controle efetivas. Para isso, é 

imprescindível a implementação de um programa adequado de manejo integrado de 

pragas (MIP) no controle da mosca-branca. Por ser de extrema importância o 

conhecimento de dados básicos em relação à sua presença e seus danos, que são 

traduzidos como nível de ação e nível de dano econômico. 

O nível populacional de B. tabaci em plantas de soja capaz de iniciar uma 

redução da taxa fotossintética, independentemente do aparecimento da fumagina, 

ainda não é conhecido e, é um dos desafios para a pesquisa, no momento. Destaca-

se, portanto, a importância do estabelecimento e calibração de técnicas de 

monitoramento da infestação dessa praga, de maneira precoce.  

O monitoramento tradicional de lavouras demanda muito tempo e recursos 

financeiros (HODGSON et al., 2004). Assim, um dos maiores estímulos à 

implementação de técnicas de sensoriamento remoto na agricultura, especialmente 

combinadas à tecnologia de veículos aéreos não-tripulados (VANT), é o tempo 

potencialmente economizado pela automação do monitoramento da lavoura 

(CARRIÈRE et al., 2006; BACKOULOU et al., 2011). 

A aquisição de dados de sensoriamento remoto é baseada principalmente em 

sensores multiespectrais e hiperespectrais, os quais diferem basicamente pelo 

número de bandas, sendo 3-20 e não contíguas em sensores multiespectrais e, 

acima de 20 bandas e contíguas em sensores hiperespectrais (MOREIRA, 2012). 



14	

Ressalta-se que ambas tecnologias se mostraram eficientes na detecção de 

infestações e/ou danos causados por pragas. 

Nesse contexto, o uso de técnicas não destrutivas para detecção de 

estresses nos estágios iniciais de seu desenvolvimento é muito promissor nos 

cenários de manejo integrado de pragas e doenças em culturas de importância 

comercial (DELALIEUX et al., 2007). Além disso, a tecnologia de sensoriamento 

remoto aplicada na detecção de focos de pragas tem muito a contribuir com a 

agropecuária brasileira, visto que os gastos com inseticidas compõem uma parte 

significativa nos custos de produção agrícola. De maneira ainda mais inovadora, 

busca-se por intermédio desse trabalho descrever padrões de comportamento 

espectral da cultura da soja, sob situações de estresse hídrico e por infestação de 

mosca-branca, de maneira a detectar tal infestação o mais breve possível. Acredita-

se que com a difusão dessa tecnologia, em escala comercial e em médio prazo, a 

agricultura brasileira tornar-se-á ainda mais competitiva mundialmente.  

O conhecimento da preferência e performance de artrópodes nos 

hospdedeiros cultivados, e a relação entre eles é fundamental para o entendimento 

da dinâmica de populações de pragas (PRICE, 2003). De maneira especial, 

entender a dinâmica das populações de pragas em plantas com estresse hídrico 

deve ser um interesse dos praticantes do MIP.  

É imprenscindível considerar que a agricultura será executada em um 

ambiente de produção com cada vez menos acerto na previsão de fenômemos 

meteorológicos e, possibilidade de ocorrência de perídos áridos em áreas mais 

extensas no futuro (DAI, 2011). Analisando as relações existentes entre estresse 

abiótico e surtos de pragas, torna-se extremamente necessário o desenvolvimento 

de técnicas de monitoramento da suscetibilidade de plantas cultivas às pragas. 

Objetivou-se, portanto, a descrição dos padrões de reflectância de plantas de 

soja estressadas, seja pelo estresse abiótico relativo à restrição hídrica, seja pelo 

estresse biótico relativo à infestação.  

Desse modo, busca-se estabelecer uma correlação entre os níveis de 

estresse hídrico e a infestação por mosca-branca e, posteriormente, correlacionar 

ambos estresses com o padrão de reflectância da planta, a fim de, no futuro, poder 

utilizar esses dados no manejo integrado dessa praga.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Bemisia tabaci 

No Brasil, os primeiros surtos de mosca branca, Bemisia tabaci biótipo B em 

soja foram detectados em janeiro de 1996, no norte do Estado do Paraná e no 

município de Pedrinhas no Estado de São Paulo, provocando perdas entre 30 e 

80%. Na safra de soja de 1997/98, danos de até 100% foram relatados no município 

de Miguelópolis, no norte do estado de São Paulo (LOURENÇÃO et al., 1999). A 

ocorrência da praga se espalhou para diversas regiões produtoras de soja, como é o 

caso do oeste da Bahia, onde ocorreu aumento considerável das aplicações de 

inseticidas para seu controle, principalmente nos anos de 2004, 2005 e 2006 (TAMAI 

et al., 2006). Na última década, infestações vêm ocorrendo na região Centro-Oeste, 

causando danos expressivos à cultura da soja (DEGRANDE e VIVAN, 2010). 

Em plantas de soja, B. tabaci é transmissora do vírus da “necrose-da-haste”, 

do grupo dos carlavírus (ALMEIDA et al., 2002). Plantas infectadas com esse vírus 

têm a haste necrosada, que, com a evolução dos sintomas, pode levar a planta à 

morte. Além disso, B. tabaci tem se destacado como um importante vetor do 

geminivirus (NAVAS-CASTILLO et al., 2011; POLSTON et al., 2014). 

 Ao se alimentarem continuamente, esses insetos excretam o “honeydew”, 

que é uma substância açucarada, favorecendo a formação de fumagina na 

superfície das folhas, causada pelo fungo Capnodium sp. As folhas passam a 

apresentar coloração preta, podendo ser queimadas pela radiação solar, além de 

não captarem os raios solares, reduzindo a taxa fotossintética das plantas 

(NARANJO e LEGG, 2010).  

Do mesmo modo, as injúrias causadas pela sua alimentação podem gerar 

clorose nas folhas das plantas atacadas, sendo também capaz de reduzir a 

fotossíntese das plantas hospedeiras (HOELMER et al., 1991; BUNTIN et al., 1993; 

YEE et al., 1996; LIN et al., 1999a, 1999b); destaca-se que essa mesma situação 

também foi demonstrada para ácaros (WELTER, 1991). Outro dano decorrente da 

infestação de B. tabaci ocorre quando em altos níveis de infestação a mosca branca 

causa elevado estresse nas plantas, pela extração de grandes volumes de seiva, 

provocando a desfolha precoce da planta e prejudicando o desenvolvimento e a 

produtividade das lavouras (TAMAI et al., 2006).  
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Dentre as alternativas para controle de B. tabaci, o controle químico é o 

principal método utilizado. No entanto, esse método pode selecionar indivíduos 

resistentes e causar desbalanços ambientais (PRABHAKER et al., 2005; SILVA et 

al., 2009). Considerando-se esse fato, torna-se necessário avaliar alternativas de 

controle mais sustentáveis, alinhadas ao manejo integrado de pragas (MIP), 

reduzindo o uso abusivo de inseticidas (BALDIN et al., 2017). 

