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SummarySummarySummarySummarySummary

The objective of the present study was to evaluate the effect of thiamethoxam in the control of roots spittlebug,
Mahanarva fimbriolata, in technological quality and productivity in the sugarcane crop. The research was
carried out in the experimental areas of «Usina Jalles Machado S/A», Goianésia City, Goiás State, Brazil. Three
experiments were installed in areas with mechanized harvest without previous burning: two with presence and
one without the presence of roots spittlebug. The experimental design was randomized blocks, with four
repetitions, being each parcel consisting of nine lines of ten meters. The evaluated treatments were: thiame-
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R e s u m oR e s u m oR e s u m oR e s u m oR e s u m o

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de thiamethoxam no controle de cigarrinha-das-raízes, Maha-
narva fimbriolata, na qualidade tecnológica e produtividade na cultura da cana-de-açúcar. A pesquisa foi
conduzida nas áreas experimentais da Usina Jalles Machado S.A., Goianésia, Goiás, Brasil. Foram instalados
três experimentos, em áreas com colheita mecanizada, sem queima prévia: dois com a presença e um sem a
presença de cigarrinha-das-raízes. Empregou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com
quatro repetições, sendo cada parcela constituída de nove linhas de cana de dez metros. Os tratamentos
avaliados foram: thiamethoxam nas doses: 0 g, 100 g, 150 g e 200 g de ingrediente ativo.ha-1. Na aplicação
utilizou-se um pulverizador costal de pressão constante (CO2). As avaliações da população da cigarrinha foram
realizadas aos 13, 31, 43, 59, 77, 94 e 127 dias após aplicação, através da contagem do número de ninfas
presentes em uma linha da parcela. Determinou-se também a produtividade e as características tecnológicas.
Todos os tratamentos com thiamethoxam reduziram a população da cigarrinha, independentemente da dose
empregada, não diferindo entre si. O efeito de thiamethoxam foi observado no incremento significativo da
produção agrícola de até 7,98 t.ha-1, conseqüentemente aumento no rendimento industrial. As características
tecnológicas avaliadas não foram influenciadas pela aplicação de thiamethoxam.
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thoxam in dose of 0, 100, 150 and 200 g of active ingredient per hectare. A costal spray of constant pressure
(CO2) was used for the application. The evaluations of the population of spittlebug were made to the 13, 31, 43,
59, 77, 94 and 127 days after application, by counting the number of nymphs present in a line of the parcel. The
productivity and the technological characteristics also was determined. Thiamethoxam reduced the popula-
tion of spittlebug in all the doses, presenting not statistical differences among them. The physiological effect of
thiamethoxam was observed in the significant increment of the farming production of up to 7.98 tons per
hectare, consequently the increase in the industrial performance of sugar. The evaluated technological cha-
racteristics were not influenced by the application of thiamethoxam.

Key words: thiamethoxam, bioactivador, Saccharum spp., roots spittlebug

I n t r oduçãoIn t r oduçãoIn t r oduçãoIn t r oduçãoIn t r odução

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do
mundo, seguido por Índia e China. No cenário mun-
dial se destaca por ser responsável por 32% da pro-
dução de cana-de-açúcar (Agrianual, 2007). A pro-
dução brasileira de cana-de-açúcar na safra
2006/07 foi de 474,8 milhões de toneladas, com área
cultivada de aproximadamente 6,16 milhões de hec-
tares e produtividade média de 77,03 t ha-1. Deste
total, 47,13 % são destinadas à produção de açúcar,
e 43,32 % à produção de álcool (Conab, 2007). Atual-
mente, o setor sucroalcooleiro está estimulado pela
crescente demanda de álcool combustível para aten-
der o mercado interno e o externo.

O manejo da cultura vem passando por mu-
danças, devido ao aumento de área colhida meca-
nicamente, denominado sistema de cana «crua»,
sem queima, que proporciona uma densa camada
de palha sobre o solo, possibilitando elevada umida-
de. Este fator, aliado a locais de temperatura eleva-
da, é favorável ao desenvolvimento da cigarrinha-
das-raízes, Mahanarva fimbriolata Stål (Hemiptera:
Cercopidae). Este inseto está associado principal-
mente à cana-de-açúcar, sendo considerada atual-
mente uma das pragas de maior importância econô-
mica para esta cultura. M. fimbriolata ocasiona re-
dução da produtividade agrícola e interfere na quali-
dade tecnológica da cana-de-açúcar aumentando
o teor de fibra e reduzindo a quantidade de açúcar
nos colmos (Dinardo-Miranda et al., 1999, 2000a,
2002; Gonçalves et al., 2003).

