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RESUMO 

 

Plano de amostragem e distribuição espacial visando o controle localizado de 
Sphenophorus Levis na cultura da cana-de-açúcar 

 

No Brasil o bicudo da cana-de-açúcar, (Sphenophorus levis Vaurie) tem se tornado 
uma praga importante da cultura, podendo causar perdas expressivas na produtividade. 
Percebe-se que são raros os estudos sobre a distribuição espacial desta praga no 
campo, e tais estudos são imprescindíveis para o desenvolvimento de planos de 
amostragem, visando à aplicação em programas de manejo integrado de pragas. O 
objetivo deste trabalho foi caracterizar a distribuição espacial de S. levis em cana-de-
açúcar, utilizando análise geoestatística, a fim de validar o procedimento de amostragem 
georreferenciada adotado pelo usuário ou propor um método confiável, prático e viável. 
Também foi objetivo deste trabalho gerar mapas de aplicação localizada para poder 
intervir numa área de produção, possibilitando comparar o consumo de insumo de uma 
aplicação convencional com uma aplicação localizada. O estudo se desenrolou em 
quatro áreas pertencentes à Usina Iracema, em Iracemápolis, SP. Na Fazenda Iracema 
foi realizada uma amostragem adensada para avaliar a melhor densidade amostral para 
caracterizar a dependência espacial da praga, e os resultados mostraram que o padrão 
utilizado pelo usuário foi suficiente para caracterizar a dependência espacial de S. levis. 
Além disso, a variável que melhor representou a ocorrência da praga foi “toco atacado”. 
Na Fazenda Santo Elias foram criados mapas com diferentes níveis de controle e 
mesmo adotando o nível mais conservador (0,2 tocos atacados) houve uma economia 
considerável de produto. Nas Fazendas Santo Antônio e Santa Lúcia, foi realizada a 
amostragem seguindo o padrão proposto pelo usuário e foram gerados mapas com nível 
de controle de 0,2 TA a fim de realizar a aplicação localizada. Nestas áreas houve uma 
economia de produto de no mínimo 43% e no máximo 87%. O sistema de amostragem 
utilizado pelo usuário (17 pontos ha-1) foi adequado para caracterizar a variabilidade 
espacial da praga. Mesmo utilizando o nível de controle mais rigoroso observou-se uma 
economia considerável na quantidade de inseticida utilizado na aplicação localizada, 
confirmando o potencial da utilização de técnicas de agricultura de precisão em trabalhos 
relacionados ao manejo integrado de pragas. 

 
Palavras-chave: Geoestatística; Aplicação localizada; Agricultura de Precisão; 

Entomologia; Pragas de solo; Gorgulho da cana 
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ABSTRACT 

 

 Sampling and spatial distribution of Sphenophorus Levis in sugar cane for site 
specific control 

 

      In Brazil the Sphenophorus levis has caused serious damages in sugarcane 
plantations, with significant losses in productivity. Studies about spatial distribution of this 
insect in the field are rare, but crucial for the development of sampling plans seeking the 
application of programs for its integrated management. The objective of this study was to 
characterize the spatial distribution of S. levis in a sugarcane plantation, utilizing 
geostatistics to validate sampling procedures used in the field. Also, the aim of this study 
was to generate maps of localized application in order to interfere in the production area, 
allowing product amount comparisons between conventional application and a localized 
application.The study was developed in four areas in Iracemápolis, SP. At the Iracema 
farm it was developed a very density sampling to evaluate the best sample density to 
characterize the spatial distribution of the plague, and the result showed that the 
standard used by the user was sufficient to characterize the spatial dependence of S. 
levis. Moreover, the variable that best represented the occurrence of the pest was 
"attacked stumps". At the St. Elias Farm, maps were created with different control levels 
and even adopting the more conservative level (0.2 attacked stumps) there was a 
considerable product saving. In Santo Antônio and Santa Lúcia farms, sampling was 
conducted based in standard proposed by the user and maps were generated with 0.2 
attacked Stumps level control, in order to achieve a localized application.  A minimum 
product saving of 43% and a maximum 87% was achieved in these areas. The sampling 
system used by the user (17 points ha-1) was adequate to characterize the spatial 
variability of the pest. Even using the most rigorous level of control there was a 
considerable saving in the amount of insecticide used in localized application, endorsing 
the potential use of precision farming techniques in plagues studies. 
 
Keywords: Geostatistics; Localized application; Precision agriculture; Entomology; Soil 

Pests 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

A - Alcance  

AD - Adulto 

CONAB - Companhia Nacional de abastecimento 

CV - Coeficiente de variação 

c0 - Efeito pepita  

c1 - patamar  

C1 - Cenário 1 

C2 - Cenário 2  

C3 - Cenário 3  

C4 - Cenário 4  

C5 - Cenário 5  

DP - Desvio padrão  

FB - Forma biológica 

IAC – Instituto Agronômico de Campinas 

IDE - índice de dependência espacial  

IND - Indicatriz  

LA - Larva 

LVd – Latossolo Vermelho Distrófico 

NVe -Nitossolo Vermelho Eutrófico 

PP - Pupa 

S. levis - Sphenophorus Levis 

TA - Tocos atacados  

TT - Tocos totais  

%TA - Porcentagem de tocos amostrados atacados 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A área cultivada com cana-de-açúcar que será colhida e destinada à atividade 

sucroalcooleira na safra 2012/13 está estimada em aproximadamente 8,5 milhões de 

hectares, distribuídos em todos estados produtores brasileiros. O estado de São Paulo é o 

maior produtor com 51,66% (4,4 milhões hectares), seguido por Minas Gerais com 8,97% 

(768,64 mil hectares), Goiás com 8,54% (732,02 mil hectares), Paraná com 7,17% 

(614,01 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 6,31% (540,97 mil hectares), Alagoas com 

5,35% (458,09 mil hectares) e Pernambuco com 3,48% (298,39 mil hectares). Nos demais 

estados produtores as áreas são menores, com representações abaixo de 3% (CONAB 

2012). 

 A expansão da cultura canavieira favorecerá o aumento de muitas pragas como o 

Bicudo da cana-de-açúcar (Sphenophorus levis Vaurie), praga importante e limitante da 

cultura, sendo necessário estabelecer métodos de controle eficazes e menos poluentes 

(POLANCZYK et al., 2004). Segundo Precetti e Arrigoni (1990), Sphenophorus levis é 

considerada praga primária da cana-de-açúcar pelo dano direto que as larvas causam nos 

tecidos dos colmos, principalmente, na época seca do ano (junho a agosto), ocorrendo 

morte das touceiras e conseqüentes falhas na rebrota, aumentando assim a incidência de 

plantas invasoras que competem com a cultura. Em alguns casos pode ocorrer diminuição 

drástica na produtividade e longevidade do canavial (DINARDO-MIRANDA et al., 2006). 

São raros os estudos sobre a distribuição espacial desta praga no campo, e tais 

estudos são imprescindíveis para o desenvolvimento de planos de amostragem, visando à 

aplicação em programas de manejo integrado de pragas. Como apresentado por 

SILVEIRA NETO et al. (1976), a distribuição de uma população de insetos em campo 

pode ser agregada, uniforme ou ao acaso, de acordo com vários índices estatísticos com 

base na média, variância e distribuição de freqüência. Tais índices fornecem subsídios 

para classificar uma população quanto à sua forma de distribuição; no entanto, por 

desconsiderar a localização espacial dos pontos de amostragem, não permitem 

diferenciar padrões espaciais distintos. Além disso, são altamente dependentes do 

tamanho da amostra (LEIBHOLD et al., 1993; ELLSBEURY et al., 1998). 

Quando os insetos se distribuem em campo de maneira não aleatória há 

dependência espacial entre os pontos amostrados e, nesse caso, a geoestatística é a 

ferramenta mais adequada para estudar as populações, pois permite quantificar a 

dependência espacial entre amostras coletadas em campo e utilizar essa dependência 
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para construção de mapas (LEIBHOLD et al., 1993; ROBBERTS et al., 1993; 

ELLSBEURY et al., 1998). 

A ferramenta básica da geoestatística é o semivariograma, que relaciona a 

distância entre pares de amostras com a semivariância estatística (variação entre os 

pares), para todos os pares possíveis a cada distância sugerida (ELLSBEURY et al., 

1998). 
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2  OBJETIVO 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

1. determinar a distribuição e a variabilidade espacial de alguns aspectos relacionados à 

praga Sphenophorus levis e sua respectiva relação com a cultura; 

2. validar o sistema de amostragem utilizado por um usuário e estabelecer um plano de 

amostragem confiável, prático e viável; 

3. gerar mapas de aplicação localizada; 

4. realizar a intervenção em uma área comercial; 

5. comparar o consumo de insumo de uma aplicação localizada com uma aplicação 

convencional. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  Sphenophorus levis e a cana-de-açúcar  

 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e apesar da alta 

produtividade, o ataque de pragas é um dos fatores que mais afetam o rendimento dos 

canaviais. Dentre as pragas que danificam a cana-de-açúcar, o curculionídeo 

Sphenophorus levis vem assumindo grande importância, principalmente por estar 

disseminando-se em áreas onde sua incidência ainda não havia sido registrada 

(ALMEIDA, 2005).  

Segundo Leite et al. (2005), o gênero sphenophorus ocorre em diversos países 

de vários continentes, abrangendo um complexo de espécies que danificam culturas de 

importância econômica no grupo das gramíneas. Na América do Norte e na Ásia 

ocorrem 75 espécies e em outras regiões da África e do Pacífico 26 espécies (VAURIE 

1978). Na América do Sul, S. Levis foi reportado por Vaurie (1978) na Argentina, 

Uruguai e no Brasil. Zarbim et al. (2003) relataram a presença do inseto no Paraguai e 

também relatam que no Brasil existem 14 espécies do gênero Sphenophorus, incluindo 

o S. Levis.  

São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil e foi nesta região o 

foco inicial do inseto, no município de Santa Bárbara do Oeste, SP em 1978. Atualmente 

o inseto encontra-se distribuído em mais de 30 municípios paulistas e parte do estado de 

Minas Gerais.  

Antigamente o Sphenophorus levis Vaurie era considerado praga secundária da 

cultura da cana-de-açúcar, no entanto a espécie destaca-se como uma das principais 

pragas da cultura em algumas regiões. Os danos se refletem na diminuição do diâmetro, 

tamanho e número de colmos finais no momento da colheita (PRECETTI e ARRIGONI, 

1990). 