Uma das bases para o estabelecimento de programas de MIP é o 

monitoramento da praga, visando a implementação das táticas de controle somente 

no momento em que se façam necessárias. Para tanto, é necessário que protocolos 

de monitoramento e a correlação com os níveis de ação sejam definidos. 

O nível de infestação de B. tabaci em plantas de soja capaz de causar danos 

econômicos ainda não é conhecido. Também, não há uma distinção clara entre os 

efeitos diretos da injúria do inseto e indiretos, causados pela presença da fumagina. 

Contudo, Bueno et al. (2005) demostraram que 79 adultos por planta de soja no 

período vegetativo V2 não foram suficientes para reduzir a capacidade fotossintética 

da planta 3 dias após a infestação.  

 

2.2. Preferência e performance de artrópodes em função de estresse no 
hospedeiro 

O hospedeiro deve ser visto como fornecedor de alguns recursos essenciais 

para o desenvolvimento do inseto, como: substrato para alimentação, local de 

cópula, substrato para oviposição e refúgio (PROKOPY e OWENS, 1983). Na busca 

pelos melhores hospedeiros, as fêmeas adultas devem, em teoria, ovipositar em 

plantas que garantam melhores condições de desenvolvimento de sua prole 

(AWMACK e LEATHER, 2002), especialmente no caso de insetos que possuem 

baixa mobilidade nos estágios iniciais de desenvolvimento e, portanto, não são 

capazes de procurar hospedeiros mais adequados (THOMPSON e PELLMYR, 1991; 

ZALUCKI et al., 2002). A teoria que explica a correlação entre a preferência de 

oviposição do adulto e a performance no desenvolvimento da prole foi proposta por 

Jaenike (1978).  

Nas ultimas décadas, relatos de que o estresse hídrico em plantas é um dos 

principias fatores para surtos de pragas têm sido reportados (WHITE, 1969; 

MATTSON e HAACK, 1987). White (1969) formulou a hipótese denominada “plant-
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stress hypothesis (PSH)”, que correlaciona surtos de pragas com alterações na 

fisiologia vegetal, especialmente na disponibilidade de nitrogênio, durante períodos 

de seca prolongada.  

Alterações fisiológicas em plantas devido à restrição hídrica podem gerar 

respostas distintas por parte dos artrópodes. É possível encontrar na literatura 

exemplos de insetos fitófagos que preferem se alimentar em plantas com certos 

níveis de estresse hídrico (MODY et al., 2009) e, exemplos de insetos que evitam se 

alimentar em plantas com a mesma condição (ARCHER et al., 1995). A resposta 

encontrada pode ser positiva para o artrópode, causando uma melhor performance, 

em função do possível aumento na concentração de nitrogênio foliar (MODY et al., 

2009). Pode também ser negativa, causando uma piora na performance, devido à 

redução no potencial hídrico e conteúdo de água (ARCHER et al., 1995). Pulgões, 

por exemplo, necessitam alto potencial hídrico para se alimentaram nas células do 

floema de forma eficiente (GUERRIERI e DIGILIO, 2008), enquanto artrópodes 

mastigadores precisam de maior conteúdo de água na planta para maior eficiência 

na assimilação de proteínas (HUBERTY e DENNO, 2004).  

Dando destaque ao aumento da performance da praga em plantas sob 

estresse hídrico, ressalta-se que o conteúdo de nitrogênio foliar não é o único 

responsável (SCONIERS e EUBANKS, 2017). Plantas sob estresse hídrico 

acumulam compostos relacionados ao estresse, como enzimas antioxidantes, 

aminoácidos e carboidratos que mitigam os efeitos negativos do estresse 

(SHOWLER, 2002; JITHESH et al., 2006). Os aminoácidos e carboidratos são 

nutritivos para artrópodes que se alimentam nas plantas estressadas, portanto, essa 

é mais uma explicação para os surtos de pragas em plantas sob estresse hídrico. 

No entanto, a correlação entre os níveis de compostos relacionados ao 

estresse e a intensidade do estresse não é linear, de maneira que a concentração 

dos compostos pode tanto aumentar quanto diminuir em função do aumento do 

estresse (GUTBRODT et al., 2011; GUTBRODT et al., 2012). Dessa forma, é 

necessário estudar e entender cada cenário da relação entre estresse hídrico e surto 

de pragas, considerando vários fatores como a espécie vegetal, as condições de 

cultivo, a espécie de artrópode, ou ainda de artrópodes, e a intensidade do estresse.  

Dentre as possíveis maneiras de estudar os estresses que acometem as 

plantas cultivadas e, suas interações, destaca-se o sensoriamento remoto. 
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2.3. Sensoriamento remoto na agricultura  

O termo sensoriamento remoto foi utilizado inicialmente na década de 1950, 

pelo departamento americano de pesquisa naval e, atualmente é comumente usado 

para descrever a ciência que identifica, observa e mede objetos sem entrar em 

contato direto com os mesmos (NASA, 2017). Quando alguma energia 

eletromagnética incide em qualquer superfície, três possíveis reações com essa 

superfície são possíveis: reflexão, absorção ou transmissão (LILLESAND et al., 

2004). Portanto, técnicas de sensoriamento remoto identificam e categorizam 

objetos distantes pela detecção e mensuração da radiação em diferentes 

comprimentos de ondas refletidas ou transmitidas desses objetos. 

Entre as possíveis contribuições do sensoriamento remoto para agricultura, 

apontadas por Formaggio e Sanches (2017), podem-se citar: estimativas de 

biomassa e produtividade, mapeamento de desenvolvimento fenológico das culturas 

e identificação de padrões de plantio e consequentemente, de falhas. Além dessas, 

destacam-se, particularmente no contexto do presente trabalho, as avaliações de 

eventos climáticos sobre a produção agrícola e o mapeamento de distúrbios e 

estresses. 

Essa tecnologia já demonstrou sua importância em detectar e quantificar 

estresses à vegetação (ADAMS et al., 1999). Tal detecção baseia-se na suposição 

que fatores de estresse interferem na fotossíntese ou estruturas físicas das plantas e 

afetam a absorção de energia luminosa, alterando assim o espectro de reflectância 

das plantas (MORAN et al., 1997). Portanto, ao se mensurar o espectro de 

reflectância de plantas, pode-se aferir o status sanitário das mesmas.  

Muitos pesquisadores já reportaram que plantas sob estresse apresentam 

uma diminuição na reflectância do dossel nas porções inferiores da banda 

infravermelho-próxima (750-1300 nm), uma redução na absorção de vermelho na 

banda de clorofila ativa (680 nm), e uma consequente mudança no vermelho de 

borda (CARTER, 1993, MALTHUS e MADEIRA, 1993, FERNANDEZ et al., 1994). 

