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.. 
PLANO DE AMOSTRAGEM SEQUENCIAL PARA O 

MONITORAMENTO DE PERCEVEJOS, 
LEPTOGLOSSUS STIGMA (HEMIPTERA: 
COREIDAE) NA CULTURA DA GOIABA 

RESUMO 

Autor: ALFREDO LUIZ WENZEL DE OLIVEIRA 

Orientadora: Prof!!. Dr!! SÔNIA MARIA DE STEFANO PIEDADE 

Este trabalho teve como objetivo a construção de um plano de amostragem 

seqüencial para o percevejo (Leptoglossus stigma) na cultura da goiaba (Psidium guajava). 

Foram realizados estudos para atender os cultivos de goiaba de mesa da região de Camp

inas/SP, sendo que os dados utilizados neste trabalho foram obtidos de um estudo de levan

tamento de insetos-pragas e seus inimigos naturais realizado por pesquisadores do Instituto 

Biológico/APTA da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para obtenção de informações 

a servirem de subsídio na elaboração do MIP para a cultura. Verificou-se que a distribuição bi

nomial foi a que melhor ajustou-se aos dados de presença-ausência do Leptoglossus stigma. Foi 

desenvolvido um plano, com nível de erro igual a 0,20 e níveis de segurança e dano econômico 

de 0,10 e 0,20, respectivamente. Foram utilizadas as fórmulas, baseadas no processo aprox

imado de Wald, para calcular os parâmetros das linhas de decisão e os pontos para traçar 

as curvas da função operatória característica e do tamanho médio das amostras para a dis

tribuição binomial, também é apresentada uma tabela para o processo de amostragem em 
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campo. Por meio dessa tabela o amostrador poderá ou não decidir com velocidade e precisão, 

se existe necessidade ou não de controlar a praga. 



SEQUENTIAL SAMPLING PLAN FOR 
MONITORING OF CHINCH-BUGS, 

LEPTOGLOSSUS STIGMA (HEMIPTERA: 

SUMMARY 

COREIDAE) IN GUAVA CROP 

Author: ALFREDO LUIZ WENZEL DE OLIVEIRA 

Adviser: Prof!!. Dr!!. SÔNIA MARIA DE STEFANO PIEDADE 

This study has had as a goal the sequence sample plan make for the bedbug 

(Leptoglossus stigma) at the guava crop (Psidium guajava). Studies have been performed to 

assist the guava plantation around CampinasjSP, being the data applied at this study from 

the survey of bugs-insects and their natural predators. Researchers of the Instituto Biologico 

j APTA of the Secretaria de Agricultura e Abastecimento have gotten the imormation to 

support the MIP elaboration for the crop. One has checked that the binomial distribution 

was the one, which better adapted into the absence-presence data of Leptoglossus stigma. 

It has been developed a plan with an error leveI similar to 0,20 and economical security 

and damage leveIs from 0,10 and 0,20 respectively. The applied formula based at Wald' s 

process to calculate the parameters of decision lines and the points in order to draw the 

curves of characteristic operational function and the samples average size for a binomial, also 

is introduced a chart for the fieId sampIe process. By this the one in charge might or not 

decide fast and accurately whether there is or not the necessity to controI the bug 



1 INTRODUÇAO 

o Brasil é um dos principais produtores mundiais de goiaba (Psidium guajava 

L.), porém, a sua participação no mercado internacional da fruta "in natura"ainda é inex

pressiva (Rozane et al.). Basicamente a produção nacional se concentra em maiores volumes 

nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia e Goiás (Agrianual, 2005). No Estado de 

São Paulo, a cultura está concentrada nas regiões de Campinas, Jaboticabal, Catanduva, 

Araraquara e Andradina, numa área cultivada de 6.500ha englobando cerca de 2.030 pro

priedades, com uma produção anual de 111 mil toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2002). 

A cultura da goiaba no Brasil apresenta inúmeras espécies de pragas. Entre

tanto, levando-se em conta a sua extensão continental, clima tropical e biodiversidade exu

berante, faz com que os problemas fitossanitários sejam distintos de uma região para a outra, 

onde quer que seja cultivada a goiabeira. Diante desse fato, verifica-se que há uma grande 

dificuldade em estabelecer estratégias de controle de pragas semelhantes, pois os programas 

de Manejo Integrado de Pragas (MIP) uma vez estabelecidos, serão distintos e adequados 

para atender a realidade de cada região produtora (Souza Filho & Costa, 2003). 

Com exceção da cultura dos citros, as frutíferas tropicais, incluindo-se a 

goiabeira, carecem de estudos sobre: taxonomia, biologia, comportamento e ecologia das prin

cipais pragas e de seus inimigos naturais; sobre os diversos agroecossistemas formados pelas 

explorações frutícolas; sobre os sistemas de tomada de decisão (monitoramento e amostragem) 

e sobre as táticas de controle, que constituem informações essenciais para aplicação correta 

do MIP (Souza Filho & Costa, 2003), pois só assim seria evitado o que ainda no momento é 

usual em diversas culturas de importância econômica, a aplicação desordenada de agrotóxicos 

baseando-se principalmente em calendários, independente de como se encontra o nível popu

lacional da praga, trazendo conseqüências graves ao ambiente e ao próprio homem (Huffaker, 

1980). 
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o monitoramento populacional de pragas depende basicamente de quatro com

ponentes que são: pessoal, mecânico, estatístico e econômico, para se chegar a uma decisão 

de controlar ou não uma determinada praga (Silveira Neto, 1990). Desses, o componente 

estatístico refere-se à precisão a ser adotada e, basicamente, está ligado a amostragem que 

consiste na quantificação da população presente na lavoura com vistas a tomada de decisão 

prática e para isso é fundamental se conhecer diversos aspectos relacionados a biologia, ecolo

gia, dinâmica populacional, status e comportamento da praga e inimigos naturais para se 

obter informação precisa acerca da população (Villacorta & Tornero, 1982; Silveira Neto, 

1990; Fernandes, 2000; Norris et al., 2003). 

Para implementar um plano de amostragem é preciso definir a unidade amostraI, 

o tamanho da amostra, o tipo de caminhamento para se realizar a amostragem e a forma de 

amostragem a ser aplicada (Silveira Neto, 1990), porém a eficiência da mesma dependerá 

de alguns fatores que deverão ser levados em consideração, tais como: tamanho do campo 

de cultivo, valor econômico da lavoura, densidade da praga; tamanho da amostra, metas do 

avaliador, mobilidade da praga, precisão da amostragem e freqüência da amostragem (Norris 

et aL, 2003). 

Apesar de a amostragem fazer parte da atividade diária da maioria das pessoas 

em muitas áreas do conhecimento, seu uso é restrito. A conseqüência dessa atitude no campo 

agrícola resulta, muitas vezes, no uso indevido de produtos químicos por decisões errôneas o 

que acaba refletindo diretamente nos custos de produção. 

Fica claro, portanto, a importância de se ter um controle eficiente, rápido e de 

fácil aplicação no que diz respeito à precisão do nível de infestação das culturas, considerando

se um tamanho de amostra condizente, evitando com isso desperdício de tempo e recursos que 

acabam onerando a produção e diminuindo os lucros, principalmente em culturas de pequeno 

porte para as quais os recursos muitas vezes disponíveis não são tão grandes assim, além dos 

danos ecológicos que podem ocorrer em decorrência dessas práticas. 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar e adequar um plano de amostragem 

seqüencial para avaliar o nível de infestação do percevejo Leptoglossus stigma nos cultivos de 

goiaba de mesa da região de Campinas, SP, no interior do Estado de São Paulo. 



2 REVISAO DE LITERATURA 

Existem atualmente dois procedimentos de amostragem para o monitoramento 

de pragas na área agrícola: o comum, que se baseia num número de amostras fixas a serem 

colhidas por unidade de área e a seqüencial, que durante as últimas décadas, tem sido utilizada 

por vários estatísticos para resolução de uma série de problemas específicos, onde o número e 

tamanho de amostras é variável) testando uma hipótese sobre determinados parâmetros sem 

necessidade de estimá-los (Silveira Neto, 1990). 