Devido a grande extensão das áreas cultivadas
com cana-de-açúcar, são observadas em campo

muitas variações a respeito de condições edafocli-
máticas, tratos culturais, variedades, nível popula-
cional da praga, entre outros fatores, que interferem
na eficiência de medidas de controle. Dificilmente,
uma única ferramenta de manejo será eficiente em
todas as condições de cultivo da cana-de-açúcar
(Dinardo-Miranda, 2003).

Dentre as alternativas de controle da cigarrinha-
das-raízes, o controle químico é uma ferramenta
bastante valiosa no programa de manejo desta pra-
ga. O uso criterioso resulta em uma relação custo/
benefício bastante interessante e com baixos riscos
ambientais. Em relação às alternativas de controle
mais utilizadas, destaca-se o controle químico com
inseticidas sistêmicos. Dentre os inseticidas, thia-
methoxam, tem mostrado eficiência no controle da
cigarrinha, e conseqüentemente, aumento na pro-
dutividade agrícola (Dinardo-Miranda et al., 2000b,
2001, 2002, 2003, 2004; Dinardo-Miranda e Ferrei-
ra, 2004; Peixoto, 2004; Dinardo-Miranda, 2006; Di-
nardo-Miranda e Gil, 2007).

Além do controle de pragas, o inseticida thiame-
thoxam proporciona um efeito fisiológico nas plan-
tas. Na cultura da cana-de-açúcar, este efeito foi
confirmado por Soares (2006), que obteve acrésci-
mos de até 9,24 t ha-1 na ausência de cigarrinha-
das-raízes em experimentos realizados durante a
safra 2004/2005.

Portanto, o objetivo do presente estudo foi deter-
minar os efeitos fisiológicos na cultura da cana-de-
açúcar, e desta forma, avaliar a influência do inseti-
cida no controle de M. fimbriolata, produtividade agrí-
cola e qualidade tecnológica da matéria-prima.

Thiamethoxam no controle de Mahanarva fimbriolata
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Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos

Os experimentos foram conduzidos na Usina Ja-
lles Machado S.A., localizada no município de Goia-
nésia, Goiás, que possui as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude, 15° 18’ 45’’ S, longitude, 49°
03’ 45’’ W e altitude média de 650 m. Na região há o
predomínio de Latossolos vermelhos distróficos típi-
cos. O clima, segundo Köppen é do tipo Aw, com o
inverno seco e verão chuvoso, com precipitação
média anual de 1.540 mm.

Previamente a instalação do experimento foi efe-
tuado um monitoramento para verificar a população
de cigarrinha-das-raízes nas áreas a serem estuda-
das. Assim, fez-se a contagem do número de ninfas
de cigarrinha amostrando quatro pontos de 1,0 m
em cada área experimental. Foram instalados três
experimentos, em áreas com colheita de cana crua
mecanizada. No primeiro experimento 1, a varieda-
de estudada foi SP80-1816, cujo quarto corte foi rea-
lizado em 10 de setembro de 2006. No experimento
2, a variedade estudada foi RB867515, cujo terceiro
corte foi realizado em 10 de outubro de 2006. No
experimento 3, a variedade estudada foi SP80-1816,
cujo quarto corte foi realizado em 24 de novembro
de 2006. Os experimentos 1 e 2 estavam infestados
pela cigarrinha.

O delineamento experimental empregado foi em
blocos casualizados, com quatro repetições, sendo
cada parcela constituída de nove linhas de cana de
dez metros, com espaçamento entre fileiras de
1,40 m. Os tratamentos avaliados foram: thiame-
thoxam (Actara 250 WG) nas doses: 0, 100, 150 e
200 g de ingrediente ativo (i.a.).ha-1.

A aplicação do inseticida nos experimentos foi
realizada em 29 de dezembro de 2006, com o auxi-
lio de um pulverizador costal de pressão constante
(CO2), equipado com bico leque 11003, com volu-
me de aplicação de 150 L ha-1. A pulverização foi
realizada no momento da instalação do experimen-
to, com jato dirigido para a base da touceira, em
ambos os lados.

A avaliação da população de cigarrinhas foi feita
no período de janeiro a maio de 2007, aos 13, 31, 43,
59, 77, 94 e 127 dias após aplicação (DAA). Inician-
do-se pela segunda linha da parcela, e as demais

avaliações realizadas nas linhas seguintes. Desta
forma, avaliou-se o número de ninfas/m, através da
contagem das ninfas presentes em uma linha de
dez metros por parcela. Em cada avaliação afasta-
va-se a palha da linha e posteriormente realizava-se
a contagem de ninfas presentes na espumas. Ao fi-
nal da avaliação a palha era recolocada sobre a base
da touceira.