A tecnologia de sensoriamento remoto também pode ser utilizada na predição 

de estresse hídrico na vegetação, com aplicações para conservação, agricultura e 

floresta (GOVENDER et al., 2009). Na agricultura, essa predição é empregada com 

diversos fins, entre eles manejo de irrigação e monitoramento de seca, com 

finalidade de estudar a produtividade de lavouras agrícolas (PEÑUELAS et al., 1994) 
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ou à suscetibilidade de florestas a incêndios, por exemplo (CARLSON e BURGAN, 

2003; CHUVIECO et al., 2004). 

 

2.4. Sensoriamento remoto para monitoramento de pragas 

A utilização do sensoriamento remoto no monitoramento de pragas foi 

demonstrada por Elliott et al. (2007), que diferenciaram níveis variáveis de injúrias 

causadas pelo pulgão Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae) em trigo 

utilizando um sistema baseado em 3 bandas (verde, vermelho e infravermelho-

próximo). Do mesmo modo, o sensoriamento remoto com imagens hiperespectrais já 

demonstrou sua utilidade no campo da entomologia, ao ser utilizado com sucesso 

para diferenciar espécies de parasitoides, com o uso de imagens dos ovos 

parasitados (NANSEN, 2014).  

Alguns estudos demonstraram que essa técnica pode ser utilizada para a 

detecção do dano do gorgulho Bruchus pisorum (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

em ervilhas, de vários coleópteros em trigo e do ácaro-vermelho Tetranycus 

cinnabarinus (Boisduval) (Acari: Tetranychidae) em milho (SINGH et al., 2010; 

NANSEN et al., 2013). Kumar et al. (2010) constataram que a reflectância do dossel 

de plantas de mostarda infestadas com pulgão apresenta diferença significativa na 

região espectral próxima ao infravermelho, em relação à reflectância do dossel de 

plantas não-infestadas. Esses autores demostraram que as bandas espectrais mais 

significantes para avaliar infestações de pulgões em mostarda foram encontradas 

nas regiões espectrais em torno do verde (550-560 nm) e do vermelho/infravermelho 

próximo (700-1250 e 1950-2450 nm). 

A utilização de dados hiperespectrais pode ser considerada uma ferramenta 

poderosa na coleta de dados devido à sua capacidade de receber um amplo 

espectro de luz, partindo do ultra-violeta ao infra-vermelho, além do alto poder de 

discriminação entre os comprimentos de luz.  

Entretanto, características espectrais e sintomas de danos necessitam ser 

apropriadamente correlacionados com base em valores de referência coletados em 

campo, antes do desenvolvimento de cenários de manejo de pragas (YANG e 

CHENG, 2001). É, portanto, imperativo desenvolver e diferenciar comportamentos 

espectrais relacionadas a estresses bióticos e abióticos para facilitar a rápida 

detecção destes através de técnicas de sensoriamento remoto (YANG et al., 2001).  
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A simplificação dos dados de reflectância facilita as análises das respostas 

coletadas nas plantas e, o uso de índices vegetativos é um exemplo de 

processamento desses dados. Um índice vegetativo pode ser definido como uma 

medição adimensional da radiação, calculado através da combinação de dados 

obtidos através de sensoriamento remoto (PRABHAKAR et al., 2012). Tais índices 

geram uma redução na dimensionalidade dos dados, intensificam a sensibilidade a 

sinais espectrais de vegetação verde, superam as limitações de simples 

combinações das bandas através da minimização de sinais exteriores, como solo ou 

interferência ambiental e, com isso, se correlacionam mais precisamente com 

constituintes bioquímicos dos vegetais (ZHAO et al., 2005; DELAIEUX et al., 2009). 

Além do uso de índices de vegetação, informações especificas de uma ou 

algumas bandas podem ser melhores indicativos de estresses vegetais. Por 

exemplo, valores de reflectância nas bandas 731 nm e 715 nm foram indicativos de 

estresse causado por ácaros (Acari: Tetranychidae) em milho (NANSEN, 2012) e, 

valores de reflectância nas bandas 550 nm, 560 nm, 680 nm e 740 nm foram 

importantes para detectar infestações de ácaros em algodão, assim como a 

efetividade dos acaricidas (LAN et al., 2013). 

Apesar dos importantes desafios, tecnologias de sensoriamento remoto terão 

importância ainda maior no manejo de sistemas agrícolas num futuro próximo, à 

exemplo do caso reportado por Zhang et al. (2014), em que o manejo da cultura do 

trigo baseado no sensoriamento remoto está sendo adotado com sucesso para 

detectar infestações de insetos, como a lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda 

(Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Manutenção de colônias de insetos 

A população inicial de Bemisia tabaci biótipo B foi obtida de uma colônia do 

Instituto Agronômico (IAC), em Campinas-SP, previamente identificada como biótipo 

B (FONTES et al., 2010, 2012; VALLE et al., 2013). A manutenção da colônia foi 

realizada seguindo a metodologia adaptada de Maluta (2013). Adultos foram 

mantidos em estufa cercada com tela anti-afídica contendo plantas de couve 

(Brassica oleracea L. var. acephala cv. Manteiga) cultivadas em vasos plásticos 

contendo substrato. As plantas foram irrigadas diariamente e renovadas no período 

de 2-3 semanas. 

 

3.2. Efeito do estresse hídrico na escolha do hospedeiro por Bemisia tabaci 
biótipo B 

	 Para verificar o efeito do estresse hídrico em plantas de soja no 

comportamento de preferência de hospedeiro de Bemisia tabaci biótipo B, um 

experimento baseado no peso dos vasos contendo as plantas de soja foi realizado, 

segundo a metodologia proposta por Tomaseto (2017).  

 Sementes de soja da variedade convencional BRS232 foram semeadas em 

vasos cilíndricos de plástico (10 L), contendo terra fina seca ao ar como substrato, 

para melhor representar as condições de campo. Uma adubação inicial foi realizada, 

com fertilizante para plantio NPK, da formulação 08:28:16. Após essa adubação 

inicial, o mesmo substrato foi utilizado para os demais experimentos, sem que 

fossem realizadas novas adubações. Em cada vaso, 3 plantas de soja foram 

mantidas. 

Aproximadamente 20 dias após a emergência, quando as plantas atingiram o 

estágio fenológico V2-V3 (FEHR e CAVINESS, 1977), essas foram submetidas a 

quatro regimes de reposição hídrica: 100, 70, 50 e 30% do volume de água perdido 

nas plantas do controle, com base no peso dos vasos medido diariamente. Para 

tanto, o peso dos sessenta vasos utilizados foi padronizado e, posteriormente, os 

vasos foram irrigados no final da tarde. Assumindo que o consumo de água pelas 
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plantas em período noturno é praticamente nulo, na manhã seguinte, 15 vasos foram 

escolhidos aleatoriamente e pesados novamente, para determinação do peso médio 

do vaso na capacidade de campo. Diariamente, a pesagem desses mesmos 15 

vasos foi realizada e o consumo de água calculado, sendo posteriormente reposto 

100, 70, 50 e 30% do volume de água nos demais vasos, de acordo com os 

diferentes regimes. Essas reposições foram realizadas por dez dias e, após esse 

período os ensaios de escolha do hospedeiro de B. tabaci foram realizados. O 

período de dez dias foi escolhido pois em ensaios preliminares foi possível observar 

que períodos mais curtos resultavam em plantas com pouca diferenciação e, 

períodos mais longos causavam a morte das plantas. 