 

3.2  Biologia e ciclo biológico do S. Levis 

 

O Sphenophorus Levis Vaurie pertence à ordem coleóptera. Esta ordem é a que 

apresenta maior número de insetos da classe, e são conhecidos como besouros, que se 

distinguem facilmente pela presença dos élitros. Segundo Degaspari et al. (1987) o ciclo 
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biológico da espécie em condições de laboratório (27° a 30ºC e fotofase de 12 horas) varia 

de 58 a 307 dias, sendo em média de 173,2 dias. A longevidade da fêmea é em média de 

174,9 dias enquanto que o macho pode levar até 171,1 dias. As fêmeas ovipositam na 

base das brotações ou ao nível do solo, após perfurarem a casca do colmo com as 

mandíbulas. O adulto tem hábito noturno, apresenta pouca agilidade e simula-se de morto 

quando atacado.  

Segundo Barreto-Triana et al. (2007) o acasalamento dos adultos se da em 

qualquer horário, e o período ótimo para reprodução e acasalamento  varia entre os 21 e 

35 dias depois de emergido. O inseto tem atratividade por solos claros, argilosos e com 

boa condição de umidade (PINTO et al., 2006). 

Os ovos são de forma elíptica com comprimento médio de 0,27 mm ± 0,004 mm e 

0,10 mm ± 0,012 mm de largura. O período de incubação é de 7-12 dias (8,4 dias em 

média). A sua coloração depois da postura é branco-leitosa escurecendo à medida que se 

aproxima o momento da eclosão da larva (DEGASPARI et al., 1987). 

A larva recém-eclodida possui coloração branco-leitosa e com o desenvolvimento 

adquire coloração amarelada. Possui sobre o dorso e no primeiro segmento torácico, junto 

à cabeça, uma mancha castanho-escura e espiráculos visíveis no abdome. A cabeça é de 

coloração castanho-avermelhada e as mandíbulas são bem desenvolvidas. Para se 

locomover, a larva ápoda apóia-se nas paredes das galerias abertas para se alimentar. 

Seu desenvolvimento pode durar entre 30 e 60 dias, com média de 50 dias (PRECETTI e 

ARRIGONI, 1990). Pouco antes da larva passar ao estado de pupa, amplia a galeria em 

que se encontra para preparar a câmara pupal; posteriormente cessa seus movimentos, 

pára de se alimentar, diminui de tamanho e passa para o estado de pupa (DEGASPARI et 

al., 1987). 

A pupa, logo após sua formação, é branco-leitosa do tipo exarada e torna-se 

castanha à medida que se aproxima a emergência do adulto; geralmente se encontra 

envolvida dentro de um casulo friável feito com serragem fina. Em condições de laboratório 

esse período pupal pode ter uma duração de 5 a 13 dias, com média de 10,5 dias 

(DEGASPARI et al., 1987). 

Os adultos geralmente são encontrados abaixo do nível do solo, possuem coloração 

castanho-escura com manchas pretas no dorso do tórax e listras longitudinais sobre os 

élitros. A fêmea mede em média 11,90 ± 0,10 mm de comprimento, variando entre 10,50 

mm e 13,30 mm e o macho, normalmente é menor que a fêmea, mede 9,70 ± 0,10 mm de 

comprimento, variando entre 7,70 mm até 11,20 mm. A longevidade do adulto em 
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condições de laboratório pode ser de 7 a 249 dias para a fêmea e de 7 a 247 dias para o 

macho. A relação sexual observada no laboratório foi uma fêmea para um macho e no 

campo de 1,5 fêmea para um macho.  

Estudos de laboratórios conduzidos por Barreto-Triana et al. (2007), constataram 

que as fêmeas passam por um período de pré-oviposição que pode variar entre 3 e 36 

dias. O número médio de ovos por fêmea está em torno de 40, podendo chegar a 70, 

sendo a maior parte destes (75%) depositada na primeira metade do tempo de vida da 

fêmea (PRECETTI e ARRIGONI, 1990). 

Na Figura 1 está exposto um esquema resumido do ciclo biológico de S. Levis. 

 
Figura 1 - Ciclo biológico de Sphenophorus levis, (Arrigoni, 2007) 

 

3.3 Danos à cultura da cana-de-açúcar 

 

O dano é causado pelas larvas que atacam a parte basal das plantas, devido à 

construção de galerias nos colmos à medida que eles desenvolvem, levando à morte das 

touceiras de cana-de-açúcar. Em alguns locais o ataque chega a atingir 50 a 60% dos 

perfilhos ainda na cana-planta, ocasionando perda de 20 a 30 t ha-1 ano-1 (DEGASPARI et 

al., 1987).  

A altura média das galerias feitas pelas larvas dentro dos colmos é de 0,075 m, e 

no máximo 0,21 m acima do nível do solo. O ataque dos perfilhos ocasiona secamento 

progressivo das folhas, sintoma que pode ser confundido com fitotoxicidade ocasionada 
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pelo uso de herbicidas ou pelo efeito de seca prolongada. Dessa maneira, é importante 

verificar a presença do inseto arrancando os perfilhos e detectando a presença das larvas 

dentro dos colmos (PRECETTI e ARRIGONI, 1990).  

 

3.4 Flutuação populacional e dispersão no campo 

 

No Brasil, os adultos apresentam dois picos populacionais no ano, o principal, 

ocorre entre os meses de fevereiro e março e outro, entre os meses de outubro e 

novembro. As larvas ocorrem em maior número nos meses de maio, junho, julho e 

novembro (DEGASPARI et al., 1987). 

O inseto tem capacidade restrita de vôo, fato que foi constatado por Precetti e 

Arrigoni (1990), observando uma revoada de adultos que se iniciou ao redor das 13 horas, 

em condições de alta umidade e temperatura. Esses autores também observaram, que os 

insetos subiram até as folhas da cana-de-açúcar (soqueira de quatro meses) e 

empreendiam um vôo irregular de não mais de 300 m, cessando ao redor das 15:00 h. 

Este comportamento pode sugerir que a dispersão do inseto se dá principalmente através 

das mudas retiradas dos locais infestados possibilitando a dispersão de um talhão para 

outro (LEITE et al., 2005). 

De acordo com Precetti et al. (1983) os machos podem se deslocar 3,0 m dia-1 e as 

fêmeas até 5,0 m dia-1, com capacidade de infestar 167,4 ha ano-1 . Já Degaspari et al. 

(1987) relataram que o inseto se deslocou em média 9,6 m por mês-1 numa área de 

aproximadamente 98,20 m2. Segundo Dinardo-Miranda et al. (2006) a distribuição do 

inseto se dá em reboleiras, característica que é muito importante para viabilizar a utilização 

da geoestatística. 

 

3.5 Sistema de amostragem e nível de controle 

 

Poucos estudos foram divulgados em relação à amostragem e controle de 

Sphenophoris Levis, porém alguns boletins técnicos recomendam proceder a amostragem 

para estimar as populações ocorrentes da praga em cada talhão da mesma maneira 

como é realizado para cupins e Migdolus (Dinardo–Miranda, 2005). 

Segundo Dinardo-Miranda (2005) para definir em quais áreas deve-se adotar 

medidas de controle para Migdolus e cupins são necessários levantamentos 
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populacionais, feitos, de preferência logo após o último corte do canavial e antes da 

destruição da soqueira, o que coincide, normalmente, com o período mais seco do ano, 

quando as populações dessas pragas de solo são mais elevadas. O levantamento consta 

de dois pontos de amostragem por hectare. Em cada ponto, faz-se uma pequena cova de 

0,5 x 0,5 x 0,3 m de profundidade. 

Existem poucos trabalhos e relatos de qual o nível de controle desta praga, sendo 

muito comum cada unidade produtora de cana-de-açúcar utilizar critérios próprios em 

relação ao melhor método de controle deve-se utilizar em função da infestação da praga e 

idade do canavial. 

 

3.6 Métodos de controle 

   

  Vários métodos de controle tem sido adotado visando controlar a incidência de 

Sphenohorus levis nos canaviais, porém poucos destes métodos tem apresentado uma 

boa eficiência. 

 Leite et al. (2005) citam que alguns estudos realizados em laboratório visando o 

controle da larva de S. levis através de controle biológico com nematóides apresentam 

mortalidade de até 70%. Já Badilha e Alves (1991), estudando o controle através de iscas 

intoxicadas com o fungo Beuveria bassiana, obtiveram excelente resultado no controle de 

adultos desta praga no campo. 

 O controle mecânico através de destruição de soqueiras proporciona bons 

resultados no controle de S. levis, principalmente devido ao hábito subterrâneo da praga 

(Degaspari et al., 1987). Esse método é ainda mais eficiente quando realizado nos 

períodos mais secos do ano. O principal problema relacionado a este método é que ele é 

destrutivo, ou seja, é necessário eliminar a soqueira e reformar o canavial. Esse fato se 

torna ainda mais agravante quando a área apresenta infestação logo após o plantio, 

sendo necessário antecipar a reforma. 

 O controle químico através de iscas tóxicas embebidas numa solução de inseticida 

foi muito utilizado na década de 1980 e início dos anos 1990, porém o método deixou de 

ser empregado devido ao alto custo relacionado à mão-de-obra. Atualmente a utilização 

de armadilhas tóxicas tem sido empregada para monitoramento da praga visando obter 

informação para adotar uma medida de controle. Alguns estudos realizados pelo Instituto 

Agronômico de Caminas (IAC) com aplicações de inseticidas como imidacloprid ou 

bifentrina, carbofuran e fipronil através de pulverizações sobre a fileira de cana (cortando 
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a soqueira) apresentaram redução na população do inseto em levantamentos posteriores 

à aplicação (DINARDO–MIRANDA et al., 2006). 

 

3.7  Agricultura de precisão, amostragem georreferenciada e geoestatística 

 

A agricultura de precisão vem se destacando como uma forma de gerenciamento 

localizado das lavouras, realizada através da disponibilização de ferramentas que 

permitem a identificação da variabilidade dos atributos da lavoura e a sua intervenção de 

forma localizada (Menegatti et al., 2006).  