2.1 Amostragem Seqüencial ou Teste Seqüencial da Razão de 

Probabilidades 

As primeiras idéias sobre a aplicação da amostragem seqüencial foram realizadas 

por Dodge & Romig (1929) em problemas onde havia interesse em saber se a proporçâo de 

peças defeituosas num lote era alta a ponto de se rejeitar o lote ou não (p < Po), esse método 

foi chamado inicialmente de plano de amostragem duplo (Ghosh & Sen, 1991). 

Ainda segundo esses mesmos autores, em 1942 um grupo de Pesquisa em Es

tatística da Universidade de Columbia foi contatado pelo Departamento de Defesa Norte 

Americano para desenvolver métodos estatísticos para verificar e controlar a qualidade de 

materiais que seriam produzidos em larga escala. 

WalIís e Friedman, dois estatísticos dessa universidade, debateram sobre esse 

problema, o objetivo era testar uma hipótese Ho: 1=10 contra uma alternativa H1: 1=!t 

utilizando um tamanho de amostra fixo. 

Esse problema levou Wallis e Friedman a uma conjectura geral da questão, que 

seria desenvolver um procedimento o qual fosse possível observar Yr, Y2, ... , Ym sucessivamente 

e, não rejeitar Ho, rejeitar Ho ou continuar a amostragem considerando as informações acumu

ladas com os dados. Como Wallis e Friedman não possuíam conhecimento sobre o fenômeno 



4 

para construir um processo com regras rigorosas, eles conversaram com Wolfowitz, também 

estatístico da Universidade de Columbia, o qual expressou ceticismo com relação a tal técnica. 

Sendo assim, Wallis e Fliedman apresentaram as suas idéias a Wald em abril de 

1943, o qual poucos dias depois entrou em contato com ambos, comunicando que a conjectura 

apresentada por eles estava, a princípio, correta. 

Vários pesquisadores colaboraram para o desenvolvimento do plano de 

amostragem seqüencial ou, também chamado, teste da razão de probabilidades, porém Wald 

foi quem acabou cristalizando as idéias (Ghosh & Sen, 1991). 

De acordo com Wald (1945) para cada inteiro m positivo de um espaço amostral 

M-dimensional ter-se-á um espaço amostraI dividido em três partes mutuamente exclusivas 

chamadas de R?n, R;' e lim. 

Após a primeira observação Yl ter sido extraída (sorteada), a hipótese nula Ho 

sob teste, por exemplo () = (}o, será aceita se Yl pertencer ao espaço Ri; Ho será rejeitada 

(isto é, a hipótese alternativa será aceita, por exemplo () = (}l) se Yl estiver em Ri. Caso Yl 

pertença a RI, então, uma nova observação deverá ser sorteada. 

Se a terceira decisão for tomada e a segunda observação Y2 for coletada, pode 

ocorrer de Ho ser aceita, H 1 ser aceita ou uma terceira observação ser coletada dependendo este 

fato dos pontos (Yl,Y2) pertencerem a~, R~ e R2. Se (Yl,Y2) pertencerem a R2, uma terceira 

observação será coletada e uma das três decisões será tomada com base nas coordenadas 

(Yt,Y2,Y3) estarem em Rg, R1 e R3 e assim sucessivamente. O processo só é parado quando, e 

somente quando, a primeira ou a segunda decisões forem tomadas. 

Este mesmo autor afirma que em muitos casos a amostragem seqüencial neces

sita, em média, de um número menor de observações quando comparado com os métodos de 

tanlarilio fixo. 

O número de observações exigido pela amostragem seqüencial não é pré-fixado 

porque em cada estágio da amostragem a decisão de suspender o processo depende do resul

tado acumulado das observações anteriores, sendo, portanto, uma variável aleatória. 

A amostragem seqüencial é indicada quando a população está reunida na área 

delimitada pela cultura e a avaliação das unidades amostrais, ou seja, a verificação de ex

istência, ou não, de danos, é feita imediatamente, sem necessitar de análises de laboratório 

ou outro processo mais demorado (Estefanel, 1977). 
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2.2 Dificuldades na Elaboração de Planos de Amostragem Seqüen

ciais no Brasil 

Uma das maiores dificuldades de implementação desses programas está na de

cisão sobre o momento de se adotar o controle, uma vez que são necessários conhecimentos 

de critérios de amostragem que estimem os parâmetros populacionais da praga alvo, da dis

tribuição espacial da praga na cultura e dos danos causados à produção em função desses 

parâmetros (Barbosa, 1985). 

Segundo Gravena, Fernandes & pazini (1988) um dos entraves para o desen

volvimento de planos de amostragem seqüenciais no Brasil, tem sido o tempo em que os 

estudos necessitam para serem desenvolvidos, implicando em prejuízos causados pela praga, 

custos de controle e valor da produção. 

2.3 Descrição da Praga 

Os hemípteros apresentam aparelho bucal do tipo sugador labial tetraqueta; 

canal de sucção e de saliva formados pela justaposição dos estiletes maxilares; normalmente 

dois pares de asas, o anterior em geral, totalmente ou parcialmente mais duro do que o par 

posterior; cercos ausentes. 

Na sub ordem HETEROPTERA estão os insetos vulgarmente conhecidos por 

percevejos, que se caracterizam por apresentar rosto articulado. São insetos de tamanho 

variável, desde lmm até loomm, sendo na maioria terrestres (Jaco mino, 2002). 

Períodos com altas temperaturas são bastante favoráveis aos insetos. Apesar 

de se alimentarem também das partes vegetativas, a presença de frutos é muito favorável ao 

aumento da população. A praga em questão ocorre o ano todo, com picos populacionais entre 

novembro e abril (Jacomino, 2002). 

2.4 Distribuição Espacial dos Insetos 

Para se executar uma amostragem seqüencial há necessidade de se conhecer, 

primeiramente, a distribuição espacial do inseto, e depois elaborar as hipóteses a serem tes

tadas, baseando-se nos riscos de decisão para adotar, ou não, um método de controle. 

Nesse sentido, Shepard & Carner (1976) estudaram a distribuição de vários 

insetos que atacam a soja, durante um período de três anos, realizando testes de aderência 
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para algumas distribuições, chegando à conclusão que a distribuição dos insetos estudados se 

ajusta melhor à distribuição de Poisson do que às demais. 

Não há necessidade de um completo ajuste dos dados à distribuição teórica, 

sendo que os planos de amostragem seqüencial para insetos são, comumente elaborados, com 

uma das quatro distribuições teóricas seguintes: Normal, binomial, binomial negativa e Pois

son, sendo que dessas, a distribuição Normal é a menos utilizada Knight, 19671
) mencionado 

por Estefanel (1977). 

Ainda, segundo Estefanel (1977), se a unidade amostraI, que no caso do presente 

estudo é uma planta, for classificada em danificada ou não danificada e considerando-se uma 

população elevada, tem-se caracterizada uma distribuição binomial. Se for contado o número 

de insetos existentes na unidade amostral e esses insetos estiveram distribuídos ao acaso na 

plantação, a distribuição Normal ajustar-se-á aos dados. Se persistirem as condições citadas 

mas o inseto tem baixa densidade populacional a distribuição de Poisson será a mais adequada. 

Entretanto, como muitos insetos têm hábitos gregários, eles não estão distribuídos ao acaso 

na área considerada, então a distribuição binomial negativa será a que melhor se ajusta aos 

dados. 

As disposições básicas que descrevem os arranjos espaciais ocupados pelos or

ganismos podem ser classificadas em uma das seguintes formas: disposição aleatória, dis

posição uniforme e disposição agregada, sendo que cada disposição pode ser representada 

pelas seguintes distribuições: Poisson, binomial e binomial negativa, respectivamente, sendo 

que a disposição dos organismos no espaço é uma característica ecológica da espécie, resultante 

do nascimento, morte e migração de indivíduos (Taylor, 1984). 

Segundo Barbosa (1985), em estudos usando simulações, o plano de amostragem 

seqüencial para presença-ausência foi menos eficiente (no sentido de tomar decisão de amostra 

de tamanho médio menor) quando comparado à metodologia utilizando dados de contagem 

sobredispersos, caracterizados por apresentarem variância maior do que a média como os que 

ocorrem em contagens de insetos, pragas, plantas daninhas etc, quando a dispersão foi baixa, 

sendo que o inverso ocorreu quando a dispersão foi alta. 

Quando se tomam subunidades distribuídas aleatoriamente na área de 

amostragem e se registram apenas se há, ou não, incidência da característica de interesse, 

a distribuição resultante é, geralmente, a binomial, sendo essa técnica utilizada por entomo

lKNIGHT, F.E. Evaluation of Forcst IIL.'!CCt InfcstatiolL.'l. Annual Review of Entomology, v.12, p. 