 Para o ensaio de escolha de hospedeiro para oviposição, 100 adultos não 

separados por sexo de mosca-branca foram coletados na casa-de-vegetação com o 

auxilio de um sugador e mantidos em um tubo de ensaio, quando então foram 

liberados em uma gaiola de observação (45 cm de altura × 45 cm de largura × 50 cm 

de comprimento) contendo uma planta de cada regime hídrico. As plantas foram 

dispostas no interior da gaiola de maneira equidistante. As gaiolas foram mantidas 

em sala com temperatura ambiente, com fotofase de 14 h. Após 24 h, os adultos 

foram descartados e, o número de ovos em todos os folíolos de cada planta foi 

avaliado. 

 O ensaio foi realizado seguindo um delineamento em blocos casualizados, 

sendo realizadas 3 réplicas no tempo, em 16/04/2018, 12/05/2018 e 28/05/2018, 

com 8 repetições em cada réplica. 

 

3.3. Efeito do estresse hídrico do hospedeiro na oviposição de Bemisia 
tabaci biótipo B 

Para a realização desse ensaio, a mesma metodologia de indução de 

estresse hídrico descrita anteriormente foi realizada.  

Para avaliar a oviposição de B. tabaci em hospedeiro submetido a estresse 

hídrico, 10 pares de adultos de B. tabaci foram coletados na casa-de-vegetação com 

o auxílio de um sugador e mantidos em um tubo de ensaio, quanto então foram 

liberados em uma gaiola individual de formato cilíndrico (120 cm de altura × 25 

centímentros de diâmetro) contendo uma planta dos diferentes tratamentos, de 

maneira que não houve possibilidade de escolha de hospedeiro. Padronizou-se 
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utilizar 10 pares de adultos pois os pares são geralmente associados a casais. Após 

48 h, os adultos foram descartados e, o número de ovos em todos folíolos de cada 

planta foi avaliado. 

O ensaio foi realizado seguindo um delineamento em blocos casualizados. O 

primeiro ensaio foi realizado em 25/06/18 contendo com 10 repetições de cada um 

dos 4 tratamentos. O segundo ensaio, realizado em 14/08/18, contou com 15 

repetições dos 4 tratamentos. 

 

3.4. Efeito do estresse hídrico na reflectância de plantas de soja 

Para avaliar o efeito do estresse hídrico na reflectância de plantas de soja, as 

mesmas plantas utilizadas nos experimentos descritos anteriormente foram 

monitoradas durante os dez dias em que o estresse hídrico foi imposto a elas. Aos 0, 

5 e 10 dias, dados da reflectância foliar foram coletados, utilizando-se o sensor 

hiperespectral FieldSpec® 3 (Analytical Spectral Devices–ASD, Boulder, CO, EUA) 

(Figura 1), sensível à região espectral de 350 a 2500 nm, com resolução espectral 

de 1,4 nm de 350 a 1050 nm e 2 nm de 1050 a 2500 nm. A leitura foi realizada com 

o acessório ASD Leaf Clip, projetado para medições espectrais de modo não 

destrutivo, sem interferência na leitura por luminosidade externa. Esse acessório, 

conectado ao espectrorradiômetro por um cabo de fibra óptica, cria uma câmara no 

ponto de leitura da folha, isolando-a de fontes de energia externa para que o sensor 

trabalhe apenas com a sua própria fonte de luz, garantindo a qualidade dos dados, 

além de manter constante a distância entre o sensor e o alvo. 

A reflectância é expressa como fator de reflectância, calculado em relação à 

refletância de superfície de calibração de branco padronizada. A superfície de 

calibração utilizada como referência foi uma placa de Sulfato de Bário, que reflete 

100% do feixe de luz. 

Para avaliação do comportamento espectral, uma planta de cada vaso foi 

marcada e seu folíolo central do segundo trifólio do ápice foi amostrado em todas 

observações, 
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Figura 1. Sensor hiperespectral FieldSpec® 3 (Analytical Spectral Devices–ASD, 

Boulder, CO, EUA). Fonte: O autor. 

 

3.5. Efeito da infestação controlada de Bemisia tabaci biótipo B na 
reflectância de plantas de soja 

	 Para avaliar o efeito do estresse biótico (infestação controlada de B. tabaci) 

na reflectância de plantas de soja, um ensaio em esquema fatorial entre infestação e 

estresse hídrico (estresse abiótico) foi realizado. Os tratamentos foram: 1) 100% de 

reposição hídrica + plantas não infestadas; 2) 100% de reposição hídrica + plantas 

infestadas; 3) 70% de reposição hídrica + plantas não infestadas; e 4) 70% de 

reposição hídrica + plantas infestadas.  

 Para se obter plantas infestadas, aproximadamente 10 dias após as plantas 

emergirem, metade dos vasos foram acomodados em gaiolas individuais com 20 

casais de B. tabaci por 24 h. Após esse período, todos insetos foram retirados e as 

plantas foram levadas de volta à estufa. Após 10 dias, o ensaio com diferentes 

regimes de reposição hídrica teve início, seguindo a mesma metodologia descrita 

anteriormente. 

 Aos 0, 5 e 10 dias após o início do ensaio, os dados da reflectância foliar 

foram coletados, com o aparelho descrito anteriormente.  

 Ao final do período de 10 dias, o número de ninfas foi analisado em todas as 

plantas, quantificando o número presente em cada folíolo.  

O ensaio foi realizado seguindo um delineamenteo inteiramente casualizado, 

com 15 repetições de cada tratamento (n= 60).  
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3.6. Efeito da infestação não controlada de Bemisia tabaci biótipo B na 
reflectância de plantas de soja 

 Para avaliar o efeito do estresse biótico pela infestação não controlada de B. 

tabaci na reflectância de plantas de soja, um ensaio foi realizado de modo a verificar 

também o efeito do estresse hídrico nas plantas. Desse modo, os tratamentos foram 

100 e 70% de reposição hídrica e, todos os vasos foram mantidos em uma casa de 

vegetação previamente infestada, sem controle da infestação. As plantas foram 

mantidas na casa de vegetação por aproximadamente 30 dias após a emergência 

das plantas, sendo que, nos últimos 10 dias, foram submetidas aos dois regimes de 

reposição hídrico previamente descritos.  

 Aos 0, 5 e 10 dias após o início da imposição dos dois regimes hídricos, os 

dados da reflectância foliar foram coletados, com os aparelhos descritos 

anteriormente.  

 Ao final desse período, o número de ninfas foi analisado, em todas as plantas, 

quantificando o número presente em cada folíolo.  

O ensaio foi realizado seguindo um delineamenteo inteiramente casualizado, 

com 30 repetições de cada tratamento (n= 60).  