MOLIN (1998) cita a importância do sistema de localização GPS como responsável 

pela impulsão da agricultura de precisão. Atualmente a amostragem de solo 

georreferenciada é a prática mais utilizada e conhecida no Brasil, porém esta técnica de 

amostragem pode ser extrapolada para vários segmentos, tal como a amostragem de 

pragas visando um manejo integrado com maior sustentabilidade. 

Nessa área a geoestatística é a ferramenta mais utilizada para procurar entender 

os fenômenos que ocorrem no campo. Por estatística clássica entende-se aquela que 

utiliza parâmetros como média e desvio padrão para representar um fenômeno, e baseia-

se na hipótese principal de que as variações de um local para outro são aleatórias. Neste 

caso, as amostragens são realizadas ao acaso sem levar em conta as coordenadas 

geográficas do ponto amostrado. Muitas vezes a distribuição normal dos dados não 

garante a independência entre amostras, a qual pode ser verificada pela autocorrelação. 

Já a geoestatística visa georreferenciar todos os pontos de amostragem. Quando 

uma determinada propriedade varia de um local para outro com algum grau de 

organização ou continuidade, é expresso pela dependência espacial. Nestes casos a 

estatística clássica deve dar lugar a geoestatística (Vieira, 2000). 

Segundo Vieira (2000), para se determinar qual dos dois recursos deve ser usado 

em cada caso, utiliza-se o semivariograma que expressa a dependência espacial entre as 

amostras. Havendo dependência espacial, podem-se estimar valores da propriedade em 

estudo para os locais não amostrados dentro do campo, sem tendenciosidade e com 

variância mínima, pelo método denominado krigagem. Nesses casos, onde a estatística 

clássica apresenta limitações a geoestatística apresenta suas maiores aplicações.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A primeira etapa do projeto visou utilizar os dados georreferenciados da 

amostragem de Sphenophorus Levis que foram coletados pela Usina Iracema, situada no 

município de Iracemápolis – SP, entre os dias 29 de maio e 02 de junho de 2009. A área 

avaliada pertence à Fazenda Santo Elias (Figura 2), com coordenada central -

22.4679305, -47.5640196; possuiu 146,9 ha e foram realizados 2526 pontos de 

amostragem. Nesta área estava sendo cultivada a variedade SP89-1115. O plantio foi 

realizado no dia 20/02/2006, o solo foi caracterizado como NVe (nitossolo vermelho 

eutrófico) e ambiente de produção A. A colheita mecanizada desta fazenda na safra 09/10 

ocorreu entre os dias 04 e 20/05/2009. 

O padrão de amostragem utilizado pela Usina Iracema era uma fileira amostrada a 

cada 20 fileiras de cana-de-açúcar, já a distância entre pontos era de 20 m resultando em 

um total de aproximadamente 17 pontos ha-1. Em cada ponto de amostragem era retirada 

a touceira que se encontrava dentro de uma amostra de 0,50 x 0,50 m. Na amostragem 

foi avaliada a quantidade total de tocos da touceira, tocos atacados, larvas, pupas e 

adultos, como mostra a Figura 5.  

 

 
 Figura 2 - Disposição dos pontos referente à amostragem realizada em 2009 na Fazenda Santo 

Elias pertencente à Usina Iracema, Iracemápolis, SP 
 

A segunda etapa do projeto visou validar o sistema de amostragem que está sendo 

utilizado pela Usina e/ou propor uma nova metodologia. Para isto, foram criados 

diferentes cenários avaliando diferentes grades amostrais a fim de verificar o 
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comportamento da dependência espacial da praga, buscando assim, determinar qual a 

melhor estratégia de amostragem.  

Para determinação da grade amostral que forneça dados confiáveis adotou-se 

duas áreas (com cerca de 17 ha cada) que representam o padrão das áreas da Usina 

Iracema, como mostra a Figura 3. Nestas áreas foram conduzidas as amostragens 

adensadas. As duas áreas pertenciam a Fazenda Iracema, com coordenadas centrais -

22.5693893, -47.5127211 e estavam sendo cultivadas com a variedade SP90-1638, com 

solo caracterizado como LVd (latossolo vermelho distrófico) e ambiente de produção B. O 

plantio das áreas foi realizado no dia 25/01/2006 com espaçamento de 1,5 m e a colheita 

mecanizada da safra 10/11 ocorreu entre os  dias 22 e 30/10/2010.    

A amostragem da primeira área foi realizada no dia 19/11/2010 e a da segunda 

área entre os dias 01 e 03/12/2010. 

 

 
Figura 3 - Áreas amostradas em 2010 pertencentes à Usina Iracema, Iracemápolis, SP. (A) Área 1 com 

16,96 ha; (B) Área 2 com 17,92 ha. (Fonte: Google Maps, 2010) 
 

Para realização da amostragem destas duas áreas seguiu-se uma rotina onde os 

avaliadores se guiaram pela fileira de cana a ser amostrada a cada 10 fileiras e a 

distância entre pontos foi de 10 m. Além disso, foram realizadas ilhas de amostragens a 

cada 10 pontos. Cada ilha foi composta de quatro pontos adicionais, sendo que estes 

pontos foram alocados 5 m antes, 5 m depois do ponto principal em relação ao sentido de 

caminhamento do avaliador, três fileiras para a direita (4,5 m) e três fileiras para a 

esquerda do ponto central, como representado na Figura 4. 
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Figura 4 - Esquema de amostragem com ilhas a cada 10 pontos 

 

Para realizar a amostragem e armazenar as informações foi utilizado um coletor de 

dados com um receptor de GPS ("Global Positioning System") integrado, de 1 Hz, 

fabricado pela Honeywell (São Paulo, SP), possibilitando assim georreferenciar os dados 

coletados na área estudada (Figura 5 A). No coletor foi utilizado um software para 

amostragem georreferenciada desenvolvido pela Usina Iracema. 

 
Figura 5 - (A) Coletor de dados e receptor de GPS utilizado na amostragem; (B) Trincheira + amostrador 

avaliando os tocos da touceira; (C) detalhe de um toco com a presença da larva da praga 
 

Uma vez realizado o levantamento no campo, foram criados cinco cenários para 

avaliação dos dados das duas áreas com o auxílio do software Trackmaker PRO (Geo 

Studio Tecnologia LTDA, Belo Horizonte, MG). 

Cenário 1 (C1): trata-se da amostragem original que foi realizada no campo, sendo que o 

avaliador realizava a amostragem a cada 10 fileiras de cana e a distância entre pontos foi 

de 10 m; além disso, a cada 10 pontos foram realizados quatro pontos de amostragem 

adicionais (Ilhas), sendo que estes pontos foram 5 m antes, 5 m depois do ponto principal 

em relação ao sentido de caminhamento do avaliador, três fileiras para a direita (4,5 m) e 

três fileiras para a esquerda do ponto central, Figura 6 A e 7 A; 

(A)  (B)  (C)
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Cenário 2 (C2): foram retirados os quatro pontos adicionais referentes às ilhas, Figura 6 B 

e 7 B; 

Cenário 3 (C3): retiraram-se os pontos referentes à ilha e a distância entre pontos na 

fileira de cana passou a ser a cada 20 m, Figura 6 C e 7 C; 

Cenário 4 (C4): trata-se do padrão utilizado pela Usina e para obter este padrão retiraram-

se os pontos referentes às ilhas; os pontos na fileira de cana foram espaçados a cada 20 

m e a distância entre fileiras de cana a ser amostrada foi de 20 fileiras, ao invés de 10, 

Figura 6 D e 7 D; 

Cenário 5 (C5): retiraram-se os pontos referentes às ilhas, os pontos na fileira de cana 

foram espaçados a cada 40 m e a distância entre fileiras amostradas foi de 20 fileiras, ou 

seja, baseando-se no padrão da usina a diferença é que a cada três pontos na fileira 

retirava-se o ponto central, Figura 6 E e 7 E; 

Tanto na amostragem realizada em 2009 na Fazenda Santo Elias quanto a 

realizada em 2010 na Fazenda Iracema, em cada ponto de amostragem foram avaliadas 

a quantidade total de tocos da touceira, tocos atacados, larvas, pupas e adultos. Além 

disso, obteve-se o total de forma biológica de cada ponto (Larva + Pupa + Adulto), a 

porcentagem de tocos atacados (%TA) e a indicatriz (IND) referente à ocorrência da 

praga. A %TA foi obtida através relação dos tocos atacados pelos tocos totais 

multiplicados por 100; já a indicatriz expressa os locais onde houve qualquer indício da 

praga (forma biológica + toco atacado) recebendo assim o numeral um (1) e onde não 

apresentou indícios da praga recebeu número zero (0). 

Foram calculados os parâmetros estatísticos básicos (média, variância, desvio-

padrão, coeficiente de variação, mínimo, máximo, simetria, curtose) e a matriz de 

correlação das variáveis amostradas utilizando o programa Statistica (1995). 

Procedeu-se a análise geoestatísticas dos dados e para a construção dos 

semivariogramas utilizou-se o programa computacional VESPER 1.6 (MINASNY et al., 

2002). Após ajustar o modelo aos semivariogramas para as variáveis que apresentaram 

dependência espacial, estimaram-se valores em locais não amostrados com recursos de 

krigagem pontual e geraram-se os mapas com o tamanho da célula fixado em 2,0 m. Para 

a construção dos mapas utilizou-se o programa Global Mapper (Blue Marble Geographics, 

Estados Unidos). 
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Figura 6 - Disposição dos pontos amostrais na área 1; (A) cenário 1, (B) cenário 2 (C) cenário 3, (D) cenário 
4; (E) cenário 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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Figura 7 - Disposição dos pontos amostrais na área 2; (A) cenário 1, (B) cenário 2 (C) cenário 3, (D) cenário 
4; (E) cenário 5 

 

Para a análise do índice de dependência espacial (IDE) e classificação do grau de 

dependência espacial utilizou-se os intervalos propostos por ZIMBACK (2001), que 

considera a dependência espacial fraca (IDE < 25%); moderada (25% < IDE < 75%) e 

forte (IDE > 75%). Para o cálculo do IDE foi utilizada a relação: 

 

IDE = [C1/(C0 + C1)]*100        

Em que: 

C1 – patamar   

C0 – efeito pepita 

Para verificação de qual nível de controle adotar, foram gerados três mapas de 

simulação utilizando três níveis de controle propostos pela equipe técnica da usina, sendo 

eles 0,2 TA; 0,3 TA e 0,5 TA. Para realizar este comparativo utilizaram-se os dados 

 

(A) (B) (C) 

(D) (E) 
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referentes à Fazenda Santo Elias que foi amostrada em 2009. Deve-se ressaltar que não 

existe um nível de controle padrão para esta praga, sendo que na maioria das vezes cada 

usina adota seu próprio critério, levando-se em conta algumas variáveis tais como: idade 

do canavial, nível de dano, preço e disponibilidade do inseticida, entre outros. 