Próximo à colheita foram retiradas dez canas se-
guidas na linha central da parcela, para a determi-
nação das características tecnológicas: pol (porcen-
tagem de açúcar contido na cana); fibra (material
insolúvel contido na cana); pureza do caldo e da cana
(porcentagem de sacarose contida nos sólidos so-
lúveis) e ATR (açúcar total recuperável). A colheita foi
realizada nos meses de setembro e outubro de 2007.
Para a realização da colheita houve queima da cana
e posterior corte e pesagem de cinco linhas cen-
trais, para estimar a produtividade.

Os dados obtidos foram submetidos à análise
conjunta de variância dos três experimentos. A com-
paração entre médias dos tratamentos foi realizada
através do teste de Tukey a 5% de significância. Os
dados de infestação de cigarrinha das raízes foram
transformados em raiz quadrada de (x + 1), porém,
nas tabelas são apresentados os dados originais.
Para os dados de produtividade realizou-se análise
de regressão polinomial quadrática. As análises es-
tatísticas foram realizadas através do programa com-
putacional Sisvar, versão 5.0.

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão

Os dados médios da flutuação populacional M.
fimbriolata foram avaliados observando-se que as
doses de thiamethoxam reduziram a população de
cigarrinha-das-raízes a praticamente zero (Figura 1).
A população de M. fimbriolata na fase de instalação
do experimento era de doze ninfas m-1 no experi-
mento 1, e oito ninfas m-1 para experimento 2, sendo
a distribuição do inseto semelhante nos distintos tra-
tamentos não diferindo estatisticamente entre si. Esta
infestação aumentou atingindo um pico populacio-
nal entre os 59 e 77 dias após aplicação (DAA), de-
caindo drasticamente, coincidindo com o período
seco do ano.

Pereira, J. M.; Fernandes, P. M.; Veloso, V. da Rocha Santos; S., Edgar Alves da
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Aos 13 DAA observa-se uma redução desta popu-
lação inicial, thiamethoxam, em todas as dosagens,
diminuíram a população da praga diferindo estatisti-
camente da testemunha (Tabela 1). A menor dose
de thiamethoxam, 100 g.ha-1, não diferiu da teste-
munha e das outras dosagens de thiamethoxam aos
31 DAA.

Nas demais avaliações aos 43, 59, 94 e 127 DAA
a interação dose*experimento foi significativa, as-
sim realizou-se o desdobramento para cada experi-
mento (Tabela 1). A análise estatística também indi-
cou diferenças entre os experimentos, este fato está
relacionado a maior infestação populacional de ci-
garrinha no experimento 1 (infestação inicial de 12
ninfas.m-1). Desta forma, aos 43 DAA observou-se que
para o experimento 1 thiamethoxam foi eficiente no

Figura 1. Flutuação populacional de ninfas de M.
fimbriolata em cana-de-açúcar, no período de janei-
ro a maio de 2007. Goianésia, Goiás, 2007.

Tabela 1. População de M. fimbriolata (ninfas.m-1) após aplicação de doses de thiamethoxam.
Goianésia, Goiás, 2007.

1DAA: Dias após aplicação
2 Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade.
3Dados originais, para a análise foram transformados em raiz quadrada de (x + 1).

Thiamethoxam no controle de Mahanarva fimbriolata

Época Experimento CV (%)

0 100 150 200 Média

Experimento 12,3 7,85 2,95 1,62 0,67   3,27 b
13 DAA1 Experimento 2 3,85 0,25 0,05 0,12   1,07 a

Média    5,85 B      1,60 A     0,84 A     0,40 A -
Experimento 1 2,57 0,40 0,22 0,12   0,83 b
Experimento 2 0,22 0,17 0,00 0,00    0,10 a
Média    1,40 B         0,28 AB     0,11 A     0,06 A -
Experimento 1   16,2 bB       0,90 aA      0,55 aA      0,57 aA 4,56
Experimento 2      0,27 aA       0,00 aA      0,00 aA      0,00 aA 0,07
Média 8,26 0,45 0,27 0,29 -
Experimento 1     46,27        3,65 bA      0,77 aA       1,17 aA 12,97
Experimento 2      4,67 aB       0,00 aA       0,02 aA        0,00 aA 1,17
Média 25,47 1,82 0,40 0,59 -
Experimento 1 18,1 2,60 0,72 0,55 5,49 b
Experimento 2 9,62 0,25 0,15 0,10 2,53 a
Média   13,86 B    1,42 A     0,44 A     0,32 A -
Experimento 1       0,65 aA      0,10 aA       0,05 aA      0,00 aA 0,20
Experimento 2      3,52 bB       0,02 aA       0,00 aA      0,00 aA 0,88
Média 2,08 0,06 0,02 0,00 -
Experimento 1       1,22       0,22 aA      0,02 aA      0,05 aA 0,38
Experimento 2      0,05 aA       0,00 aA      0,00 aA      0,00 aA 0,01
Média 0,63 0,12 0,01 0,02 -