 

3.7. Análises estatísticas 

Nos ensaios de preferência e oviposição, os dados de contagem de ovos 

foram submetidos à análise de normalidade de Bartlett e Shapiro-Wilk e ao teste 

não-paramétrico Kruskal-Wallis. Do mesmo modo, nos ensaios em esquema fatorial, 

os dados de contagem de ninfas foram submetidos a esses testes.  

Os dados de reflectância foram submetidos à análise Discriminante, e as 

médias de reflectância dos respectivos tratamentos foram comparados segundo o 

teste de Tukey (P£0,05). Para os ensaios em esquema fatorial, os dados foram 

submetidos a predições durante a análise Discriminante, gerando uma Matriz de 

Confusão e os valores de precisão da predição. 

 As análises foram realizadas no software R Studio v. 1.1.456 e na extensão 

XLSTAT, dentro do programa Microsoft Excel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Efeito do estresse hídrico na escolha do hospedeiro por Bemisia tabaci 
biótipo B 

 A variação na reposição hídrica por dez dias em plantas de soja, iniciada aos 

28 dias após a semeadura, causou poucas diferenças visíveis nas plantas, no 

entanto, tais efeitos foram perceptíveis para fêmeas de B. tabaci. Plantas 

submetidas a 70% de reposição hídrica apresentaram maior número de ovos (61,21) 

na avaliação após 24 h, sendo estatisticamente igual a plantas com 50% de 

reposição hídrica (39,75). Tais valores foram superiores aos encontrados em plantas 

com 100% de reposição hídrica (29,66) e 30% de reposição hídrica (16,25) (Figura 

2). A análise de variância não indicou diferença entre os blocos (réplicas no tempo) e 

indicou diferença entre os tratamentos (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Preferência para oviposição de Bemisia tabaci biótipo B em função do 
manejo hídrico de plantas de soja. 1Médias seguidas pela mesma letra não diferem 
entre si pelo teste de Mann-Whitney (P£0,05). 
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Esse resultado se assemelha ao obtido por Helmberger et al. (2016). Nesse 

trabalho, plantas de Solidago altissima, uma planta comum em ambientes não 

cultivados na América do Norte e hospedeiro alternativo do percevejo-de-renda, 

Corythucha marmorata (Uhler) (Hemiptera: Tingidae), foram cultivadas em condições 

de alta e baixa disponibilidade hídrica e, foi observada uma tendência de preferência 

para plantas com menor disponibilidade hídrica. 

Flint et al. (1996) e Bestete et al. (2016), ao analisar o efeito do estresse 

hídrico em plantas de algodão, Gossypium hirsutum, obtiveram resultados 

semelhantes ao presente estudo, sendo que fêmeas de B. tabaci depositaram mais 

ovos em plantas com menores níveis de reposição hídrica.  

Esses resultados corroboram a hipótese da planta estressada (WHITE, 1969), 

pois insetos, principalmente sugadores, apresentam preferência por plantas sob 

estresse hídrico para se alimentar e depositar seus ovos. Tal preferência pode 

ocorrer em função das melhores condições de desenvolvimento da prole oferecidas 

por tais plantas. 

 Assim como no caso da soja, plantas de algodão apresentam alterações na 

coloração e concentração de nutrientes, metabólitos secundários e, evidentemente, 

água, quando passam por situações de estresse hídrico (BESTETE et al., 2017). No 

início dos regimes de estresse hídrico, essas alterações já ocorrem e são 

imperceptíveis ao olho humano. Além disso, essas alterações são conhecidas por 

causarem mudança no processo de exploração do hospedeiro pelos artrópodes 

herbívoros (MATTSON e HAACK, 1987; INBAR et al., 2001). Portanto, um dos 

motivos da utilização do sensor hiperespectral no presente estudo foi a possibilidade 

de detectar alterações mensuráveis e distinguíveis nas plantas dos diferentes 

tratamentos, antes de tais alterações serem perceptíveis a olho nu.   

 

4.2. Efeito do estresse hídrico na oviposição de Bemisia tabaci biótipo B 

  Assim como no ensaio de preferência, a variação na reposição hídrica por dez 

dias não causou alterações visíveis na planta de soja. O desempenho reprodutivo de 

fêmeas de mosca-branca não foi afetado pela reposição hídrica do hospedeiro, pois 

não foi observada diferença estatística entre os tratamentos. Apesar de não ser 

significativamente diferente, um maior número de ovos foi encontrado em plantas 
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com 100% de reposição hídrica. A análise de variância indicou haver diferença nos 

blocos (réplicas no tempo) e não haver diferença entre os tratamentos (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Oviposição de Bemisia tabaci biótipo B em função do manejo hídrico de 
plantas de soja. 
 

No estudo realizado por Tariaq et al. (2013), constatou-se que o pulgão 

Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) apresentou melhor performance 

reprodutiva em plantas de couve-de-bruxelas, Brassica oleracea var. gemnifera, 

submetidas a regimes intermediários de reposição hídrica, classificado pelos autores 

como médio estresse.  

O mesmo resultado foi observado no trabalho descrito anteriormente 

(HELMBERGER et al., 2016), em que adultos de C. marmorata demonstraram 

preferência por ovipositar em plantas com menor disponibilidade hídrica, no entanto 

a performance reprodutiva não apresentou diferença quando os adultos não tinham 

opções para escolha. 

 A falta de diferença significativa pode estar relacionada a outros fatores, que 

não a disponibilidade hídrica das plantas. A grande diferença climática entre os 

meses em que os ensaios foram conduzidos pode ter contribuído para a grande 

variação nas respostas encontradas e, consequente falta de diferença significativa. 

Uma vez que as plantas foram cultivadas em casas de vegetação sem manipulação 

das condições ambientais e, sem monitoramento das mesmas, não é possível dizer 
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com certeza se esse é realmente um fator impactante na resposta. Além das 

alterações ambientais, nos respectivos ensaios foram utilizadas diferentes gerações 

do inseto proveniente da população estoque e, é fato conhecido entre os 

pesquisadores que mantêm colônias de B. tabaci, que ocorre uma queda no vigor 

dos insetos nos meses mais frios e secos do ano. 

 É possível ocorrer variações na performance reprodutiva e biológica dos 

artrópodes em plantas estressadas em função dos compostos de estresse 

produzidos pela planta e os benefícios nutricionais desses compostos a esses 

herbívoros. Como desmonstrado anteriormente, o estresse hídrico resulta no 

aumento da concentração desses compostos, nutritivos aos artrópodes, e, 

posteriormente, promove uma melhor performance reprodutiva desses. Por melhor 

performance reprodutiva, pode-se entender maior número de descendentes e maior 

viabilidade em cada fase de vida.  No entanto, a produção desses compostos 

diminui com o aumento da severidade do estresse (GHANNOUM, 2008; ANJUM et 

al., 2011), o que pode explicar a variação de resposta da oviposição de mosca 

branca em plantas de soja com estresse hídrico, observada no presente estudo.  