A terceira etapa do projeto visou realizar a amostragem em áreas comercias da 

mesma usina para realizar a aplicação localizada de inseticida. As áreas pertenciam à 

Fazenda Santa Lúcia (-22.5453531, -47.5498084) e Santo Antônio (-22.6130645, -

47.4865086). Na Fazenda Santa Lúcia as áreas estavam sendo cultivadas com a 

variedade RB85-5156, o solo é caracterizado como LVd e o ambiente de produção 

predominante  B. O plantio das áreas foi realizado no dia 06/03/2009 com espaçamento 

de 1,5 m e a colheita mecanizadada safra 11/12 ocorreu entre os dias 25/04 e 

14/05/2010. Na Fazenda Santo Antônio foram utilizadas as glebas 221401 e 221402. As 

duas áreas estavam sendo cultivadas com a variedade CTC4, com solo caracterizado 

como LVd e o ambiente de produção B. O plantio das áreas foi realizado no dia 

02/02/2008 com espaçamento de 1,5 m e a colheita mecanizada da safra 11/12 ocorreu 

entre os dias 22/09 e 25/09/2011. 

Na Fazenda Santa Lúcia a amostragem foi realizada no período de 09 a 

16/05/2011 e na Fazenda Santo Antônio no dia 11/10/2011. Para realizar a amostragem 

nessas áreas utilizou-se o padrão de amostragem da usina (cenário 4). Foram realizadas 

análises geoestatísticas para a variável que melhor representou a dependência espacial 

da praga na etapa 2 do projeto (tocos atacados). Para a construção dos semivariogramas 

utilizou-se o programa computacional VESPER 1.6 (MINASNY et al., 2002). Após ajustar 

o modelo aos semivariogramas para a variável TA, estimaram-se valores em locais não 

amostrados com recursos de krigagem pontual e geraram-se os mapas com o tamanho 

da célula fixado em 2,0 m. Para a construção dos mapas utilizou-se o programa Global 

Mapper. 

Para geração dos mapas optou-se por utilizar o nível de controle mais conservador 

proposto pela usina (0,2 tocos atacados). Sendo assim, onde o nível de dano fosse igual 

ou superior a 0,2 TA, deveria receber o inseticida, atribuindo ao mapa o valor de 100 L ha-

1 nestas zonas. As zonas onde o nível de dano fosse menor que 0,2 TA o volume de calda 

a ser aplicado era 0 L ha-1, ou seja, não era aplicado produto nestas áreas. Devido à falta 

de disponibilidade de maquinário para proceder à aplicação foi possível realizar a 

aplicação apenas nas Glebas 221401 e 221402. 
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O produto utilizado na aplicação foi um inseticida sistêmico de contato e ingestão, 

pertencente ao grupo químico dos neonicotinóide e piretróide, com tipo de formulação 

suspensão concentrado (SC). O volume de calda aplicado nas áreas foi 100 L ha-1 e a 

dose do produto comercial Engeo Pleno (Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, São Paulo, 

SP) utilizada foi 2,00 L ha-1. 

Para realizar a aplicação localizada, um aplicador de inseticida fabricado pela 

própria usina foi equipado com um controlador de vazão que possui um receptor de GPS 

integrado. O aplicador consiste em uma máquina que corta a soqueira de cana através de 

dois discos de corte para cada fileira de cana e simultaneamente aplica inseticida de 

maneira localizada no interior da soqueira. Em cada deslocamento do conjunto 

mecanizado, o aplicador corta a soqueira e aplica produto em três fileiras de cada vez, 

como pode ser observado na Figura 8. 

 

 
Figura 8 - Conjunto mecanizado realizando a aplicação localizada nas glebas 221401 e 221402 

 

 O aplicador estava equipado com uma bomba de pistão JP 150 (Máquinas 

Agrícolas Jacto, Pompéia,SP), com comando eletrônico de válvulas (Geoline, Reggio 

Emilia, Itália) (Figuras 9).  

  
Figura 9 - (A) detalhe da bomba utilizada no aplicador, (B) detalhe do comando eletrônico de válvulas 

 

O equipamento utilizado para controlar a vazão e realizar a aplicação localizada foi 

o VCOM 5.6 (Verion Agricultura, Guarulhos, SP). Este equipamento atua sobre o 

(A) (B) 
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comando de válvulas elétricas do pulverizador para controlar a vazão e o volume de calda 

aplicado (Figura 10 A).  

 

 

 

 

Figura 10 - (A) detalhe do controlador utilizado na aplicação, (B) Receptor de GPS utilizado pelo controlador 
para fazer a aplicação localizada 

 

Foi utilizado um receptor de GPS externo (Figura 10 B) modelo Smart-AG (Novatel, 

Calgary, Canadá), que trabalha com frequência de aquisição de dados de 5 Hz e possui 

algoritmo interno para melhorar a precisão e a acurácia de posicionamento, com precisão 

de 0,15 m entre passadas em até 15 minutos e acurácia de 1,2 m. 

Foi necessário importar os mapas de recomendação gerados no programa Global 

Mapper, que estavam no formato Shape, formato de dados espaciais desenvolvido pela 

Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) (New York – USA), para o 

programa fornecido pelo fabricante do controlador. O programa utilizado foi o Agromapas 

(Verion Agricultura, Guarulhos, SP) o qual possui a função de transformar mapas gerados 

em vários formatos (.shp, .txt, .csv, entre outros) em um formato padrão, cuja extensão é 

.vri, permitindo assim ser inserido no controlador.  

Para realizar a aplicação localizada foi inserido o mapa de aplicação no 

equipamento através de uma memória USB, sendo que o computador acionava a 

eletroválvula apenas nas manchas onde necessitava receber inseticida. Para isso o GPS 

informava a posição instantânea da máquina, o VCOM correlacionava esta posição com o 

mapa georreferenciado que foi gerado e inserido no computador e desta maneira o 

aplicador aplicava o insumo cortando a soqueira cerca de 0,15 a 0,20 m, apenas onde o 

nível de dano era superior a 0,2 TA (manchas de infestação), conforme foi estabelecido 

no mapa de recomendação. Além disso, o sistema garantia a dose recomendada (100 L 

ha-1) por meio de compensação da vazão causada por variações da velocidade de 

deslocamento. 

(A) (B) 
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Figura 11 - Principais componentes de controle do aplicador utilizado na Fazenda Santo Antônio 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da estatística descritiva dos dados 

referentes à primeira amostragem realizada pela usina no ano de 2009. Nota-se que para 

todas as variáveis relacionadas à praga ou ao seu dano, o coeficiente de variação foi 

muito elevado, acima de 196%. Segundo a classificação proposta por Warrick & Nielsen 

(1980), valores de coeficiente de variação acima de 60% indicam alta variabilidade. Além 

disso, houve pouca variação entre os valores máximos e mínimos, exceto para a %TA e 

tocos totais. 

 

Tabela 1 - Parâmetros estatísticos das variáveis na área amostrada em 2009, referentes a indicadores de 
ataque de Sphenophorus Levis em cana-de-açúcar 

  Pontos Totais Média Variância D.P. C.V. Mínimo Máximo Simetria Curtose

TT 2526 6,7 2,4 1,6 23,1 4,0 19,0 0,97 3,40 

TA 2526 0,3 0,5 0,7 196,8 0,0 5,0 2,28 5,90 

LA 2526 0,2 0,2 0,4 267,3 0,0 4,0 3,21 13,58 

PP 2526 0,0 0,0 0,1 842,5 0,0 2,0 8,71 80,05 

AD 2526 0,0 0,0 0,1 1115,0 0,0 2,0 11,85 153,40 

FB 2526 0,2 0,2 0,5 252,4 0,0 4,0 3,06 12,17 

%TA 2526 5,1 100,4 10,0 198,0 0,0 66,7 2,31 6,05 

IND 2526 0,3 0,2 0,4 171,7 0,0 1,0 1,14 -0,71 
Onde: desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (C.V.), Tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva 

(LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), 

indicatriz (IND). 

 

Na Tabela 2 está representada a matriz de correlação das variáveis estudadas na 

amostragem realizada pela usina no ano de 2009 na Fazenda Santo Elias. 
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Tabela 2 - Matriz de correlação referente às variáveis que foram avaliadas na Fazenda Santo Elias 

  TT TA LA PP AD FB %TA IND 

TT 1,00 0,14 0,11 0,01 0,05 0,12 0,02 0,13 

TA  1,00 0,71 0,22 0,14 0,75 0,97 0,87 

LA   1,00 0,03 0,03 0,94 0,69 0,64 

PP    1,00 0,02 0,29 0,22 0,20 

AD     1,00 0,24 0,13 0,15 

FB      1,00 0,73 0,68 

%TA       1,00 0,87 

IND        1,00 
Onde: Tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP) adulto (AD), forma biológica (FB), 

porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND). Valores em negrito são significativos 

para p < 0,05. 

 

 Percebe-se que a variável TT apresentou baixa correlação com todas as variáveis 

estudadas. Além disso, dentre as variáveis relacionadas à praga, a LA foi a que 

apresentou a maior correlação com a FB, ressaltando que ela é a variável que mais 

influencia a FB biológica, uma vez que esta variável é composta pela soma de pupa, larva 

e adulto. Além disso, a variável TA possui forte correlação com as variáveis FB, LA, IND e 

%TA. Já a variável larva, que é a responsável pelo dano às soqueiras e perfilhos da cana-

de-açúcar, possui correlação com TA. 