Doses de thiamethoxam g i.a.ha-1

41,18

31 DAA 59,00

43 DAA 74,43

59 DAA 42,35

77 DAA 49,82

94 DAA 48,77

127 DAA 38,47
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controle de cigarrinha-das-raízes. No experimento 2
não houveram diferenças entre os tratamentos pois
houve uma diminuição da população do inseto. As-
sim, o tratamento testemunha difere nos experimen-
tos.

Na avaliação aos 59 DAA, no experimento 1 e no
experimento 2, as doses de thiamethoxam aplica-
das apresentaram comportamento semelhante. No
entanto, os experimentos diferem estatisticamente
em relação à testemunha e a menor dose de thia-
methoxam (100 g ha-1) que apresentaram população
estatisticamente superior no experimento 1.

Aos 77 DAA thiamethoxam, em todas as doses
testadas, apresentaram populações de ninfas esta-
tisticamente inferiores à testemunha, nos dois expe-
rimentos. Já, aos 94 DAA há uma queda da popu-
lação no experimento 1, não havendo diferenças
entre os tratamentos. No experimento 2 as doses de
thiamethoxam reduzem a população da cigarrinha,
diferindo da testemunha (Tabela 1). Observa-se uma
situação contrária aos 127 dias, pois, a população
do experimento 1 diminui, devido ao final do período
chuvoso e início do inverno. No experimento 2 a po-
pulação cresce, e os tratamentos com thiamethoxam
mantêm as populações reduzidas. Como observado
neste estudo, o longo período residual de thiame-
thoxam já havia sido relatado em outros estudos por
Dinardo-Miranda et al. (2000b, 2001) e Dinardo-Mi-
randa e Ferreira (2004).

Analisando conjuntamente os experimentos (1, 2
e 3) observa-se que o inseticida thiamethoxam não
interferiu na qualidade da matéria-prima. Foram en-
contradas diferenças somente quanto aos experi-
mentos, que pode estar relacionada com vários fato-
res como: variedades; corte; estágio de maturação;
época de colheita; ao tipo de solo e a fertilidade e a
irrigação com vinhaça como relatado por Horii
(2004).

Alguns estudos já evidenciaram que os níveis da
população da praga não influenciam nas caracte-
rísticas tecnológicas (Novaretti et al., 2001; Macedo
et al., 2003; Peixoto, 2004; Dinardo-Miranda, 2006).
Dinardo-Miranda (2006) relata que em baixos níveis
populacionais a praga não influência significativa-
mente nas características tecnológicas. No entanto,
a população da praga no presente estudo, atinge

um pico populacional superior a 20 ninfas m-1. Outros
trabalhos realizados com cigarrinha-das-raízes rela-
tam a influência na qualidade da matéria-prima, re-
duzindo o teor de açúcar, aumentando os teores de
fibra (Dinardo-Miranda et al., 2000a, 2004; Gonçal-
ves et al., 2003) e interferindo negativamente na fer-
mentação etanólica (Ravaneli et al., 2006).

Quanto à produtividade, através da análise con-
junta dos três experimentos, pode-se notar o efeito
do inseticida no incremento desta característica.
Pois, verificou-se acréscimos na produtividade agrí-
cola de até 7,98 t ha-1 e 1,48 t ha-1 de açúcar (Tabela
2). As diferenças entre os experimentos é decorrente
de diferenças na fertilidade do solo de cada área,
pois na área do experimento 1 houve fertirrigação
com vinhaça.