Bestete et al. (2017) observaram que plantas de algodão cultivadas com 

menores níveis de reposição hídrica apresentaram maior preferencia para 

oviposição e, também forneceram melhores condições para o desenvolvimento de 

ninfas de B. tabaci.  

Existe, portanto, uma grande variabilidade nas repostas experimentais 

encontradas em estudos que confrontam estresse hídrico e surtos de pragas. Uma 

caracterísitica desses experimentos, e do presente trabalho, é o estresse hídrico 

contínuo. Contudo, as condições que melhor representam as situações naturais são 

as secas intermintentes. Além de ser mais representativo do natural, as condições 

de seca intermitentes permitem o retorno da turgescência vegetal, possibilitando que 

insetos que se alimentam do floema se beneficiem de tal estresse (HUBERTY e 

DENNO, 2004). Por consequência, esse é um fator que pode ser alterado em 

estudos futuros. 

 

4.3. Efeito do estresse hídrico na reflectância de plantas de soja 

Para avaliar o efeito do estresse hídrico na reflectância de soja, os dados 

foram coletados nas plantas utilizadas nos ensaios anteriormente descritos como 
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escolha do hospedeiro e oviposição de B. tabaci. Dessa maneira, foram 

apresentados os dados obtidos das plantas utilizadas no ensaio de escolha do 

hospedeiro, pois apresentam a mesma tendência em relação aos dados das plantas 

utilizadas no ensaio de oviposição. 

As médias das curvas relativas ao comportamento espectral das plantas de 

soja em função do manejo hídrico apresentam pouca diferença, um dia antes do 

início da imposição dos diferentes regimes de reposição hídrica (Figura 4).   

 

	
Figura 4. Comportamento espectral foliar de plantas de soja utilizadas no ensaio de 
preferência para oviposição de Bemisia tabaci biótipo B, em função do manejo 
hídrico, um dia antes do início da reposição hídrica diferenciada para cada 
tratamento. 
 
 Apesar da pouca diferença visual nas curvas, os dados relativos aos 

respectivos tratamentos já apresentavam diferença de acordo com o teste de Tukey 

(P£0,05). Isso se dá devido ao alto grau de detalhamento obtido por esse aparelho e 

pela variação natural existente nas plantas cultivadas, principalmente no estágio 

vegetativo, no caso da soja. 

 As médias das curvas relativas ao comportamento espectral das mesmas 

plantas 5 dias após o início dos regimes hídricos apresentavam uma forma 
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semelhante às curvas do dia 0, no entanto pequenas diferenças podem ser 

observadas na região relativa ao verde (550 nm) e no infravermelho próximo, mais 

especificamente entre 750 e 1300 nm (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Comportamento espectral foliar de plantas de soja utilizadas no ensaio de 
preferência para oviposição de Bemisia tabaci biótipo B em função do manejo 
hídrico, cinco dias após o início da reposição hídrica diferenciada para cada 
tratamento. 
 

 Aos 10 dias de reposição hídrica variando de acordo com o tratamento, as 

curvas do comportamento espectral de plantas de soja apresentavam o mesmo 

formato das anteriores, característico do comportamento espectral da vegetação 

(Figura 6). Ressaltam-se, nessa observação, diferenças mais acentuadas, 

principalmente na curva relativa às plantas sujeitas a 30% de reposição hídrica. Para 

essa curva, nota-se uma maior reflectância relativa na região do infravermelho 

próximo (750-1300 nm), e nas regiões relativas ao conteúdo de água na planta 

(1400-1500 nm e 1900-2000 nm). Destaca-se, também, a maior reflectância relativa 

na região correspondente ao verde (550 nm) na curva relativa às plantas sujeitas a 

100% de reposição hídrica (Figura 6). A maior resposta da curva de 100% de 
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reposição na região visível pode ser em função do estresse sofrido pela planta, ao 

ser cultivada nas condições de saturação. Esse estresse é caracterizado pela 

degradação da clorofila, indicando uma menor absorção de energia na região visível, 

principalmente na região correspondente ao verde (550 nm) (FIORIO et al., 2015). 

A água absorve energia luminosa ao longo de todo espectro. No entanto, na 

vegetação, a água produz maior absorção de energia nos comprimentos de onda 

970, 1200, 1450, 1940 e 2500 nm (KNIPLING, 1970; TUCKER, 1980; CARTER, 

1991). Já para Faurtyot e Baret (1997), os comprimentos de onda 1530 nm e 1720 

nm são os mais apropriados para monitorar o conteúdo de água, tanto em espécies 

vegetais lenhosas, quanto herbáceas. Merece atenção a região do Red-Edge (690-

740 nm), que vem ganhando atenção nos últimos anos, destacando-se como uma 

das mais importantes regiões do espectro para estudo de estresse na vegetação 

(GOVENDER et al., 2009). 

  

 
Figura 6. Comportamento espectral foliar de plantas de soja utilizadas no ensaio de 
preferência para oviposição de Bemisia tabaci biótipo B em função do manejo 
hídrico, dez dias após o início da reposição hídrica diferenciada para cada 
tratamento. 
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Com base nos dados coletados dez dias após o inicio da reposição hídrica 

diferenciada e, levando-se em consideração a presença de tratamentos com plantas 

infestadas e não infestadas, uma análise Discriminante foi realizada. Essa análise 

demonstrou que existem diferenças significativas entre os tratamentos, de acordo 

com a posição dos centroides nos eixos F1 e F2 (Figura 7). É possível notar também 

que a separação entre os tratamentos 30 e 50% é menos pronunciada do que 

quando comparados com os demais tratamentos. Essa resposta pode ser devida ao 

maior nível de estresse sofrido por esses dois tratamentos, o que pode ter causado 

maiores alterações na fisiologia das plantas, fazendo com que elas respondam de 

maneira mais homogênea à radiação eletromagnética. 

 

 
Figura 7. Distribuição dos centroides dos dados de reflectância (400-2500 nm) foliar 
de plantas de soja utilizadas no ensaio de preferência para oviposição de Bemisia 
tabaci biótipo B em função do manejo hídrico, dez dias após o início da reposição 
hídrica diferenciada para cada tratamento. 

 

A estimativa do conteúdo de água na folha não era o principal objetivo no 

estudo em questão. Portanto, folhas não foram coletadas nas plantas e medidas 

quanto ao seu conteúdo de água. Dessa maneira, não foi possível utilizar os 

diversos índices vegetativos descritos na literatura para predição do conteúdo de 

água da vegetação.  
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Govender et al. (2009) revisaram o assunto e chegaram à conclusão, já 

naquela época, de que existe uma intensa pesquisa para utilização de 

sensoriamento remoto terrestre para medição do conteúdo de água na vegetação.   

Ao se estudar a interação entre a reflectância da vegetação e seu conteúdo 

de água, encontra-se, na maioria dos trabalhos, a correlação entre os valores 

medidos e os estimados. Mirzaie et al. (2014) demonstraram que medidas 

hiperespectrais podem ser utilizadas com sucesso na predição do conteúdo de água 

em plantas com distintas arquiteturas de dossel. Em relação a plantas cultivadas 

com interesse agronômico, estimativas de conteúdo de água a partir de respostas 

hiperespectrais foram obtidas com sucesso para algodão (YI et al., 2014) e milho 

(CHAMPAGNE et al., 2003; GE et al., 2016), por exemplo.  