207-228, 1967. 
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logistas (Gravena et al., 1988). 

Existe um número relativamente elevado de distribuições que podem ser apli

cadas nas distribuições de contágio na área de biologia e agronomia, relacionadas à distribuição 

espacial de ervas daninhas, insetos por área, plantas etc., sendo, porém que a distribuiçãD bi

nomial negativa é, segundo Perecin & Barbosa (1992), a mais empregada na prática. 

Dentre 8S distribuições estudadas para se determinar a distribuição espacial da 

lagarta do minador-dos-citros em pomares de laranjeira "Pêra-rio", concluiu-se que a binomial 

negativa foi a qual obteve melhor ajuste (Dantas, 2002). 

2.5 Tam.anho de Amostra 

De acordo com Anscombe (1949) a melhor forma de se ajustar a contagem 

de insetos ou a contagem de outras populações seria através da binomial negativa, sendo 

descrita por duas constantes, a média m e um expoente k; acreditando, inicialmente, que 

para verificar o ajustamento da distribuiçãD binomial negativa dever-se-ia ter pelo menos dez 

lmidades amostrais. 

Considerando as plantações de café no estado do Paraná, foi utilizado dois 

planos de amostragem seqüencial baseados em vinte e cinco e cinqüenta folhas por unidade 

amostraI, sendo que a amostra de vinte e cinco folhas apresentou leve vantagem sobre a de 

cinqüenta folhas por planta (Villacorte & Tornero, 1982). 

Por sua vez, Luna et aI. (1983) desenvolveram um plano de amostragem seqüen

cial para determinar o nível de infestação do gafanhoto na cultura da alfafa na região Oeste 

da Virgínia (EUA) durante um período de três anos, sendo que ocorreram sucessivas reduções 

(55% em 1980,53% em 1981 e 28% em 1982) em termos de número de amostras necessárias 

para determinaçãD do nível de infestação dessa cultura durante o período do experimento. 

Nesse mesmo sentido, Shields & Specker (1989) desenvolveram um plano de 

amostragem seqüencial para determinar o nível de infestação do gafanhoto na cultura da 

alfafa na regiãD Nova Yorque (EUA) comparando sua eficiência com outros três métodos de 

amostragem, chegando à conclusão que amostragem seqüencial apresentou uma reduçãD de 

67,7% do número de sítios que seriam necessários visitar quando comparado aos métodos de 

amostragem com tamanho fixo de amostra. 

Devido à dificuldade em se contar o número de pragas presentes na unidade 

amostraI, no controle da lagarta do cartucho, Spodoptem frugiperda, na cultura do milho, 
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foi utilizado o método de amostragem seqüencial (presença-ausência), método esse que vem 

ganhando espaço importante na amostragem de pragas, pela facilidade e rapidez. A dis

tribuição binomial calculada através da função P(y)=k!j[y!(k - y)!J pY q(k-y }, em que k ~ o 

número máximo de pragas encontradas por unidade amostral, foi a que melhor representou a 

disposição do ataque da praga no campo. Foi construída uma tabela que indicava que nesse 

caso a tomada de decisão de se controlar, ou não, a praga só pode ser feita a partir da décima 

quinta amostragem; se o nível de infestação corresponde a 5% das plantas, então o tamanho 

esperado de amostras seria de cerca de dezessete unidades amostrais (Farias et a1., 2001). 

2.6 Índices de Dispersão 

Uma série de índices de agregação ou dispersão são utilizados para medir a 

disposição espacial dos insetos, os quais são aplicados em estudos ecológicos ou métodos de 

amostragem (Young & Young, 1998). 

Dessa forma Molet et aI. (1984) enumeraram as vantagens e desvantagens de 

diferentes índices de dispersão, concluindo que mais de um índice deve ser estimado antes que 

se chegue a uma conclusão a respeito da disposição espacial de uma determinada espécie de 

inseto. 

Ainda, de acordo com Taylor (1984), o conhecimento das distribuições de proba

bilidade que descrevem as disposições de insetos (pragas) é importante para0 estabelecimento 

dos planos de amostragem, análises estatísticas e decisão sobre o controle das pragas. 

Dentre os índices mais utilizados pode-se citar: índice de Morisita (Ió), 

parâmetro K da distribuição binomial negativa, razão variânciajmédia (f) e regressão da 

aglomeração média de Iwao (Taylor, 1984; Davis, 1993; Mollet et aL, 1984; Li & Fitzpatrick, 

1997). 

a) Índice de Morisita: 

(t,Yi -t,Yi) 
[(t,m r -t,m] 

onde m é o número de unidades amostrais e Yi o número de pragas de interesse abservadas por 

planta. Este índice deve ser testado através da estatística de X2 com n - 1 graus de liberdade 

(g.L), sendo Ió o valor do índice de dispersão. 



9 

Se o valor de [li aproxima-se da unidade, a população é distribuída aleato

riamente (Poisson), para valores de lli menores que a unidade, a distribuição é uniforme 

(binomial) e para valores de [li maiores que a unidade a distribuição é agregada (binomial 

negativa). 

o afastamento da aleatoriedade pode ser verificado através da estatística de 

~ ~ I, (t,y, -1) +m- t,y" 
com n-l g.L (Davis, 1993), rejeitando-se a aleatoriedade quando Kcalc for maior que Xtn-l) 

rejeita-se a aleatoriedade (Li & Fitzpatrick, 1997). 

b) Expoente K da Distribuição Binomial Negativa: Anscombe (1949) apresenta 

três métodos para estimar o parâmetro k, o primeiro método, chamado de momentos, con

siste em igualar os dois primeiros momentos da distribuição às suas estimativas amostrais, 

resultando na seguinte expressão: 

ni2 y2 
k = (2 ~ ) ou (2 _) , 8 -m 8 -y 

em que y é a estimativa da média e 8
2 é a estimativa do número de pragas de interesse por 

unidade amostraI, sendo que este método ganha em eficiência quando k § maior que 1 e a 

média é relativamente grande. 

Nesse mesmo sentido, Bliss e Fisher (1953) propõe o cálculo da estimativa de 

k através do método da máxima verossimilhança, obtendo um valor de k que iguale os dois 

membros da seguinte expressão: 

m 

~ , 
k+Yi 

em que log § o logaritmo neperiano, k a estimativa de k, A(Yi) a soma das freqüências das 

contagens que excedem a Yi e m o tamanho da amostra. 

A ocorrência de um valor negativo de k significa uma distribuição regular ou 

uniforme; quando ocorrerem valores baixos e positivos (valores de k < 2) indicam uma dis

posição altamente agregada; valores de k variando entre 2 e 8 representam uma distribuição 

moderadamente agregada e valores de k superiores a 8 uma disposição ao acaso (Southwood, 

1978; Elliott, 1979). 

Quando forem feitas observações em diversos locais não é aconselhável tomar a 

média das estimativas k de cada local para obter a estimativa k comum a todos os locais. 



c) O índice da Razão Variância / Média é dado por: 

S2 
[= -=-, 

Y 

onde S2 ~ a variância e fi é a média do número de pragas por árvore. 

Um teste para esse índice pode ser feito através da estatística 

y = [em-I), 
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com (m-I) g.l., sendo [ o valor do índice de dispersão e m o número de unidades amostrais. 

Se [ aproxima-se da unidade, a população é distribuída alatoriamente, quando 

o valor de [ é maior que 1 a distribuição é agregada, por sua vez se [ for menor que 1, ela 

será uniforme (Davis, 1993; Li & Fitzpatrick, 1997). 

d) Regressão da aglomeração média de Iwao: os coeficientes Cf e {3 são estima

dos pela equação de regressão de m* sobre ih (m* = Cf + {3m) onde m* ~ dado pela seguinte 

expressão m* = m + (s2/m) - 1. Valores de {3 significantemente maiores que a unidade in

dicam uma distribuição agregada da população, valores iguais à unidade indicam distribuição 

aleatória e para valores de {3 significativamente menores que a unidade a distribuição não é 

definida (Pena & Baranowski, 1990). 