Nas Tabelas 3 e 4 estão apresentados os resultados da estatística descritiva dos 

dados referentes aos cenários de amostragem que foram gerados na segunda etapa do 

projeto, desenvolvida em 2010 na Fazenda Iracema. A Tabela 3, refere-se aos dados 

relacionados à área 1 e a Tabela 4 à área 2.  
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Tabela 3 - Parâmetros estatísticos das variáveis amostradas na área 1 em 2010 na Fazenda Iracema, 
referentes a indicadores de ataque de Sphenophorus Levis em cana-de-açúcar 

          Total Pontos Mínimo Máximo 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 1357 973 491 234 120 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0 

TA 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 

LA 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

PP 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

AD 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

FB 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

%TA 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 71,4 71,4 57,1 57,1 

IND 1357 973 491 234 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

                                

  Variância Média D.P. 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 4,0 4,4 4,3 5,2 5,4 8,0 8,2 8,2 9,0 9,1 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 

TA 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

LA 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 

PP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

FB 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 

%TA 94,6 109,9 113,3 111,9 114,0 5,5 6,3 6,3 7,1 7,0 9,7 10,5 10,6 10,6 10,7 

IND 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

                                

  C.V. Simetria Curtose 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 25,0 25,7 25,3 25,3 25,7 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,6 -0,6 

TA 180,2 167,3 168,8 149,3 155,3 1,8 1,7 1,8 1,4 1,5 2,6 2,1 2,8 1,2 1,4 

LA 323,4 307,1 300,6 251,7 245,8 4,4 4,3 3,9 3,3 3,3 29,1 27,0 20,7 15,5 14,2 

PP 687,6 635,7 653,2 715,7 627,1 7,1 6,8 7,1 8,0 6,2 53,7 51,3 54,8 70,0 36,6 

AD 581,6 510,4 498,9 501,1 540,8 5,6 4,9 4,8 4,8 5,3 29,9 22,2 21,1 21,5 26,2 

FB 271,0 254,8 248,7 217,8 218,6 3,4 3,2 2,9 2,6 2,7 16,2 14,0 10,3 8,8 8,9 

%TA 178,1 165,9 168,8 149,4 152,5 1,8 1,7 1,9 1,6 1,6 2,8 3,1 4,7 2,7 3,1 

IND 155,8 143,6 144,0 127,9 132,0 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 -1,2 -1,5 -1,5 -1,8 -1,7 
Onde: desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (C.V.), tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva 
(LA), pupa (PP), adulto (AD),, Forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), 
(C1) cenário 1, (C2) cenário 2, (C3) cenário 3, (C4) cenário 4, (C5) cenário 5. 
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Tabela 4 - Parâmetros estatísticos das variáveis amostradas na área 2 em 2010 na Fazenda Iracema, 
referentes a indicadores de ataque de Sphenophorus Levis em cana-de-açúcar 

         Total Pontos Mínimo Máximo 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 1069 754 394 248 122  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 

TA 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  8,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

LA 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

PP 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

AD 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

FB 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

%TA 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  100,0 60,0 40,0 40,0 37,5 

IND 1069 754 394 248 122  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

                                

  Variância Média D.P. 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 3,2 3,3 3,1 3,9 3,7  8,0 8,0 7,9 8,2 8,3  1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 

TA 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

LA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

PP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

AD 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

FB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

%TA 116,3 110,1 102,1 110,4 101,6  6,1 6,5 6,2 7,1 6,8  10,8 10,5 10,1 10,5 10,1 

IND 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

                                

  C.V. Simetria Curtose 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

TT 22,5 22,7 22,3 24,0 23,1  0,9 0,8 0,9 0,7 0,5  1,5 1,2 1,3 0,5 0,3 

TA 176,8 163,5 166,9 152,2 152,2  2,0 1,6 1,6 1,4 1,4  5,8 2,0 1,7 1,0 1,1 

LA 339,4 332,3 341,9 336,8 278,9  3,6 3,4 3,3 3,4 2,4  13,1 11,9 10,6 11,1 4,1 

PP 690,2 658,9 695,5 782,6 1105,0 6,8 6,4 6,8 7,7 11,1 43,8 39,7 44,9 58,2 122,0

AD 456,1 406,5 468,8 481,7 545,4  4,5 4,0 4,9 5,2 5,3  20,0 15,5 25,1 28,9 26,7 

FB 261,4 243,2 262,6 263,2 261,3  2,8 2,5 2,6 2,7 2,6  8,3 6,5 6,6 6,7 6,7 

%TA 175,6 161,0 162,4 147,5 148,3  2,1 1,6 1,4 1,2 1,2  7,0 2,2 0,9 0,2 0,3 

IND 151,7 141,2 145,2 132,8 133,7  0,9 0,7 0,8 0,6 0,6  -1,3 -1,5 -1,4 -1,7 ‐1,7 
Onde: Desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (C.V.), tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva 
(LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), (C1) 
cenário 1, (C2) cenário 2, (C3) cenário 3, (C4) cenário 4. 
 

 

Nota-se que, em todos os cenários estudados o comportamento estatístico de cada 

variável relacionada à praga ou ao seu dano, foi similar, e não sofreram grandes 

variações devido aos diferentes cenários. Assim, como ocorreu na primeira avaliação em 

2009, o coeficiente de variação foi muito elevado para todas as variáveis relacionadas à 

praga e seu respectivo dano aos tocos. 
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Na Tabela 5 está representada a matriz de correlação das variáveis estudadas 

dentro de cada cenário, referentes à área 1 da segunda etapa do projeto. 

 

Tabela 5 - Matriz de correlação referente às variáveis que foram avaliadas na área 1 pertencente à Fazenda 
Iracema 

TT TA LA PP AD FB %TA IND TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00 1,00

TA 0,30 1,00 0,30 1,00

LA 0,12 0,54 1,00 0,13 0,55 1,00

PP 0,03 0,18 0,04 1,00 0,06 0,20 0,07

AD 0,05 0,29 0,05 0,03 1,00 0,05 0,31 0,05 0,03 1,00

FB 0,13 0,62 0,88 0,36 0,40 1,00 0,14 0,63 0,87 0,40 0,41 1,00

%TA 0,15 0,96 0,55 0,20 0,30 0,64 1,00 0,15 0,96 0,55 0,20 0,32 0,64 1,00

IND 0,22 0,86 0,48 0,23 0,27 0,58 0,88 1,00 0,21 0,86 0,47 0,23 0,28 0,56 0,87 1,00

TT TA LA PP AD FB %TA IND TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00 1,00

TA 0,27 1,00 0,24 1,00

LA 0,12 0,53 1,00 0,04 0,54 1,00

PP 0,01 0,21 0,03 1,00 -0,05 0,17 0,04 1,00

AD 0,01 0,32 0,06 0,03 1,00 -0,01 0,28 0,01 -0,03 1,00

FB 0,10 0,63 0,86 0,37 0,43 1,00 0,02 0,62 0,89 0,34 0,33 1,00

%TA 0,12 0,96 0,54 0,22 0,35 0,65 1,00 0,06 0,95 0,58 0,23 0,30 0,68 1,00

IND 0,19 0,85 0,48 0,22 0,29 0,58 0,85 1,00 0,14 0,86 0,51 0,18 0,26 0,59 0,86 1,00

TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00

TA 0,23 1,00

LA 0,03 0,65 1,00

PP -0,05 0,11 0,02 1,00

AD 0,07 0,30 0,08 -0,03 1,00

FB 0,04 0,69 0,93 0,25 0,34 1,00

%TA 0,06 0,95 0,71 0,15 0,26 0,75 1,00

IND 0,10 0,85 0,54 0,21 0,24 0,60 0,87 1,00

C1 C2

C3 C4

C5

 
Onde: Tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), 

porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND). Valores em negrito são significativos 

para p < 0,05. 

 

Em todos os cenários, nota-se que a variável TA apresentou correlação forte com 

LA, FB, %TA e IND. 
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Na Tabela 6 está representada a matriz de correlação das variáveis estudadas 

dentro de cada cenário, referentes à área 2 da segunda etapa do projeto. 

 

Tabela 6 - Matriz de correlação referente às variáveis que foram avaliadas na área 2 pertencente à Fazenda 
Iracema  

TT TA LA PP AD FB %TA IND TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00 1,00

TA 0,31 1,00 0,35 1,00

LA 0,13 0,48 1,00 0,20 0,49 1,00

PP 0,05 0,25 0,06 1,00 0,05 0,24 0,04

AD 0,10 0,34 0,03 0,03 1,00 0,10 0,38 -0,01 0,04 1,00

FB 0,17 0,62 0,80 0,38 0,53 1,00 0,22 0,66 0,75 0,39 0,56 1,00

%TA 0,15 0,96 0,46 0,25 0,33 0,60 1,00 0,18 0,96 0,45 0,25 0,38 0,63 1,00

IND 0,23 0,86 0,45 0,22 0,33 0,58 0,86 1,00 0,24 0,86 0,43 0,21 0,35 0,58 0,88 1,00

TT TA LA PP AD FB %TA IND TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00 1,00

TA 0,30 1,00 0,30 1,00

LA 0,25 0,46 1,00 0,28 0,46 1,00

PP 0,02 0,18 -0,04 1,00 0,00 0,16 -0,04 1,00

AD 0,06 0,38 0,06 0,05 1,00 0,07 0,38 0,05 -0,03 1,00

FB 0,22 0,61 0,73 0,35 0,62 1,00 0,25 0,61 0,76 0,27 0,61 1,00 0,55

%TA 0,15 0,96 0,40 0,19 0,37 0,56 1,00 0,14 0,96 0,38 0,16 0,38 0,55 1,00

IND 0,18 0,87 0,42 0,21 0,31 0,55 0,89 1,00 0,18 0,87 0,39 0,17 0,28 0,50 0,90 1,00

TT TA LA PP AD FB %TA IND

TT 1,00

TA 0,37 1,00

LA 0,26 0,49 1,00

PP 0,08 0,14 -0,03 1,00

AD 0,19 0,43 0,22 -0,02 1,00

FB 0,31 0,60 0,88 0,19 0,61 1,00

%TA 0,22 0,96 0,43 0,12 0,36 0,52 1,00

IND 0,26 0,88 0,48 0,12 0,25 0,51 0,90 1,00

C1 C2

C3 C4

C5

 
Onde: Tocos totais (TT), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), 
porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND). Valores em negrito são significativos 
para p < 0,05. 

 

Nota-se que nas duas áreas não houve grandes variações de correlação para as 

mesmas variáveis nos diferentes cenários, ou seja, as variáveis apresentaram um 

comportamento similar mesmo reduzindo a densidade amostral. Assim como aconteceu 

na avaliação de 2009, a variável TT apresentou uma baixa correlação com todas as 
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outras variáveis estudadas. Além disso, em todas as avaliações a correlação entre as 

variáveis diretamente relacionadas a praga (LA, PP, AD) foi muito baixa e em alguns 

casos até mesmo negativa. 