 

4.4. Efeito da infestação controlada de Bemisia tabaci na reflectância de 
plantas de soja 

As médias das curvas relativas ao comportamento espectral das plantas de 

soja em função do manejo hídrico indicam grande diferença um dia antes do início 

da imposição dos diferentes regimes de reposição hídrica (Figura 8).   

Esse ensaio foi realizado em uma única réplica, com 15 repetições de cada 

tratamento. A grande variabilidade observada nesse ensaio pode ser explicada pelo 

número de observações, indicando a necessidade de se realizarem mais réplicas e 

observações desse estudo no futuro. 
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Figura 8. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função de 
infestação por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B e manejo hídrico, um dia antes do 
início da reposição hídrica diferenciada para cada tratamento. 
 

Aos cinco dias após o início da imposição dos diferentes regimes de 

reposição hídrica as médias das curvas relativas ao comportamento espectral das 

plantas de soja em função do manejo hídrico (Figura 9) apresentam menor diferença 

em relação às médias obtidas aos 10 dias (Figura 10).   

A estabilização da resposta pode ser função do desenvolvimento da 

infestação nos tratamentos em que o inseto estava presente, além da imposição das 

reposições hídricas diferenciadas. Nesse ensaio, os níveis de reposição hídrica 

eram muito próximos e, o período de cinco dias pode não ter sido suficiente para 

causar alterações mais drásticas na resposta espectral das plantas. 
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Figura 9. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função de 

infestação por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B e manejo hídrico, cinco dias após o 

início da reposição hídrica diferenciada para cada tratamento. 

 
Já para as médias das curvas relativas ao comportamento espectral das 

plantas de soja em função do manejo hídrico seguiram apresentando pouca 

diferença aos 10 dias após o início da imposição dos diferentes regimes de 

reposição hídrica (Figura 10).   

Da mesma maneira que demonstrado na coleta anterior, também nessa data 

poucas diferenças foram encontradas, em função de pequena diferença no nível de 

reposição e do nível de infestação nos tratamentos infestados não ter sido tão 

grande.  
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Figura 10. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função de 
infestação por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B e manejo hídrico, dez dias após o 
início da reposição hídrica diferenciada para cada tratamento. 
 
 Com base nos dados coletados dez dias após o inicio da reposição hídrica 

diferenciada e, levando-se em consideração a presença de tratamentos com plantas 

infestadas e não infestadas, uma análise Discriminante foi realizada. Essa análise 

demonstrou que existem diferenças significativas entre os tratamentos, de acordo 

com a posição dos centroides nos eixos F1 e F2 (Figura 11).  
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Figura 11. Distribuição dos centroides dos dados de reflectância (400-2500 nm) 
foliar de plantas de soja em função de infestação por ninfas de Bemisia tabaci 
biótipo B e manejo hídrico, dez dias após o início da reposição hídrica diferenciada 
para cada tratamento. 
 
 Considerando que existe diferença entre os tratamentos, uma matriz de 

confusão foi gerada para predizer a classificação de cada repetição em sua classe 

específica (tratamento). Pode-se observar que a precisão na classificação e 

validação cruzada foi de 73,81% (Tabela 1), que  poderia ter sido melhor se os 

tratamentos fossem mais distintos, conforme explicitado nos parágrafos anteriores. 

 

Tabela 1. Matriz de confusão para validação cruzada dos resultados de classificação 
em classes de infestação por Bemisia tabaci biótipo B e manejo hídrico em função 
do comportamento espectral foliar de plantas de soja.  

De / para 100% e não 
infestado 

70% e não 
infestado 

100% e 
infestado 

70% e 
infestado Total % Corretos 

100% e não 
infestado 9 0 0 2 11 81,82% 

70% e não 
infestado 0 6 0 2 8 75,00% 

100% e 
infestado 5 0 7 0 12 58,33% 

70% e 
infestado 2 0 0 9 11 81,82% 

Total 16 6 7 13 42 73,81% 

 

100% e não infestado

70% e não infestado

100% e infestado

70% e infestado

-31

-21

-11

-1

9

19

29

39

-13610 -8610 -3610 1390 6390 11390

F2
 (0

,0
0%

)

F1 (100,00%)

Centróides (eixos F1 e F2: 100,00%)



40	

 Os efeitos mais comuns induzidos pela infestação de insetos que alteram a 

resposta espectral de plantas incluem mudança na concentração de pigmentos, 

estruturas internas das folhas e biomassa (RIEDELL e BLACKMER, 1999; STONE et 

al., 2001, FRANZEN et al., 2014). É importante ressaltar que as respostas espectrais 

de plantas induzidas pela infestação de insetos são muito variáveis e dependentes 

do tipo de dano (MEYER, 2000), que é função, principalmente, do tipo de aparelho 

bucal de cada grupo de insetos. 

 A caracterização de plantas infestadas e sadias já foi demonstrada na 

literatura para uma extensa lista de plantas cultivadas e espécies. No entanto, 

nenhum exemplo do uso dessa técnica para monitorar danos diretos de B. tabaci em 

soja foi encontrado. Gazala et al. (2013) demonstraram o potencial uso do 

sensoriamento remoto para detectar plantas de soja infectadas com o begomovirus, 

causadores do mosaico amarelo da soja na Índia e, transmitidos por B. tabaci.  

 Quanto aos danos diretos de B. tabaci em lavouras, pode-se destacar o 

estudo de Nigam et al. (2016), que utilizaram o mesmo sensor hiperespectral para 

detectar infestações em algodoeiro. As conclusões desse estudo são de que B. 

tabaci causa redução na concentração de clorofila e no conteúdo de água da planta 

infestada. Segundo os mesmos autores, as regiões mais afetadas foram 450-490 

nm, 520-995 nm e 750-790 nm.  

 Em relação a estudos com soja, foi reportado que plantas infestadas com 

pulgão, Aphis glycines (Matsumura, 1917) (Hemiptera: Aphididae), não responderam 

espectralmente às infestações na região visível da luz (ALVES, 2018). Portanto, 

observa-se, novamente, a necessida de estudos complementares para a interação 

B. tabaci x soja, para concluir com maior grau de precisão os reais efeitos da 

infestação na reflectância das plantas e encontrar as bandas ótimas para 

amostragem. 

 

4.5. Efeito da infestação não controlada de Bemisia tabaci biótipo B na 
reflectância de plantas de soja 

Dados espectrais foram coletados em plantas submetidas a dois níveis de 

reposição hídrica (100 e 70%) e sem controle de infestação por B. tabaci. Na Figura 

12, é apresentada a média do comportamento espectral das plantas de soja, de 

ambos níveis de reposição hídrica, de acordo com o nível de infestação de B. tabaci. 
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Figura 12. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função de níveis 
de infestação por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B. Níveis de infestação: Baixa < 
50 ninfas por planta; Média 51-100 ninfas por planta; Alta > 101 ninfas por planta. 
 