2.7 Teste Seqüencial da Razão de Probabilidades de uma Hipótese 

Alternativa Contra uma Hipótese Nula 

Seja Y uma variável aleatória com função densidade de probabilidade f(yd}i)' 

Se Y for uma variável aleatória discreta essa função (Yi;8i ), i=I,2, ... associará a cada valor de 

Yi uma possibilidade de ocorrência. Por sua vez, caso Y seja uma variável aleatória contínua 

f(Yij8 i ) indicará a função densidade de probabilidade (f.d.p) da variável aleatória. 

Supondo que a hipótese nula a ser testada, por exemplo, 8=80 seja verdadeira 

então a distribuição de Y será f(y;80 ), sendo porém a hipótese alternativa verdadeira, supo

nhamos 8=81 a distribuição dessa variável passa a ser f(y;8t}. 

Supondo, ainda, que antes da amostra ser obtida exista a probabilidade, a 

priori, de Ho ser verdadeira e que o valor dessa probabilidade seja conhecido, sendo esse 

valor denotado por Po, tem-se, dessa forma, que a probabilidade, também a priori, de Hl ser 

verdadeira é Pl =I-po, considerando que as hipóteses Ho e Hl sejam coletivamente exaustivas. 

Após serem retiradas algumas observações, existirão informações adicionais que 

influenciarão a probabilidade que Hi (i=O,l) seja verdadeira. Seja Pom a probabilidade a 
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posteriori de Ho ser verdadeira e Plm a probabilidade a posteriori de Hl ser verdadeira depois 

que m observações forem colhetadas. Então, de acordo com o conhecimento da fórmula de 

Bayes, temos: 

(1) 

e 

(2) 

em que hm(Yl, 'g2, ... , Ym) indica a função densidade de probabilidade calculada numa 

amostra de espaço m dimensional sob as hipóteses Hi (i=O,l). No caso de uma distribuição 

discreta fim(Yl, Y2, ... , Ym) indicaria a probabilidade dos pontos amostrais (YI, Y2, ... , Ym) 

serem obtidos. 

Para efeito de demonstração será utilizado apenas a notação fim no local de 

fim(YI, Y2, ···,Ym). 

Sejam do e dI dois números positivos menOrE'B que 1 e maiores que 1/2. Essa 

restrição é imposta pois de outra maneira poderia ocorrer de que a hipótese com menor pro

babilidade a posteriori seja aceita. Supondo agora que se queira construir um teste seqüencial 

de tal forma que a probabilidade de tomarmos a correta decisão sob a condição de aceitar Ho 

seja maior ou igual a do, e a probabilidade de tomarmos a correta decisão de não rejeitar a 

hipótese H I seja maior ou igual a dI. 

Dessa forma a cada estágio do processo calcula-se Pom e Plm e se Plm ;:::: dI, não 

rejeita-se HI' Se POm ;:::: do, não rejeita-se Ho, e se Plm < dI ou Pom < do, será necessário 

uma nova observação. R!n é neste processo seqüencial definido como a inequação POm ;:::: do, 

R~ é pela inequação Plm ;:::: dI, e Rm é definido simultaneamente pelas inequações Plm < dI 

e Pom < do· Torna-se necessário portanto que os conjuntos R!n, R!. e Rm sejam mutuamente 

exclusivos e coletivamente exaustivos. 

Prova: 

- Pl/Im > d Plm - ç f_I 
PoJOm +Pl 1m 

(3) 



e 

Po.n = PofOm > do 
PofOm + pI/lm -

Que podem ser reescritas da seguinte forma: 

ftm Pol-do -<--
fOm - Pl do 
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(4) 

(5) 

(6) 

As constantes do lado direito das inequações (5) e (6) não dependem de m 

(tamanho da amostra). 

Caso não exista uma probabilidade a priori para Ho, ou ela seja desconhecida, 

as inequações (5) e (6) sugerem o uso do seguinte teste seqüencial: a cada estágio calcula-se 

!Im! IOrn- Se !Im= IOm=O, o valor !Im! 10m ~ definido como sendo igual a L Não rejeita-se Hl 

se: 

Não rejeita-se Ho se: 

ftTn < B 
10m -

Amostra se uma nova observação se: 

B< ~: <A 

(7) 

(8) 

(9) 

Dessa forma, o número de observações necessárias para o teste é o menor valor 

de m que satisfaça (7) ou (8). As constantes A e B são escolhidas de tal forma que 0< B < A 

e o teste seqüencial tenha uma probabilidade a de cometer o erro Tipo I e uma probabilidade 

{3 de cometer o erro Tipo Il. Chama-se os procedimentos (7), (8) e (9) de teste seqüencial 

da razão de probabilidades. 



13 

A probabilidade de se obter uma amostra Tipo I § pelo menos A vezes maior 

sob a hipótese H 1 do que sob a hipótese Ho. Sendo assim a medida de probabilidade de 

todas as amostras possíveis do Tipo I ~ também A vezes maior sob Hl do que sob Ho. A 

medida de probabilidade de todas as amostras possíveis do Tipo I § a probabilidade de que a 

amostragem seqüencial termine com a não rejeição de H1 (consequente rejeição de Ho). Essa 

probabilidade é igual a a quando Ho for verdadeira e 1 - (3 quando H 1 for verdadeira. 

Obtendo-se a desigualdade (1 - (3) ~ Aa que pode ser escrita ainda como: 

(10) 

Da mesma maneira, a probabilidade de obter uma amostra do Tipo I I sob 

Hl § no máximo B vezes maior que a probabilidade de obte-la quando Ho for verdadeira. 

Então talllbém a probabilidade de não rejeitar Ho ~ no máximo B vezes maior quando Hl 

for verdadeira do que quando Ho for verdadeira, dado que a probabilidade de não rejeitar 

Ho § igual a (1 - a) quando Ho for verdadeira e f3 quando Hl for verdadeira, obtendo-se a 

desigualdade (3 ~ B(l - a) ou: 

B>~ 
-l-a 

(1l) 

Tem-se portanto que (1 - (3)/0: ~ um limite superior para A e (3(1 - a) é um 

limite inferior para B. 

De acordo com Wald (1947) tomando-se 

(12) 

e 

B=~ 
1--a 

(13) 

a probabilidade de rejeitar Ho quando Ho for verdadeira (erro Tipo 1) não excederá a e a 

probabilidade de aceitar Ho quando ela for falsa (erro Tipo 11) não excederá (3. 

As desvantagens de transformar as desigualdades (10) e (1l) em igualdades é 

que o talllanho da amostra pode se tornar maior antes que seja tomada alguma decisão. 
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2.8 Função Operatória Característica do Número Médio de 

Amostras 

Depois da obtenção de uma amostra qualquer, uma particular escolha de um 

conjunto R;., R:'" e Elm, com (m = 1, 2, ... ) é feita, e a probabilidade que o processo termine 

com a não rejeição de uma hipótese Ho depende apenas da distribuição aleatória Y sob 

consideração. 

Antes porém, é assumido que a distribuição de Y ~ conhecida exceto por um 

número finito de parâmetros desconhecidos (OI, (h, ... , Ok). Então a distribuição de Y ~ dada 

por uma função f(y;OI, O2 , ••• , Ok) onde a forma da função Y ~ conhecida, mas os verdadeiros 

valores dos parâmetros OI, O2 , •.. , Ok são desconhecidos. 

Desde que a distribuição de Y ~ determinada pelos parâmetros Oi, O2 , ... , Ok, a 

probabilidade de não rejeitar Ho será uma função de O. Está função será denotada por L( O) 

sendo chamada de função operatória característica. 

Se existir apenas um parâmetro desconhecido O a função L(O) pode ser plotada 

com uma curva onde O seria colocado no eixo horizontal e L( O) no eixo vertical. 

A função operatória característica está estritamente relacionada com a função 

poder da teoria dos testes. O poder do teste, frente a uma hipótese alternativa, é a probabi

lidade de rejeitar Ho quando Ho ~ falso. Dado que se trabalhará apenas com testes onde a 

probabilidade que o processo eventualmente termine é igual a 1, a probabilidade de rejeitar 

Ho será, portanto, igual a 1 - L(O). 

2.8.1 Dedução de uma Fórmula Geral para um Parâmetro Desconhecido 

Desde que a amostragem seqüencial para testar a hipótese Ho contra uma 

hipótese alternativa Hi seja aplicada a problemas onde o parâmetro O pode assumir valo-

res diferentes de 00 e OI, é interessante, apesar de não ser imprescindível, derivar toda a 

função característica L(O). 