Na Figura 12 encontram-se os semivariogramas das variáveis que apresentaram 

dependência espacial referente à área avaliada no ano de 2009. 

 

 

 

Figura 12 - Semivariogramas das variáveis referente à área avaliada em 2009, onde: tocos atacados (TA), 
pupa (PP), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Na Tabela 7 encontram-se os parâmetros dos semivariogramas das variáveis 

avaliadas no ano de 2009. Nota-se que as variáveis LA, AD e FB não apresentaram 

dependência espacial, caracterizando efeito pepita puro. Mesmo utilizando a escala de 

amostragem mais adensada (cenário 1) não foi suficiente para determinar a dependência 

espacial destas variáveis; outro fator que interfere neste aspecto relaciona-se ao hábitos e 

ciclo biológico da praga. O estádio de desenvolvimento do inseto pode influenciar para 

caracterizar dependência espacial apenas para uma variável diretamente relacionada à 

praga, nesse caso pupa. 

 

TA PP 

IND %TA 
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Tabela 7 - Parâmetros dos semivariogramas das variáveis estudadas referente à avaliação de 2009 
realizada na Fazenda Santo Elias 

Avaliação 2009 

  Modelo C0 C1 A IDE 

TA Esférico 0,22 0,22 22,03 49,62

LA Efeito Pepita Puro       

PP Esférico 0,01 0,01 26,50 55,84

AD Efeito Pepita Puro       

FB Efeito Pepita Puro       

%TA Esférico 63,39 31,27 21,82 33,03

IND Exponencial 0,13 0,05 27,85 28,48
Onde: efeito pepita (C0), patamar (C1), alcance (A), índice de dependência espacial (IDE), tocos atacados 
(TA), larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados 
(%TA), indicatriz (IND). 

 

Na Figura 13 está representado o IDE para as variáveis que apresentaram 

dependência espacial na amostragem realizada em 2009. 

 

 
Figura 13 - Índice de dependência espacial das variáveis estudadas referentes à área amostrada em 2009, 

onde: índice de dependência espacial (IDE), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP), adulto 
(AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Observando a Figura 13, para as variáveis que apresentaram dependência, o 

índice de dependência espacial (IDE) indica que todas elas podem ser classificadas com 

um grau moderado (25% < IDE < 75%), segundo a classificação proposta por Zimback 

(2001). Para as variáveis TA, %TA e IND a que apresentou o maior índice de 

dependência espacial foi TA.  

Percebe-se que dentre as variáveis que estão relacionadas à praga, apenas as 

Pupas apresentaram dependência espacial. Este fato pode estar relacionado ao ciclo 
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biológico da praga, uma vez que as amostragens foram realizadas no início do mês de 

junho. Segundo DEGASPARI et al.(1987), as larvas ocorrem em maior número nos meses 

de maio, junho, julho e novembro e seu desenvolvimento pode durar entre 30 e 60 dias, 

com média de 50 dias (PRECETTI e ARRIGONI, 1990), ou seja, a avaliação coincide com 

o período em que as larvas começam a entrar no período pupal. 

Na Figura 14 está representado o alcance para as variáveis que apresentaram 

dependência espacial na amostragem realizada em 2009. 

 

 
Figura 14 - Alcance das variáveis estudadas referente à área amostrada em 2009, onde: tocos atacados (TA), 

larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados 
atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Para as variáveis que apresentaram dependência, nota-se que o alcance variou 

entre 20 e 30 m, ou seja, esta é a distância limite de dependência espacial para estas 

variáveis e os pontos amostrais que estão até esta distância possuem correlação.  

Nas Figuras de 15 a 19 encontram-se os semivariogramas de cada variável da 

área 1  para os diferentes cenários que foram gerados.  
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Figura 15 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 1 da área 1, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados 
(%TA), indicatriz (IND) 

 

TA LA 

FB 
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Figura 16 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 2 da área 1, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados 
(%TA), indicatriz (IND) 

 

 

TA LA 

%TA IND 

FB 
AD 
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Figura 17 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 3 da área 1, onde: tocos atacados (TA), 
adulto (AD), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 
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Figura 18 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 4 da área 1, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados 
(%TA), indicatriz (IND) 
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AD 
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Figura 19 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 5 da área 1, onde: tocos atacados (TA), 
indicatriz (IND) 

 

Na Tabela 8 estão apresentados os parâmetros dos semivariogramas da área 1 

para cada variável dos diferentes cenários que foram gerados na segunda etapa do 

projeto. 

As análises dos semivariogramas indicam que na área 1 apenas a variável pupa 

não apresentou dependência espacial em nenhum dos cenários estudados. Esse fato 

pode estar relacionado ao período pupal ser o mais curto dentre todos os estádios de 

desenvolvimento da praga. Em condições de laboratório esse período pupal pode ter uma 

duração de 5 a 13 dias, com média de 10,5 dias (DEGASPARI et al., 1987). 

Nota-se que o cenário 5 foi o que apresentou a maior incidência de efeito pepita 

puro para as variáveis estudadas. Dentre as sete variáveis estudadas, apenas TA e 

indicatriz apresentaram dependência espacial. Esse fato pode estar relacionado à redução 

na quantidade de pontos utilizados para gerar os semivariogramas, pois nesse cenário 

foram utilizados apenas 122 pontos, o que corresponde a uma amostragem de 

aproximadamente 7 pontos ha-1, ou seja, esta densidade amostral não foi suficiente para 

caracterizar a dependência espacial da maioria das variáveis. 

 

 

 

 

 

 

TA IND 
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Tabela 8 - Parâmetros dos semivariogramas das variáveis estudadas referente a área 1 da avaliação 
realizada em 2010 

  C1 C2 

  Modelo C0 C1 A IDE Modelo C0 C1 A IDE 

TA Esférico 0,27 0,43 14,03 61,05 Esférico 0,60 0,24 18,54 28,31 

LA Esférico 0,03 0,13 10,45 79,04 Esférico 0,08 0,11 16,44 55,55 

PP Efeito Pepita Puro       Efeito Pepita Puro       

AD Esférico 0,01 0,02 14,93 56,89 Esférico 0,02 0,02 15,08 51,84 

FB Esférico 0,05 0,18 11,17 79,51 Esférico 0,14 0,14 16,44 48,72 

%TA Esférico 58,61 33,12 15,82 36,11 Esférico 83,84 23,67 27,23 22,02 

IND Exponencial 0,16 0,04 15,63 21,00 Exponencial 0,08 0,14 5,45 64,06 

                      

  C3 C4 

  Modelo C0 C1 A IDE Modelo C0 C1 A IDE 

TA Esférico 0,44 0,38 21,33 46,54 Exponencial 0,02 0,82 14,83 97,34 

LA Efeito Pepita Puro       Exponencial 0,03 0,20 10,95 85,79 

PP Efeito Pepita Puro       Efeito Pepita Puro       

AD Exférico 0,01 0,03 25,08 81,30 Esférico 0,02 0,02 37,48 52,28 

FB Efeito Pepita Puro       Exponencial 0,02 0,30 14,19 92,51 

%TA Esférico 94,03 16,83 29,50 15,18 Esférico 5,25 94,01 39,96 94,71 

IND Esférico 0,17 0,05 28,57 22,56 Esférico 0,06 0,16 41,12 73,72 

                                

  C5               

  Modelo C0 C1 A IDE               

TA Esférico 0,72 0,32 187,30 30,77               

LA Efeito Pepita Puro                        

PP Efeito Pepita Puro                     

AD Efeito Pepita Puro                     

FB Efeito Pepita Puro                     

%TA Efeito Pepita Puro                     

IND Esférico 0,19 0,04 147,20 17,39               
Onde: efeito pepita (C0), patamar (C1), alcance (A), índice de dependência espacial (IDE), (C1) cenário 1, 
(C2) cenário 2, (C3) cenário 3, (C4) cenário 4, tocos atacados (TA), lava (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma 
biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA). 

 

Observando o gráfico da Figura 20, nota-se que o cenário 4 (padrão usina) foi o 

que apresentou os maiores IDE para as variáveis que apresentaram dependência na área 

1, exceto para adulto. Neste cenário, exceto adulto e a indicatriz, apresentaram um forte 

grau de dependência espacial (maior que 75%), segundo a classificação proposta por 

Zimback (2001).  
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Figura 20 - Índice de dependência espacial das variáveis estudadas referente à área 1 amostrada em 2010, 

onde: índice de dependência espacial (IDE), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP), adulto 
(AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Observa-se também que apenas as variáveis TA e AD apresentaram dependência 

espacial no mínimo moderada em todos os cenários. 

Na Figura 21, verifica-se que para as variáveis que apresentaram dependência 

espacial, o alcance variou aproximadamente entre 10 e 50 m, exceto no cenário 5 onde o 

alcance ultrapassou os 140 m, fato que pode estar relacionado ao maior espaçamento 

entre as amostras. 

 

 
Figura 21 - Alcance das variáveis estudadas referente à área 1 amostrada em 2010, onde: tocos atacados 

(TA), larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos 
amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Nas Figuras de 22 a 25 encontram-se os semivariogramas de cada variável da 

área 2  para os diferentes cenários que foram gerados na amostragem realizada em 2010 

na Fazenda Iracema. 
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Figura 22 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 1 da área 2, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados 
atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

TA LA 

AD 

  FB %TA 

PP 

IND 
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Figura 23 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 2 da área 2, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), pupa (PP), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados 
(%TA), indicatriz (IND) 

 

 

TA LA 

%TA IND 

FB 
PP 
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Figura 24 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 3 da área 2, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz 
(IND) 

 

 

 

TA LA 

FB %TA 

IND 
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Figura 25 - Semivariogramas das variáveis referente ao cenário 4 da área 2, onde: tocos atacados (TA), 
larva (LA), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz 
(IND) 

 

Na área 2, as análises dos semivariogramas indicam que todas as variáveis 

apresentaram dependência espacial apenas no cenário 1, onde a amostragem foi mais 

densa.  

Na Tabela 9 estão apresentados os parâmetros dos semivariogramas da área 2 

para cada variável dos diferentes cenários que foram gerados na segunda etapa do 

projeto. 