O aumento de produtividade não está relaciona-
do somente ao controle de cigarrinha-das- raízes,
mas, também ao efeito fisiológico proporcionado pelo
inseticida nas plantas. Já que a interação
tratamento*experimento não foi significativa, indica
que os tratamentos possuem o mesmo comporta-
mento nos experimentos. Assim, no experimento 3,
na ausência de cigarrinhas, houve aumento de pro-
dutividade como nos demais experimentos devido a
aplicação de thiamethoxam. Estes dados são se-
melhantes aos obtidos por Soares (2006) na cultura
da cana-de-açúcar, no qual observou aumento na
produtividade devido à aplicação de thiamethoxam.
Na cultura da soja, Tavares et al. (2007) observaram
que thiamethoxam aumentou a área foliar e radicu-
lar, incrementou a massa seca das raízes e da parte
aérea. Outros estudos, na cultura da soja, relatam
que o produto está relacionado a incrementos na
germinação, no estande e vigor, na atividade enzi-
mática, no nível de nutrientes, na altura, no diâmetro
do caule e desenvolvimento radicular, na fitomassa,
no número de vagens, na massa de grãos e na pro-
dução (Castro, 2006).

Fernandes et al. (2006) observaram que o trata-
mento de sementes com thiamethoxam na cultura
da soja, com calagem e adubação possibilitou au-
mento no número de vagens e na produção. Segun-
do Castro (2006) pode ocorrer aumento médio de
até quatro sacas por hectare de soja.

Pereira, J. M.; Fernandes, P. M.; Veloso, V. da Rocha Santos; S., Edgar Alves da
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Tabela 2. Efeito de thiamethoxam na qualidade tecnológica, produtividade agrícola (tcana ha-1) e produti-
vidade de açúcar (tATR ha-1), na ausência e presença de M. fimbriolata. Goianésia, GO, 2007.

1Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Figura 2. Produtividade média de cana-de-açúcar
em função da aplicação de thiamethoxam, na ausên-
cia e presença de M. fimbriolata. Goianésia, GO,
2007.

Thiamethoxam no controle de Mahanarva fimbriolata

Calafiori e Barbieri (2001) estudando os efeitos
do tratamento de semente de feijão com thiame-
thoxam (Cruiser 700 WS), observaram que a dose
de 35 g de i.a.100 kg-1 de semente proporcionou
melhor germinação e a maior produção foi obtida
com fertilizante N-P-K e Cruiser na dose de 70 g
100 kg-1 de semente.

Tavares et al. (2007) verificaram que o aumento
em produtividade possibilitado pelo inseticida é con-
seqüência do maior desenvolvimento do sistema
radicular, que pode proporcionar aumento na ab-
sorção de água e nutrientes minerais, aumentando
a área foliar e o vigor das plantas.

Observou-se um melhor ajuste (P<0,01) entre a
produtividade e as doses de thiamethoxam pelo
modelo de regressão quadrática (Figura 2). Através
da equação pode-se estimar que a dose que propor-
ciona a máxima produtividade é de 168 g ha-1.

Portanto, thiamethoxam controla a cigarrinha da
raiz nas doses de 100 g ha-1, 150 g.ha-1e 200 g.ha-1.
Os parâmetros tecnológicos, fibra, pol cana e a pu-

reza da cana e do caldo não são influenciados pela
aplicação de thiamethoxam. O inseticida thiame-
thoxam possibilita incremento de produtividade de-
vido ao controle de M. fimbriolata e ao efeito no
desenvolvimento das plantas.

Tratamentos (T) Fibra1 Pol ATR Cana
Caldo Cana

kg.t-1

Testemunha 13,46 a 16,35 a 87,56 a 82,46 a 161,49 a   9,77  b
Thiamethoxam  100 g.ha-1 13,78 a 16,21 a 86,64 a 81,37 a 161,45 a 10,80 ab
Thiamethoxam 150 g.ha-1 13,77 a 16,43 a 87,63 a 82,25 a 164,25 a 11,25 a
Thiamethoxam 200 g.ha-1 13,38 a 16,42 a 88,18 a 82,05 a 163,80 a 11,10 a
F (T) 0,68ns 0,87ns 0,73ns 0,28 ns 0,30ns 3,24* 4,33*
Experimentos (E)
1 13,95 a 17,53 a 90,13 a 84,46 a 169,87 a 83,67 a 14,19 a
2 12,49 b 16,20 b 86,69 b 82,57 a 164,88 a 58,03 b 9,57 b
3 14,36 a 15,32 b 85,67 b 79,06 b 153,49 b 54,81 b 8,43 c
F (E) 20,64** 13,56** 13,25** 12,45** 13,02** 79,73** 120,54**
F (T*E) 0,52ns 0,16ns 0,19ns 1,06ns 0,18ns 1,88ns 2,32ns

CV(%) 6,38 7,39 2,93 3,79 5,72 10,36

Características tecnológicas Produtividade
Pureza ATR

 ------------------- % --------------------- --------- t.ha-1 --------
60,22 b

  66,28 ab
68,21 a

  67,48 ab

10,76
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