Considere-se a expressão: 

[
f(y,Od]h((J) 

f(y,Oo) 
(14) 

Para cada valor de O, o valor de h(O) é estabelecido de tal forma que h(O) =I=- O 

e que sua esperança matemática seja igual a 1, ou seja, 



1+(X) [f(Y, (h)] h(O) 

-(X) f(y,Oo) f(y,O)d(y) = 1 

se f(y,O) for uma função densidade de probabilidade, ou 

L [f(y,lh)]h(()) f(y,O) = 1 
y f(y,Oo) 

se Y for uma variável aleatória discreta, sendo o somatório considerado para todos os 

possíveis valores de Y. 
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(15) 

(16) 

Foi demonstrado por Wald (1947) que com algumas pequenas restrições na 

natureza da distribuição da função f(y,O) existe exatamente um único valor h(e)oj=O que 

satisfaça plenamente (15) e (16). 

Dessa forma, para qualquer valor de e, a função de y dada por: 

(17) 

será uma função densidade de probabilidade. 

Sendo h(e) oj= O, existem duas possibilidades para h(fJ), h(O) > O ou h(O) < O, 

podendo-se dessa forma, considerar primeiro o caso em que h(8) > O. 

Suponha que H represente a hipótese que f(y,8) é a verdadeira distribuição de 

Y e H* represente a hipótese que f*(y, 8) é a verdadeira distribuição de Y. Considere o teste 

seqüencial de razão de probabilidade S* para testar H versus H*. Sabe-se que enquanto: 

(18) 

deve-se continuar obtendo novas unidades amostrais. 

A hipótese H não será rejeitada se: 

(19) 



sendo que a lúpótese H será rejeitada quando: 

desde que: 

f*(Yl,O),f*(Y2,O),···,f*(Ym,O) > Ah(O) 
f(Y1, O), f(Y2, O), ... , f(Ym, O) -

J*(Y,O) = (f(y,Ol)]h O 
f(y,O) f(y, 00 ) 

e considerando h(O) > O, as inequações (18), (19) e (20) são equivalentes a: 

f(Yl, Ih), f(Y2, 01), ... , f(Ym, 01) > A 
f(y!, ( 0 ), f(Y2, (0 ), ... , f(Ym, ( 0 ) -

f(Yl,Od,f(Y2,Od, ···,f(Ym,fh) < B 
f(Yl, Oo),J(Y2, (0 ), ···,J(Ym, ( 0 ) -
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(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

Porém essas desigualdades são idênticas a aquelas definidas no teste seqüencial 

da razão de probabilidades S para testar uma Ho versus H!, quando as constantes A e B 

forem usadas. Sendo assim se o teste S* não rejeitar H o teste S leva a não rejeitar Ho, e se 

S* rejeitar H o teste S também conduz a rejeitar Ho. Conclui-se então que a probabilidade 

de não rejeitar Ho quando O for verdadeiro, isto é, o valor de L(O), é a mesma probabilidade 

de que o teste S* conduza a não rejeitar H quando f{y,O) é a verdadeira distribuição de Y. 

Considere-se aI a probabilidade que S* leve a rejeição de H quando H for 

verdadeira, e j31 a probabilidade de que S* leve a não rejeição de H quando H for verdadeiro. 

Aplicando (10) e (11) ao teste S* obtém-se: 

(25) 

e 



No limite de encerramento do processo de amostragem temos que: 

e 

substituindo (28) em (27) obtem-se 

mas como a' = 1 - L( O), obtém-se: 

1 - Bh(O) 

Ah(8) _ Bh(O) 

Ah(O) - 1 
L(O) rv Ah(8) Bh(O) 

17 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

Para o caso onde L(O) < O pode-se utilizar raciocínio similar, ou seja, os resul

tados apresentados em (30) são válidos para o caso L(O) < 0, sendo que (30) é uma fórmula 

aproximada posto que não foram tomados valores exatos de Ah(8) e Bh(O). 

2.9 Função do Tamanho Médio de Amostras 

Como foi dito anteriormente o número de observações exigidas na amostragem 

seqüencial não é pré-determinado, mas uma variável aleatória, pois em qualquer estágio do 

processo a decisão de encerrar a coleta de observações depende do resultado acumulado nas 

observações anteriores e, sendo uma variável aleatória possui uma média e uma variância. 

Se m é o número de observações necessárias para um teste seqüencial de razão 

de probabilidade, então m é uma variável aleatória. Sendo assim, caso seja repetido o mesmo 

procedimento amostrai continuamente, será obtido, em geral, diferentes valores de m, porém 

o interesse é no valor médio de m ao longo da aplicação dessas repetidas extrações. 
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2.9.1 Dedução de uma Fórmula Geral para Estabelecer um Tamanho Médio de 

Amostra 

Seja m o número requerido de observações pelo teste e seja Em(O) o valor es

perado de m quando ° for o verdadeiro valor do parâmetro. O valor esperado Em (O) é uma 

função de () o 

Considere M um inteiro suficientemente grande de tal forma que a probabilidade 

de que m 2': M seja desprezível. Dessa forma, assumindo que m < M pode-se escrever: 

Z = Zl + Z2 + 0'0 + ZM = (Zl + Z2 + '0' + Zm) + (zm+1 + Zm+2 + "0 + ZM) (31) 

em que: 

_[ f(yo<,Ot) 
Zo< - ogf( 6 ) Yo<, o 

(32) 

Calculando a esperança matemática de ambos os lados de (31), tem se que: 

(33) 

em que: 

(34) 

Dado que a > m, a variável aleatória Zo< § distribuida independentemente de m, 

os valores esperados de Zm+l + zm+2+ o •• + Z M são iguais a (M -m) vezes a esperança matemática 

de um valor simples z. 

Prova: 

E(zm+l + Zm+2 + .. 0 + ZM) 

de (33) e (35) segue que: 

E(M -m)E(z) 

ME(z) - E(m)E(z) (35) 
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E(Zl + Z2 + ... + Zm) - E(m)E(z) = O (36) 

então, se E(z) =fi O, tem-se: 

( ) 
_ E(Zl + z2 + ... + zm) 

Em - E(z) (37) 

se E(z) =fi O. 

Se O é o verdadeiro valor do parâmetro, então E(m) = EIJ(m) pela definição de 

EIJ(m). Seja EIJ(z) o valor esperado E(z) de z quando O ~ o verdadeiro valor do parâmetro. 

Então a variável aleatória (Zl, Z2, ... , Zm) pode assumir somente os valores log A e log B com 

probabilidades 1 - L(O) e L(O), respectivamente. Dessa forma: 

E(Zl + Z2 + ... + Zm) rv L(O) log B + [1 - L(O)] log A (38) 

ou por meio de (37) e (38) a fórmula aproximada: 

E ( ) '" L(O) log f3 + tI - L(O)] log A 
IJ m Eo(z) (39) 

2.10 Riscos Tolerados de Tomar Decisões Erradas 

Nenhum plano de amostragem pode garantir que as decisões corretas serão 

sempre tomadas, isso porque é sempre considerado uma parte da população em questão. 

Mas, como o levantamento de toda a população é muitas vezes impossível, muito dispendiosa 

ou destrutiva, toleram-se riscos de se tomarem decisões erradas. 

Um plano de amostragem, só deve ser utilizado depois que os riscos tolerados 

forem devidamente estabelecidos e determinados. Dessa forma, ao decidir sobre a aplicação, 

ou não, de inseticidas numa lavoura, em primeiro lugar deve-se determinar o nível de infestação 

()' tal que seja economicamente vantajoso aplicar o defensivo quando o grau de infestação da 

lavoura O for maior que ()', e que não seja vantajoso aplicar o inseticida quando O :S OI. 
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o parâmetro O pode representar a proporção de unidades amostrais danificadas 

existentes na lavoura, no caso da distribuição binomial, ou, no caso de contagem de insetos, 

a média populacional de insetos existentes nas unidades amostrais. 

O nível de infestação O' ~ função do preço do inseticida, do preço do produto 

colhido e do dano causado pela espécie de inseto em estudo. 

Então, o problema de aplicar ou não o inseticida na lavoura pode ser formulado 

como o problema de testar a hipótese que O ~ O' contra a hipótese que O > 0'. 