 

TA LA 

%TA 

IND 

FB 
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Tabela 9 - Parâmetros dos semivariogramas das variáveis estudadas referente à área 2 da avaliação 
realizada em 2010 

  C1 C2 

  Modelo C0 C1 A IDE Modelo C0 C1 A IDE 

TA Exponencial 0,52 0,31 6,62 37,35 Esférico 0,42 0,33 17,97 43,92 

LA Esférico 0,07 0,04 12,09 32,09 Esférico 0,06 0,05 23,42 45,37 

PP Esférico 0,01 0,01 37,23 29,12 Esférico 0,01 0,01 46,88 38,48 

AD Esférico 0,003 0,04 13,24 93,27 Efeito pepita Puro       

FB Esférico 0,14 0,05 16,35 25,03 Exponencial 0,15 0,04 21,01 22,77 

%TA Exponencial 67,81 40,53 6,45 37,41 Esférico 90,41 16,47 126,6 15,41 

IND Esférico 0,17 0,04 20,70 18,80 Esférico 0,20 0,03 109,0 11,82 

                      

  C3 C4 

  Modelo C0 C1 A IDE Modelo C0 C1 A IDE 

TA Exponencial 0,37 0,36 27,67 49,33 Esférico 0,22 0,68 44,72 75,41 

LA Esférico 0,04 0,05 28,02 54,58 Exponencial 0,03 0,07 15,60 70,82 

PP Efeito Pepita Puro       Efeito Pepita Puro       

AD Efeito Pepita Puro       Efeito Pepita Puro       

FB Esférico 0,04 0,12 27,10 74,98 Esférico 0,01 0,16 29,98 93,46 

%TA Exponencial 33,35 66,70 14,21 66,67 Esférico 0,01 0,16 29,98 94,05 

IND Exponencial 0,15 0,07 32,23 30,66 Exponencial 0,08 0,15 11,91 64,81 

                      

  C5           

  Modelo C0 C1 A IDE           

TA Efeito Pepita Puro                 

LA Efeito Pepita Puro                 

PP Efeito Pepita Puro                 

AD Efeito Pepita Puro                 

FB Efeito Pepita Puro                 

%TA Efeito Pepita Puro                 

IND Efeito Pepita Puro                 
Onde: efeito pepita (C0), patamar (C1), alcance (A), índice de dependência espacial (IDE), (C1) cenário 1, 
(C2) cenário 2, (C3) cenário 3, (C4) cenário 4, tocos atacados (TA), lava (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma 
biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA). 

 

Nota-se que no cenário 5 todas as variáveis apresentaram efeito pepita puro, ou 

seja, a densidade amostral utilizada, aproximadamente 7 pontos ha-1, não foi suficiente 

para determinar a dependência espacial da praga. 

A Figura 26 indica que apenas as variáveis TA e LA apresentaram grau de 

dependência moderado ou forte nos cenários de 1 a 4. Além disso, nota-se que o cenário 

4 foi o que apresentou o maior grau de dependência espacial (exceto para PP e AD) em 

relação as variáveis estudadas na área 2. 
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Figura 26 - Índice de dependência espacial das variáveis estudadas referente à área 2 amostrada em 2010, 

onde: índice de dependência espacial (IDE), tocos atacados (TA), larva (LA), pupa (PP), adulto 
(AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Na Figura 27, verifica-se que para as variáveis que apresentaram dependência 

espacial, o alcance variou entre 10 e 50 m, exceto no cenário 2 para as variáveis %TA e 

IND . Este fato do alcance estar elevado nestas duas variáveis do cenário 2 está 

diretamente relacionado ao baixo IDE que elas apresentaram, ou seja, estas variáveis 

tendem a apresentar efeito pepita puro neste cenário. 

 

 
Figura 27 - Alcance das variáveis estudadas referente à área 2 amostrada em 2010, onde: tocos atacados 

(TA), larva (LA), pupa (PP), adulto (AD), forma biológica (FB), porcentagem de tocos 
amostrados atacados (%TA), indicatriz (IND) 

 

Oliveira et al. (2005), estudando coró-da-soja (besouros da ordem coleóptera 

pertencentes a família Melolonthidae) na fase larval no sistema de plantio direto em soja, 

determinou a existência de dependência espacial com uma alcance de 70 m realizando 

uma amostragem em uma grade de 15 x 15 m. 
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Observando as três avaliações realizadas (avaliação 2009, área 1 – 2010, área 2 – 

2010), nota-se que as variáveis relacionadas diretamente a praga (LA, PP, AD e FB) 

demonstraram ser variáveis de difícil análise da dependência espacial. Na avaliação de 

2009, dentre as quatro variáveis relacionadas à praga, apenas a pupa apresentou 

dependência espacial, já na área 1 a pupa apresentou efeito pepita puro em todos os 

cenário. Além disso, a LA e a FB também apresentaram efeito pepita puro no cenário 3. 

Na área 2, a variável pupa apresentou efeito pepita puro nos cenários de 3 a 5 e o adulto 

apresentou dependência apenas na amostragem mais densa (cenário 1). Nesses casos 

em que ocorre efeito pepita puro, indicam que a distribuição da variável em campo foi ao 

acaso ou a distância entre os pontos de amostragem era grande demais para possibilitar 

a detecção da dependência espacial. 

LIEBHOLD et al. (1993) afirmam que a ocorrência de efeito pepita puro em 

trabalhos com insetos é bastante comum e se deve principalmente ao fato de que a 

dependência espacial ocorre em uma escala espacial menor do que a escala de 

amostragem muitas vezes adotada. Outro fator que deve ser levado em conta é o fato de 

que muitas vezes a amostragem é realizada baseando-se em organismos vivos que se 

locomovem, podendo favorecer a ocorrência de efeito pepita. Além disso, o ciclo biológico 

da praga pode interferir diretamente nas variáveis estudadas, sendo muito importante 

levar em conta a época em que se desenrolou a amostragem no campo. 

Já as variáveis relacionadas ao ataque da praga (TA e %TA) e a indicatriz (TA + 

FB) apresentam-se mais constantes para averiguar a dependência espacial, uma vez que 

apresentaram dependência na maioria das áreas e cenários estudados. Para a variável 

TA e indicatriz apenas o cenário 5 da área 2 não apresentou dependência espacial, e 

para a variável %TA apresentou efeito pepita puro apenas no cenário 5 das áreas 1 e 2. 

Deve-se ressaltar que o dano causado nos tocos atacados são permanentes e imóveis, 

facilitando assim a verificação das reboleiras e a caracterização da dependência espacial 

da praga. 

Em todas as avaliações e cenários, a variável tocos atacados apresentou 

dependência espacial no mínimo moderada (exceto a área 2, cenário 5), sendo assim, 

essa variável foi a que se apresentou mais constante para representar a ocorrência da 

praga. Além disso, esta variável apresentou na maioria dos casos uma correlação forte 

com as variáveis mais importantes na tomada de decisão para efetuar o controle. A LA é 

o alvo quando se adota uma medida de controle, a FB expressa todos os organismos 

vivos relacionados a praga (LA + PP + AD), a IND relaciona-se a qualquer presença da 



58 

 

praga viva ou seu respectivo dano e a %TA relaciona-se diretamente ao nível de ataque 

da praga na soqueira.  

Como se pode observar nas Figuras 13, 20 e 26, a variável toco atacado 

apresentou no mínimo grau de dependência espacial moderado, e em algumas situações 

forte grau de dependência espacial (cenário 4, área 1 e 2). 

Na Figura 28, está apresentado o mapa da variável toco atacado referente à 

amostragem realizada em 2009. Nota-se que na parte direita da área, ocorre uma maior 

infestação da praga, sendo que este fato pode ser evidenciado observando a Figura 29, 

onde foi aplicado um nível de aumento de 100 vezes a fim de enfatizar os picos de 

ataque. 

Pela formação dos picos, averigua-se que além da infestação ocorrer com mais 

intensidade na parte direita da área, ela é muito mais intensa do que as reboleiras que 

ocorrem na parte esquerda, podendo caracterizar um maior dano à cultura nessas 

regiões. 

 

 

Figura 28 - Mapa da variável toco atacado referente à área amostrada em 2009 
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Figura 29 - Mapa da variável toco atacado com nível de aumento de 100 vezes referente à área amostrada 
em 2009 

 

Nas Figuras 30, 31 e 32 estão representados os mapas da variável tocos atacados 

considerando nível de controle 0,5; 0,3 e 0,2 TA, respectivamente 

 

 

Figura 30 - Mapa da variável toco atacado considerando nível de controle 0,5 tocos atacados referente à 
área amostrada em 2009 
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Figura 31 - Mapa da variável toco atacado considerando nível de controle 0,3 tocos atacados referente à 
área amostrada em 2009 

 

 

Figura 32 - Mapa da variável toco atacado considerando nível de controle 0,2 tocos atacados referente à 
área amostrada em 2009 

 

 



61 

 

Observando-se os mapas, percebe-se que foi possível caracterizar as reboleiras 

da praga. Na Tabela 10 está apresentado um breve resumo da relação da área infestada 

pela área sem infestação para aos três níveis de controle 0,5; 0,3 e 0,2 TA, propostos 

pela usina. 

 

   Tabela 10 - Área infestada x Área sem infestação 

Nível de Controle Infestada (ha) Sem Infestação (ha) % sem infestação 

0,5 TA 34,45 112,5 76,5 

0,3 TA 66,54 80,4 54,7 

0,2 TA 90,06 56,8 38,7 
   Onde: Toco Atacado (TA) 

 

Nota-se que, utilizando o nível de controle mais rigoroso (0,2 TA), a área infestada 

representou apenas 61,3% da área total, ou seja, em aproximadamente 38,7% da área 

não seria necessário realizar o controle da praga. Já no nível de controle menos rigoroso 

a economia de produto chega a 76,5%. 

Nas Figuras 33 e 34, estão os semivariogramas da variável TA referentes à terceira 

etapa do projeto que visou realizar a aplicação localizada nas áreas infestadas 

pertencentes a Fazenda Santa Lúcia (Glebas de 1 a 5) e na Fazenda Santo Antônio 

(221401 e 221402). 
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Figura 33 - Semivariogramas da variável toco atacado referente às 5 glebas independentes e de toda a 
Fazenda Santa Lúcia 

 

 

Gleba 1 
Gleba 2 

Gleba 4 

Gleba 5 Fazenda Santa Lúcia 

Gleba 3 
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Figura 34 - Semivariogramas da variável toco atacado referente as glebas 221401 e 221402 pertencentes a 
Fazenda Santo Antônio 

 

Após analisar os semivariogramas foram gerados os mapas de aplicação utilizando 

um nível de controle de 0,2 tocos atacados. Nas Figuras 35, estão os mapas referentes às 

áreas pertencentes à Fazenda Santa Lúcia que deveriam receber a aplicação localizada, 

porém não foi possível devido à indisponibilidade de maquinário. Os mapas foram 

gerados com nível de controle de 0,2 tocos atacados para cada gleba da Fazenda Santa 

Lúcia e também um mapa representando a Fazenda intera.  