 Os dados de comportamento espectral foram submetidos à análise 

discriminante, que gerou um gráfico demonstrando a distribuição dos centroides das 

observações nos eixos F1 e F2 (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição dos centroides dos dados de reflectância (400-2500 nm) de 
plantas de soja infestadas por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B em diferentes 
classes de infestação: Baixa < 50 ninfas por planta; Média 51-100 ninfas por planta; 
Alta > 101 ninfas por planta. 
 

A região visível da luz (400-700 nm) apresentou as maiores diferenças nas 

curvas em função do nível de infestação. Pode-se notar que a média de reflectância 

relativa das plantas com alta infestação foi maior do que as plantas com baixa e 

média infestação, que apresentaram curvas próximas (Figura 14). O fato de a baixa 

infestação ter refletido mais na região visível deve ser melhor estudado em futuros 

ensaios, uma vez que o comportamento espectral de plantas infestadas varia em 

função da espécie vegetal e do artrópode em questão.  

Os pigmentos no interior das folhas são os principais fatores relacionados à 

resposta espectral das folhas nos comprimentos de onda na luz visível (GAUSMAN, 

1977). Em particular, redução no conteúdo de clorofila, que é diretamente associado 

com a capacidade fotossintética e produtividade, é um indicativo de estresse na 

vegetação (CURRAN et al., 1992; GAUSMAN, 1977). A observação da variação no 

nível de clorofila, para estudar possíveis estresses na vegetação, deve ser baseada 

na resposta de índices constituídos por 2 ou mais comprimentos de onda, pois a 

medida de um único valor pode não ser suficiente para determinar o estresse.  

Uma outra possibilidade de explicar a maior reflectância nas plantas com 

baixa infestação é que, nesse estudo, os dois fatores (conteúdo de água e 

infestação) não foram isolados. Como observado nos resultados dos bioensaios 

anteriores, somente a alteração na reposição hídrica já é capaz de causar alterações 
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na relfectancia na parte visível da luz. Portanto, não é possível saber, nesse 

momento, se a alteração observada na Figura 13 é em função da infestação ou do 

regime hídrico.  

A aquisição de dados hiperespectrais de plantas para classificação da 

infestação em níveis já foi demonstrada na literatura como sendo uma técnica 

promissora para o monitoramento de pragas agrícolas. Dentre as diversas culturas e 

pragas amostradas podemos destacar pulgão, A. glycines em soja (ALVES et al., 

2015; 2018), pulgões, D. noxia e Sitobion avenae (Fabricius, 1775) (Hemiptera: 

Aphididae) em trigo (MIRIK et al., 2014; YUAN et al., 2014; ZHANG et al., 2017), 

ácaros em algodão (REISIG e GODFREY, 2006) e cigarrinha em arroz (HUANG et 

al., 2015, LIU e SUN, 2016).  

 

 
Figura 14. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função de níveis 
de infestação por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B, em parte da região visível da 
luz (450-650 nm). Níveis de infestação: Baixa < 50 ninfas por planta; Média 51-100 
ninfas por planta; Alta > 101 ninfas por planta.  
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 Após a coleta dos dados espectrais das plantas nas três datas definidas, o 

número de ninfas de B. tabaci em cada planta foi avaliado. Com base no número de 

ninfas, as plantas foram classificadas em três classes de infestação: baixa, com 

menos de 50 ninfas por planta, médias, entre 51 e 100 ninfas por planta e alta, com 

mais de 101 ninfas por planta (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Número de observações de amostras em cada classe de infestação de 
ninfas de Bemisia tabaci biótipo B por planta. 1Baixa < 50 ninfas por planta; Média 
51-100 ninfas por planta; Alta > 101 ninfas por planta.  
 
 Utilizando-se os dados de comportamento espectral, foi possível predizer a 

classe de infestação à qual cada repetição pertence, utilizando-se a matriz de 

confusão de validação cruzada dos dados (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Matriz de confusão para validação cruzada dos resultados de classificação 
em classes de infestação em função do comportamento espectral da planta de soja 
infestada por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B.  

De / para Alta1 Baixa1 Média1 Total % Corretos 
Alta1 15,79 0,00 0,88 16,67 94,74% 

Baixa1 1,85 14,81 0,00 16,67 88,89% 
Média1 1,28 0,00 15,28 16,67 92,31% 
Total 18,92 14,81 16,26 50,00 91,98% 

1Baixa < 50 ninfas por planta; Média 51-100 ninfas por planta; Alta > 101 ninfas por 
planta.  
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Da mesma maneira, as plantas foram separadas e classificadas quanto ao 

manejo hídrico a que foram submetidas, independentemente da infestação, 

alcançando 90,48% de acerto na classificação. 

Por se tratar de um experimento em esquema fatorial, é possível estudar 

tanto o efeito da infestação de B. tabaci no comportamento espectral de plantas de 

soja, quanto o efeito dos níveis de irrigação nesse comportamento. 

Na região visível da luz, a média de reflectância relativa de plantas manitdas 

com 100% de reposição hídrica diária foi maior em relação à média das plantas 

mantidas com 70% de reposição (Figura 16). Observa-se, também, que na região do 

infravermelho próximo essa tendência foi alterada, assim como nas bandas relativas 

ao conteúdo de água na planta. Esse comportamento está em conformidade com o 

esperado, pois a maior reflectanica na região visível é resultado da degradação dos 

pigmentos foliares, em função do desequilíbrio causado pela constante saturação 

por água. Já nas bandas de absorção de água, uma menor reflectância é resultado 

da maior interação entre a água e a energia luminosa e, por consequência maior 

absorção de energia luminosa.   
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Figura 16. Comportamento espectral foliar de plantas de soja em função do manejo 
hídrico, dez dias após o início da reposição hídrica diferenciada para cada 
tratamento, com todas plantas infestadas por Bemisia tabaci biótipo B, em diferentes 
graus de infestação. 
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5. CONCLUSÃO 

É possível identificar plantas cultivadas sob diferentes níveis de reposição 

hídrica a partir da coleta dos dados de reflectância dessas plantas, assim como é 

possível identificar plantas infestadas por ninfas de Bemisia tabaci biótipo B, com 

alto grau de precisão.  

Quando têm opção de escolha, adultos de B. tabaci depositam mais ovos em 

plantas de soja cultivadas com 70 e 50% de reposição hídrica diária, e, quando não 

têm opção de escolha, a oviposição de B. tabaci não apresenta diferença em função 

do nível de reposição hídrica em que a planta de soja se encontra. 

Por fim, as ferramentas de sensoriamento remoto podem ser incorporadas 

aos programas de Manejo Integrado de Pragas para monitoramento tanto da 

suscetibilidade das plantas às pragas, quanto das infestações já estabelecidas. 
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