Se O = O' o dano causado pela praga é igual ao custo de aplicação do inseticida 

pouca diferença fará a decisão tomada com relação à aplicação, ou não, do inseticida. Se O ~ 

consideravelmente superior a O' o dano causado pela praga é superior ao custo de aplicação do 

inseticida. Então, desaconselhar sua aplicação é um erro de conseqüências graves. Da mesma 

forma, se O ~ consideravelmente inferior a O' o dano causado pela praga é inferior ao custo de 

aplicação do defensivo e preconizar sua aplicação também constitui erro gTave. 

Logo, é possível escolher dois valores, 00 inferior a O' e 01 superior a O', tais que 

preconizar a aplicação do inseticida seja considerado erro de conseqüências práticas graves 

se, e somente se, O ~ 00 , e desaconselhar a aplicação seja considerado erro de conseqüências 

práticas graves se, e se somente, O 2: 01. Se 00 < (J < 01 nenhuma das decisões possíveis de 

serem tomadas conduz a erro de conseqüências práticas desde que nesse caso o valor de O 

esteja próximo do valor marginal de O'. 

Escolhidos os valores 00 e 01, a probabilidade de aconselhar a aplicação do 

inseticida quando não é necessária é pré-fixada pelo valor a (O ~ 00 ) e a probabilidade de 

desaconselhar a aplicação quando necessária é dada pelo valor f3 (O 2: 0d também pré-fixado. 

Dessa forma os riscos tolerados de tomar decisões erradas são fixados pelos 

quatro valores 00 , (h, a e f3. A escolha dessas quatro constantes não é um problema estatístico. 

Elas são escolhidas com base em considerações práticas para cada caso particular. 

2.11 Métodos de Amostragem com Tamanho Fixo de Amostras 

Com relação aos métodos que consideram um tamanho fixo de amostra e con

siderando que no campo agronômico a ser estudado (propriedades de pequeno porte) onde a 

população é finita e está reunida numa área delimitada pela cultura, uma série de proced

imentos podem ser testados no caso de amostragens comuns (número de amostras fixas a 

serem colhidas por unidade de área) e seus resultados comparados com o método seqüencial 
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(Silveira Neto, 1990). 

As técnicas apresentadas a seguir são muito utilizadas, principalmente em es

tudos de mercado, produzindo resultados satisfatórios nessas áreas, porém de emprego prati

camente nulo na área agrícola. 

A amostragem aleatória simples, como o próprio nome diz, é a menos complicada 

de todas as técnicas. Devido às dificuldades práticas ou interesses mais elaborados, ela nem 

sempre é utilizada. No entanto, o seu estudo é de fundamental importância, pois ela, utilizada 

em conjunto com outras técnicas, pode ser muito eficaz. Como principais vantagens, requer 

mínimo conhecimento antecipado da população, livre de possíveis erros de classificação e 

facilita a análise de dados e cálculos de erros. Suas desvantagens são que o conhecimento 

que o pesquisador possa ter sobre o problema em estudo é desprezado e que para a mesma 

extensão da amostra, os erros são mais amplos do que na amostragem estratificada (Cochran, 

1977). 

Segundo o mesmo autor, a amostragem sistemática usa a ordem natural, 

selecionando-se um ponto de partida aleatoriamente e a partir daí compõe-se a amostra se

gundo intervalos correspondentes ao número escolhido. Como principal vantagem pode-se 

citar a simplicidade de colheita da amostra, permitindo fácil verificação. Já com relação às 

desvantagens, se o intervalo de amostragem se relaciona a uma ordenação periódica da po

pulação, pode ser introduzida variabilidade crescente; se houver efeito da estratificação, as 

estimativas dos erros tendem a ser altas. 

Por sua vez, a amostragem estratificada proporcional, escolhe de cada unidade 

de amostragem, uma amostra aleatória proporcional à extensão dessa unidade. Como van

tagens podem-se citar a segurança da representatividade com respeito à propriedade que 

serve de base para classificar as unidades, garantindo portanto, menor variabilidade do que 

a amostragem aleatória, e a decrescente possibilidade de não incluir elementos na população 

por causa do processo classificatório. Podem ser analisadas características de cada estrato e 

serem feitas comparações, sendo que as principais desvantagens da técnica são: sob pena de 

aumentar o erro, requer informação acurada acerca da proporção de população em cada es

trato; se não há listas estratificadas disponíveis, prepará-las pode ser dispendioso, ocorrendo 

possibilidade de classificação errônea e, portanto, de aumento de variabilidade (Cochran, 

1977). 
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2.12 Plano de Amostragem Seqüencial para Testar a Média de uma 

Distribuição Binomial 

Este problema surge, por exemplo, ao decidir sobre a aplicação ou não de inseti

cidas numa lavoura, cada unidade amostraI é classificada em uma das categorias: danificada 

ou não danificada. Seja O o valor atribuído para unidades não danificadas e seja 1 o valor 

atribuído para unidades danificadas. Seja p a proporção (que é desconhecida) de unidades 

danificadas na lavoura. Então o resultado y da inspeção de uma unidade amostral escolhida 

ao acaso pode tomar somente os valores 1 e O com probabilidade p e (l-p), respectivamente. 

Considerando os riscos de se tomar uma decisão errada deve-se determinar um 

valor p' tal que a aplicação do inseticida seja desaconselhada se p > p' e não seja aconselhada se 

p < p'. Devem-se também determinar dois valores po e Pl tais que não aconselhar a aplicação 

do inseticida seja um erro de conseqüências sérias se, e somente se, p 2: PI e preconizar o uso 

do inseticida seja considerado erro grave se, e somente se, P :s; Pu. O plano é delineado para 

testar a hipótese p = po contra a hipótese P = PI. 

2.12.1 FUndamentação Teórica 

A distribuição binomial têm função densidade de probabilidade definida por: 

P(Y = y) = (:)V'(1- p)m", com O:S; p:S; 1, y = 1, 2, 3, ... , m 

em que m é o número de unidades amostrais observadas. 

Se p indicar a proporção de unidades amostrais infectadas na lavoura, obtida 

de uma amostra de m elementos, a probabilidade de se obter outra amostra considerando o 

mesmo número de plantas danificadas e na mesma seqüencia é dada por: 

fn m 

LYi m- I:Yi 
Pm = pi=l q i=1 

1n 

em que I: Yi é o número de unidades amostrais danificadas entre os m elementos da 
i=l 

amostra. 

Sob a hipótese p = Pl esta probabilidade torna-se 
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Tn m 

LYi m- LYi 
Phn = P1 i=l ql i=1 

e sob a hipótese P = Po 

m m 

LY' m- LY' 
POm = po i=l qo i=1 

A razão de probabilidade a ser calculada em cada estágio da amostragem é 

definida por: 

P1m 

Püm 
(40) 

para facilitar os cálculos pode-se utilizar o logaritmo dessa razão de probabilidades, dessa 

forma: 

1 Phn og- = 
Pom 

m m 
~ Pl ~ ql LYi log - +m- LYi log-
i=1 Po i=l qo 

em que 109 ~ o logaritmo neperiano. A amostragem continua enquanto 

/3 ~ ~ ql 1-/3 
log -- < LYi + (m - LY') log - 2.: log--

I - a i=1 i=l qo a 

(41) 

(42) 

A amostragem é encerrada rejeitando-se a hipótese P = Po ao nível a de significância quando: 

m m 1-13 
LYi log P1 + (m - LYi) log q1 2.: log--
i=1 Po i=1 qo a 

(43) 

A amostragem também é encerrada não rejeitando-se a hipótese P = Po com probabilidade /3 

de erro e não aconselhando a aplicação de inseticidas se: 
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m m f3 
" Pl '" ql 1 -~Yi log - + (m- ~Yi) log - ~ log ~ 
i=l Po i=l qo 

(44) 

Resolvendo (43) e (44) obtém-se respectivamente: 

m log !:::J1. log 'lQ "Y > a +m ql 
~ i - log E.Ul!! log 1!!'lQ. 
i=l pOql pOql 

(45) 

e 

m log 1-(3 log 'lQ "< a +m ql ~ Yi - log E.Ul!! log 1!!'lQ. 
i=l pOql pOql 

(46) 

m 

Verifica-se da desigualdades (45) e (46) que o menor e maior valor de LYi' e 
i=l 

que serão chamados, respectivamente, r m e am e que permitem decidir pela não rejeição da 

hipótese p = P1 e pela não rejeiçãD da hipótese P = po sãD: 

log !::Q log 'lQ 
r m = _--::,"'0:,:-:- + m ql 

log 1!!'lQ. log ~ 
pOqt pOqt 

(47) 

e 

log 1-(1 log 'lQ 
am= o: +m ql 

log 1!!'lQ. log ~ 
pOqt pOql 

(48) 

2.12.2 Riscos Tolerados de Tomar Decisões Erradas 

Como am e r m dependem apenas de Po, pr, a e f3 eles podem ser calculados para 

cada valor de m antes de iniciar a amostragem. 

