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 A cultura da soja possui uma diversidade de insetos pragas que pode ocasionar 

grandes danos na sua produção. Dentre as espécies de pragas destaca se a espécie 

Chrysodeixis includens com grande potencial de ocasionar danos econômicos a 

cultura de soja. Para contornar este problema, os produtores dispõem de várias táticas 

de controle de pragas como o controle químico, biológico e a utilização de cultivares 

geneticamente modificada (transgênica). No entanto, estudos que visam determinar o 

padrão de distribuição da espécie na cultura da soja e qual o seu padrão de 

distribuição espacial em lavouras geneticamente modificada são se extrema 

importância. Assim o objetivo do presente trabalho foi avaliar o padrão de distribuição 

da ocorrência de C. includens em lavouras de soja transgênica no município de 

Mineiros – GO. O experimento foi realizado na fazenda Flores LD. Manoel Joaquim, 

situado às margens da GO 306, Mineiros-GO, a 761,88 metros de altitude, 

coordenadas 17º37'39" S, 52º37'39" O. Os monitoramentos de pragas foram 

realizados durante todo o ciclo da cultura para as cultivares Brasmax Bônus e Monsoy 

8372 IPRO. Com os números de ocorrência ou ausência de cada espécie em cada 

ponto amostrado ajustaram-se três modelos de semivariogramas: esférico, 

exponencial e Gaussiano (1). Após a seleção do modelo, utilizou-se a metodologia da 

Krigagem para construção dos mapas de distribuição de C. includens nas áreas 

avaliadas (2). Após a obtenção dos semivariogramas foi confeccionado os mapas de 

distribuição de C. includens para o modelo Gaussiano, o qual foi o modelo 

selecionado, utilizando se a técnica de Krigagem. Pelo mapa pode se inferir que a 

ocorrência de C. includens está concentrado em poucos pontos, permitindo afirmar 

que segue um padrão de distribuição agregada nas cultivares de soja avaliadas. Ao 

saber este padrão para essa praga o produtor poderá direcionar as suas táticas de 

controle em pontos estratégicos da sua lavoura (3).   
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