Observando o mapa da fazenda percebe-se que na parte direita da área a 

infestação da praga está mais intensa que na parte esquerda. Além disso, percebe-se que 

existem talhões onde o nível de infestação está baixo, como é o caso da gleba 3 (Figura 

35 C). 

Na Tabela 11 está expresso um resumo da relação da área infestada pela área 

sem infestação das cinco glebas e da Fazenda Santa Lúcia inteira. 

 

Tabela 11 - Área infestada x área sem infestação da Fazenda Santa Lúcia 

ÁREA Total (ha) Infestado (ha)  Sem Infestação (ha) % sem infestação 

Faz.  Sta. Lúcia 277,3 102,1 175,2 63,18 

Gleba 1 59,29 33,45 25,84 43,58 

Gleba 2 64,93 10,58 54,35 83,71 

Gleba 3 47,88 5,81 42,07 87,87 

Gleba 4 46,21 21,98 24,23 52,43 

Gleba 5 54,19 28,66 25,53 47,11 
 

221401 221402 
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Figura 35 - Mapa da variável toco atacado considerando nível de controle 0,2 TA referente a Fazenda Santa 
Lúcia, onde (A) gleba 1, (B) gleba 2, (C) gleba 3, (D) gleba 4, (E) gleba 5, (F) Fazenda Santa 
Lúcia 

  

(A) (B) 

(E) (F) 

(C) (D) 



65 

 

Percebe-se que a gleba que apresentou o maior nível de infestação foi a gleba 1, 

e mesmo assim a área sem infestação chegou a 43,58% do total. Levando-se em conta a 

Fazenda Santa Lúcia inteira, 63% da área estava livre da praga, portanto caso fosse 

realizada uma aplicação localizada poderia ter sido economizado cerca de 63% de 

insumo. 

Na Figura 36 e 37 estão representados os mapas que foram gerados para as 

áreas 221401 e 221402, pertencentes a Fazenda Santo Antônio.  

 

 

Figura 36 - Mapa de aplicação da área 221401 com nível de controle de 0,2 tocos atacados 

 

 

Figura 37 - Mapa de aplicação da área 221402 com nível de controle de 0,2 tocos atacados 
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Pode-se observar que houve uma economia de produto considerável nas duas 

áreas, principalmente, na área 221402 onde houve uma redução acima de 80% da 

necessidade de produto que seria utilizado se a aplicação fosse realizada da maneira 

convencional, ou seja, em área total (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Área infestada x área sem infestação e economia de produto 

Área  Total (ha)  infestada (ha)  Sem Infestação (ha) Economia Produto (%)

221401 35,01 15,37 19,64 56,10 

221402 25,25 4,86 20,39 80,75 
 

Nas Figuras 38 e 39 estão expressos os mapas de recomendação e pós-aplicação. 

Pode-se verificar que o controlador efetuou sua função uma vez que o mapa de 

recomendação (Figura 38 A e 39 A) ficou muito similar ao mapa de aplicação (Figura 38 B 

e 39 B). 

 

  

Figura 38 - Mapas de pós-aplicação área 221401. (A) Mapa da dose teórica ou mapa de recomendação e 
(B) mapa da dose real ou mapa de pós-aplicação 

   

 

 

(B)(A)
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Figura 39 - Mapas de pós-aplicação área 221402. (A) Mapa da dose teórica ou mapa de recomendação e 
(B) mapa da dose real ou mapa de pós-aplicação 

(B)(A)
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Observando os resultados expostos no trabalho averigua-se que o plano de 

amostragem que melhor representou a praga foi o padrão utilizado pela usina, onde foi 

adotado uma densidade amostral com cerca de 14 a 17 pontos ha-1. Nota-se que mesmo 

adotando uma densidade amostral muito mais densa, com aproximadamente 80 pontos 

ha-1 na área 1 e 60 pontos ha-1 na área 2 não houve ganhos significativos referentes ao 

aumento do IDE. Nota-se ainda que quando reduziu-se a densidade amostral para 7 

pontos ha-1 praticamente todas as variáveis apresentaram efeito pepita puro, não sendo 

possível caracterizar a dependência espacial das mesmas.  

 Sendo assim, para realizar amostragem georreferenciada de Sphenophorus Levis, 

recomenda-se amostrar 17 pontos ha-1, sendo que os avaliadores devem seguir uma 

rotina amostrando uma fileira de cana a cada 20 fileiras e o espaçamento entre os pontos 

na fileira deve ser de 20 m. A variável que melhor representou a praga para geração dos 

mapas de aplicação foi tocos atacados.  

 Para realizar a aplicação localizada do inseticida, recomenda-se equipar o 

aplicador com um controlador de vazão que possua um receptor de GPS integrado e que 

aceite a inserção de mapas georreferenciados.  

Outro ponto muito importante durante a aplicação refere-se a não cortar a soqueira 

de cana-de-açúcar nas regiões onde não se aplica o defensivo, pois o processo de 

fermentação da cana sem a presença do inseticida pode favorecer a infestação de áreas 

que antes não estavam infestadas pela praga. No trabalho desenvolvido, esse controle 

era feito manualmente através do abaixamento da máquina por comando hidráulico do 

trator apenas nas zonas onde deveria receber o inseticida, ou seja, a soqueira não era 

cortada nas regiões onde não se aplicava o defensivo. No caso de aplicações em escala 

comercial é necessário fazer uma adaptação (comando eletro-hidráulico associada ao 

controlador que possui o receptor de GPS) no sistema hidráulico do trator, possibilitando 

sistematizar este processo de subir e descer o aplicador em função das zonas de 

aplicação, evitando assim erros operacionais. 

 Em relação ao nível de controle, cada unidade produtiva deverá avaliar o método 

que apresenta o melhor custo benefício em função de algumas variáveis como: idade do 

canavial, nível de infestação, disponibilidade de defensivo, custo de defensivo e de 
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aplicação. No trabalho realizado, nota-se que mesmo adotando o nível de controle mais 

rigoroso houve uma economia considerável de produto, garantindo assim uma maior 

rentabilidade ao usuário e uma redução considerável do aporte de produto químico 

aplicado. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 O sistema de amostragem utilizado pela usina com aproximadamente 17 pontos 

ha-1 foi adequado para caracterizar a variabilidade espacial da praga. A variável que 

melhor representou a dependência espacial de Sphenophorus levis foram os tocos 

atacados. 

Mesmo utilizando o nível de controle mais rigoroso observou-se uma economia 

considerável na quantidade de produto utilizado na aplicação localizada, confirmando o 

potencial da utilização de técnicas de agricultura de precisão em trabalhos relacionados 

ao manejo integrado de pragas. 
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                   ANEXO A - Dados Pluviométricos referentes ao ano 2009 

  Pluviômetro (mm) 
Meses Paramirim Iracema D.Barras B.Vista  Média  
Janeiro 144 122 213 160 160 

Fevereiro 125 145 200 116 147 
Março 127 118 167 100 128 
Abril 18 52 39 49 40 
Maio 27 22 57 22 32 

Junho 48 47 43 52 48 
Julho 56 64 74 72 67 

Agosto 96 98 81 86 90 
Setembro 129 136 150 141 139 
Outubro 142 125 117 110 124 

Novembro 208 194 303 189 224 
Dezembro 304 272 386 322 321 

Total 1 424 1 395 1 830 1 419 1 517 
OBS: Pluviômetro Paramirim, Iracema e Boa Vista possuem proximidade com as Fazendas Iracema, Santo 
Elias e Santa Lúcia. Pluviômetro D. Barras está próximo a Fazenda Santo Antônio. 

 

           ANEXO B - Dados Pluviométricos referentes ao ano 2010 

  Pluviômetro (mm)   

Meses Paramirim  Iracema D.Barras B.Vista Itauna Média  
Janeiro 475 470 426 464 486 464 

Fevereiro 197 222 194 232 256 220 
Março 189 129 104 115 118 131 
Abril 91 118 70 62 94 87 
Maio 23 20 20 22 22 21 

Junho 17 20 22 17 27 21 
Julho 51 50 51 50 22 45 

Agosto 0 0 0 0 0 0 
Setembro 61 65 59 81 45 62 
Outubro 104 105 124 92 75 100 

Novembro 64 91 56 70 86 73 
Dezembro 294 239 300 291 277 280 

Total 1 566 1 529 1 426 1 496 1 508 1 505 
OBS: Pluviômetro Paramirim, Iracema e Boa Vista possuem proximidade com as Fazendas Iracema, Santo 
Elias e Santa Lúcia. Pluviômetro Itauna está próximo a Fazenda Santo Elias e pluviômetro D. Barras está 
próximo a Fazenda Santo Antônio. 
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           ANEXO C - Dados Pluviométricos referentes ao ano 2011 

  Pluviômetro (mm)   

Meses Paramirim  Iracema D.Barras B.Vista Itauna Média  
Janeiro 450 436 695 527 496 521 

Fevereiro 202 137 194 112 169 163 
Março 294 265 222 246 209 247 
Abril 166 188 157 146 163 164 
Maio 19 8 31 18 19 19 

Junho 38 48 43 43 35 41 
Julho 0 0 0 0 0 0 

Agosto 22 23 32 29 30 27 
Setembro 0 0 1 0 0 0 
Outubro 286 336 286 280 236 285 

Novembro 255 230 239 154 160 208 
Dezembro 144 144 131 164 140 145 

Total 1 876 1 815 2 031 1 719 1 657 1 820 
OBS: Pluviômetro Paramirim, Iracema e Boa Vista possuem proximidade com as Fazendas Iracema, Santo 
Elias e Santa Lúcia. Pluviômetro Itauna está próximo a Fazenda Santo Elias e pluviômetro D. Barras está 
próximo a Fazenda Santo Antônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