Para cada tamanho m de amostra, o número acumulado de unidades amostrais 
m 

infectadas, ou seja, a LYi ~ comparado com os valores ~ e Tm . 

i=1 
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2.12.3 Representação Gráfica 

A amostragem seqüencial pode ser representada graficamente. O número m de 

observações é colocado no eixo das abscissas e o número acumulado de unidades amostrais 
m. 

infectadas LYi ~ colocada no eixo das ordenadas. 
i=I 

O par ordenado (m; am.) e (m; ar) formam duas retas, chamadas de TO e rI, que 
111. 

são traçadas antes de iniciar a amostragem, sendo que os pontos (m; LYi) são representados 
i=1 

no gráfico durante a inspeção da cultura. 
m. 

Se o par ordenado (m; LYi) estiver entre Ro e RI continua-se colhendo 
i=I 

m. 

unidades amostrais. Caso (m; LYi) estiver em ro ou abaixo, não rejeita-se a hipótese p 
i=1 

m. 

= Po com probabilidade de erro f3 e conclui-se pela não aplicação do inseticida. Se (m; LYi) 
i=1 

estiver em rl ou acima, rejeita-se que p = po ao nível de significância Q e decide-se pela 

aplicação do defensivo. 

Ro e RI são chamados de linha de decisão, sendo representadas pelas seguintes 

expressões: 

ro = ho+Sm 

e 

onde ho e h l são coeficientes lineares, S ~ o coeficiente angular e m o número de unidades 

amostrais inspecionadas. 

De (47) e (48) observa-se que 

ho= 
Iog~ 
log 1!!!lQ. 

pOql 

(49) 

1 l-fi 
hl = 

og~ 

log E!!l9. 
pOqt 

(50) 

log .'lQ. 

S= ql 

log E!!l9. 
pOqt 

(51) 
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2.12.4 Obtenção da Curva Característica do Teste 

No caso da distribuição binomial a igualdade (16) pode ser escrita como: 

(52) 

Para construir a curva característica da operação não é necessário resolver a 

equação (52), pode se considerar h = h(O) e resolvê-Ia em relação a p. 

Considerando A = ~ e B = ~ e isolando o valor de p tem-se: 

(53) 

Atribuindo-se valores pertencentes ao intervalo [-00, +oo} obtém-se por meio 

das expressões (52) e (53) respectivamente os valores p e L(p). 

2.12.5 Número Médio de Amostras Necessários ao Teste 

Seja a Ep(m) definida como: 

E ( ) = L(p)(LB - LA) + L 
p m pL'I!1!Jfl. -L~ 

pOql ql 

(54) 

Dividindo o numerador e o denominador por LPI'lO e confrontando com (49), 
pOql 

(50) e (51) obtém-se: 

E (M) = L(P)(ho - h1) + h1 

p p-s (55) 

Colocando num gráfico diversos pontos (P;Ee(m», obtém-se a curva do 

tamanho médio de amostras. 

2.13 Plano de Amostragem Seqüencial para Testar a Média de uma 

Distribuição Normal 

Se o número de insetos y existente nas unidades amostrais for contado e os in

setos estiverem distribuídos ao acaso na lavoura não sendo muito raros em relação à unidade 
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amostraI, e se o número de unidades amostrais for suficientemente grande, então a distribuição 

normal ajusta-se aos dados. Considera-se que a variável Y tenha distribuição normal com 

média e (desconhecida) e variância 0-2 (suposta conhecida), uma vez que o modelo proba

bilístico que descreve a distribuição da praga deve ser, preferencialmente, indexado por um 

único parâmetro para se aplicar o teste de Wald (1945), a quaI pode ser determinada através 

da lei de potência de Taylor, que preconiza que a variância de uma população se relaciona com 

a média através de 52 = a m b, onde a e b são coeficientes estimados por regressão linear em 

gráfico de escala logaritmica, ou pela transformação: log 52 = log a + b log m (Bearzoti 

& Aquino, 1994). 

Deve-se determinar um valor ()' que representa o grau de infestação, ou seja, 

o número de insetos por unidade amostral, a partir do qual é economicamente aconselhável 

aplicar o inseticida, bem como dois valores 00 e e1 tais que não aconselhar a aplicação do in

seticida seja um erro grave se, e somente se, O 2: e1 e aconselhar sua aplicação seja considerado 

erro grave se, e somente se, O ~ eo. 

Conhecidos eo, e1 , a e fi pode-se elaborar um plano de amostragem seqüencial 

para testar a hipótese O = 00 contra a hipótese alternativa e = el . 

2.13.1 Fundamentação Teórica 

A distribuição normal é definida em função de dois parâmetros, a média () e a 

variância 0-
2 e tem a seguinte função densidade: 

1 ÚI-~~ f(y) = --exp- 20-

v'2ii0-

em que -00 < Y < +00. 

Obtida uma amostra de tamanho m (YI, Y2, ... ,Ym.) a probabilidade de se obter 

outra amostra igual a essa é: 

m 

(56) 

sob a hipótese e=()o tem-se: 
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m 

(57) 

e sob a hipótese O=fh tem-se: 

m 

(58) 

A razão de probabilidade a ser calculada em cada estágio da amostragem é 

definida por: 

PIm 

POm 

(59) 

para facilitar os cálculos pode-se utilizar o logaritmo dessa razão de probabilidades, dessa 

forma: 

(60) 

em que log ~ o logaritmo neperiano, sendo assim de acordo com (43), temos: 

m 

-~ L (Yi - Od2 

Pim exp i=l 
(61) m 

-& L (Yi - ( 0)2 
exp i=I 

ou de acordo com (60): 

1 PIm = Oi - 00 ~ . + m (02 _ 0;) 
og 2 L.-t Y. 2 2 o 1 

POm a i=1 a 
(62) 
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2.13.2 Riscos Tolerados de Tomar Decisões Erradas 

Se O=f)', é indiferente ministrar ou não o uso de inseticidas, dessa forma é 

necessário estabelecer um valor de O com domínio 0<0' tal que nesse caso seja desaconselhada 

a aplicação do inseticida e um valor 0>(/ ta} que, não aconselhar o uso de inseticida seja 

considerado um erro de conseqüências graves. 

Sendo assim são necessários calcular dois valores 00 e 01 (00 < O' e 01 > O') tal 

que a aplicação do inseticida será considerada de conseqüências graves se O :::; 00 e o não uso 

será considerado de conseqüências graves se (J 2: (Jl; sendo que para valores de () entre 00 e 01 

não há uma decisão particular a ser tomada. 

2.13.3 Determinação das Quantidades 00 , 01> Q e [3 

Seja Yl, Y2, ... ) sucessivas observações da variável aleatória Y, a função densidade 

de probabilidade (Yl, Y2, ... , Ym) é dada por: 

m 

1 
-& L(Yi - (0)2 

i=1 (63) Po-m = (2n)To-m exp 

se (}=(}o e por: 

m 

1 
-& L(Yi - ( 1)2 

i=l (64) 
Plm = (2)!!!. exp n 20-m 

A razão de probabilidade Plm/VOm é calculada em cada estágio da inspeção, 

sendo tomadas novas observações enquanto: 

m 

(65) 

exp i=1 

A inspeção é terminada com a não aplicação de inseticidas se: 
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11l 

-~ L(Yi - Ot}2 
exp i=1 

11l ~B (66) 

-~ L(Yi - (0)2 
exp i=1 

e com a aplicação se: 

m 

(67) 

os valores de A e B são dados por (12) e (13), respectivamente. 

Aplicando o logaritmo e simplificando as inequações (65), (66) e (67) temos que: 

fi OI - 00 ~ m 2 2 1 - fi 
log -1-- < 2 L.tYi + 2 2(00 - Od < log --, 

-(X (J (J (X 
i=1 

(68) 

(69) 

e 

(70) 

respectivamente. 

Trabalhando com as equações (68), (69) e (70), simplificando e substituindo, 

tem-se que, para cada múdade amostraI m, a condição de não preconizar o uso de inseticida, 

isto é, não rejeitar a hipótese O = 00 , é: 

(71) 
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e o valor que será chamado Tm , o qual permite tomar a decisão de rejeitar a hipótese () = ()o 

e, por conseguinte, aconselhar o uso do inseticida é: 

tJ2 1 - {3 ()o - ()l 
r m = () O log -- + m 2 

1- o a 
(72) 

Essas quantidades devem ser calculadas antes de se iniciar o processo de 

amostragem. Ao efetuar a coleta da amostr~ em cada unidade amostraI inspecionada, soma

se o número de insetos existentes à soma do número de insetos das unidades inspecionados 
tIl 

anteriorment.e, chegando-se ao valor LYi, sendo esse valor ('.amparado com os valores am e 
i=l 

r m respect.ivos. 
m 

A investigação deve continuar enquanto Um < LYi < r m· Se Um 2: LY' o 
i=l i=l 

processo é interrompido não rejeitando-se a hipótese () = 00 com probabilidade {3 de erro, não 

aconselhando, nesse caso, o uso de inseticidas. 
m 

Se r m ::::: LYi o processo é interrompido, rejeit.ando-se () = ()o ao nível a de 
i=l 

significância, e, aconselhando o uso de inseticida. 

2.13.4 Representação Gráfica 

Para se elaborar o plano de amostragem graficamente, coloca-se no eixo das 
m. 

abcissas o tamanho da amost.ra (m) e no eixo das ordenadas os valores de LYi' 
i=l 

As linhas de decisão têm os modelos matemáticos: 

(73) 

e 

(74) 

onde ho e h1 são os coeficient.es lineares e S o coeficiente angular. 

Das desigualdades (73) e (74) temos: 
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lJ2 fi 
ho= log--

fh -00 l-a' 
(75) 

~ 1- f3 
h1 = O O log --, 

1- o a 
(76) 

e 

(77) 

Uma vez iniciada a amostragem seqüencial, para cada tamanho de amostra os 
m m 

pontos (m;LYi) são pIotadas no gráfico; enquanto os pontos (m; LYi) estiverem entre ro 
i=1 i=1 

m 

e ri continua-se a amostragem. Caso o ponto (m; LYi) estiver representado abaixo ou em 
;=1 

Ro, com probabilidade f3 de erro, não rejeita-se a hipótese de que () = 00 e, portanto, não se 

aconselha o uso de inseticidas, sendo concluída a amostragem. 
m 

Por sua vez, se o ponto (m; LYJ estiver acima ou em ri, encerra-se a 
;=i 

amostragem, rejeitando-se a hipótese O = 00 ao nível a de significância, sendo aconselhado o 

uso de inseticidas. 

2.13.5 Obtenção da Curva Característica do Teste 

Para qualquer valor de O, indicado por L( O), a probabilidade de que a hipótese de 

que não se necessita a aplicação de inseticida na lavoura é aceita. L( O) é portanto uma função 

de O chamada de curva característica do teste, quando L(O) aproxima-se de 1, O aproxima-se 

de -00 e quando O tende a +00, L(O) aproxima-se de O. Além disso, L(O) é uma função 

decrescente de O. 

Normalmente conhece-se os valores de L(O) para O = 00 e O = ()I, sendo que 

um método prático para o cálculo de L(O) foi apresentado por Wald (1945) sendo descrito a 

seguir: 

Se (OI - OO)/lJ é muito pequeno, pode-se usar na prática, uma boa aproximação 

para L( O) através da expressão: 
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1 (fJ)h 
L(O) '" 1 _ 1-0: 

C:fJ)h (l~o:t 
(78) 

onde h é obtida, primeiramente, calculando-se a função característica V;(t) da variável: 

(79) 

Tem-se que z ~ normalmente distribuída com média °t:i + (Ol~~)q e variância 

igual a (Ol~:of~, consequentemente <p(t) é dado por: 

~+~ t +(6J-9~) t 
[ 

2 2 9] 2 2 

V;(t) = exp 20- o- 2" (80) 

o valor h é uma raíz real não nula obtida através da relação V;(t)=1, então: 

h_(Bi-Bõ)-2(Bt-Bo)o Bt+Bo-2B 
- (Bt-Bo)2 BI-Bo 

(81) 

A curva característica pode então ser obtida através da expressão (80) substi

tuindo valor de h pelo resultado da expressão (81). 

2.13.6 Número Médio de Amostras Necessários ao Teste 

Seja a Eo(m) o valor esperado do número de observações necessárias para o 

teste quando B for a verdadeira média de Y. 

Dessa forma, segundo Wald (1945), uma boa aproximação para o valor Eo(m) 

§ dado por: 

. 2 (L(O) Iog ~ + (1 - L(B») log l:fJ ) 
Eo(m) rv 20" fff. 02 (B (), )B 

0- 1+ 2 1- o 
(82) 

em que L(B) é dado por (78). 

Existem situações raras, em que o número de observações atingidas é três vezes 

maior que o valor esperado antes do teste ser encerrado, dessa forma, pode-se truncar o teste 

neste estágio sem afetar seriamente a probabilidade de tomar uma decisão errada. 
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2.14 Plano de Amostragem Seqüencial para Testar a Média de uma 

Distribuição de Poisson 

Se a espécie estudada tem distribuição ao acaso na lavoura e se o inseto é 

raro em relação à unidade amostraI utilizada, a variável Y, correspondente aos dados de 

contagem do número de insetos existentes nas diversas unidades amostrais, possivelmente 

segue distribuição de Poisson. 

Deve-se determinar o valor M' que corresponde à média de insetos por unidade 

amostraI a partir da qual as medidas de controle seriam economicamente aconselháveis. 

Aplicações de inseticidas não seriam executadas se a média de insetos por unidade amostrai 

existente na lavoura fosse menor ou igual a M' (média de insetos por unidade amostrai a 

partir da qual devem-se tomar medidas de controle). 

Devem-se fixar também dois valores Mo e MI' sendo Mo < M' e MI > M', tais 

que, rejeitar a hipótese M = Mo e então preconizar o uso de inseticida, seja considerado erro 

grave se, e somente se, M < Mo, e aceitar a hipótese M = Mo não aconselhando o uso de 

inseticida seja erro grave se, e somente se, M > M i . 

Fixados Mo, Mi' a e fi podem-se desenvolver as fórmulas para o plano de 

amostragem seqüencial para testar a hipótese M = Mo contra a hipótese alternativa M = 

M I · 

2.14.1 Fundamentação Teórica 

A distribuição de Poisson é caracterizada por um único parâmetro, a média M, 

a qual é igual à variância. 

A função de probabilidade de uma Poisson é: 

MY 
P(Y = y) = e-M _ 

y! 

em que M > O e y = 1,2,3, ... , corresponde ao número de insetos encontrados nas unidades 

amostrais. 

Extraída uma amostra (yr, Y2, ... , Yrn) a probabilidade de se retirar uma outra 

amostra igual a anterior é dada por: 



Pm 

m 

LYi 
-mM Mi=l 

e 'f , YI··Y2····· 'Ym' 

sob a hipótese M = Mo, tem-se: 

m 

sob a hipótese M = MI, tem-se: 

LYí 
Mi=l 

_ -mMl 1 
Plm - e -,:---0-,-------:-, 

Yl··Y2····· 'Ym' 

De acordo com (43) tem-se que a razão de probabilidade é: 

PIm 

Pom 

m 

e-mMOM,i=l 
o 

ou utilizando a escala logaritmica onde log ~ o logaritmo neperiano: 

1'n 

log PIm = -m(M1 - Mo) + LYí (log M l - log Mo) 
Pom i=1 

2.14.2 Riscos Tolerados de Tomar Decisões Erradas 
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(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

Se M=M', é indiferente ministrar ou não o uso de inseticidas, dessa forma é 

necessário estabelecer um valor de M com domínio M <M' tal que nesse caso seja desaconsel

hado a aplicação do inseticida e um valor M> M tal que, não aconselhar o uso de inseticida 

seja considerado um erro de conseqüências graves. 



36 

Sendo assim são necessários calcular dois valores Mo e M1 (M(} < M e M1 > 

M') tal que a aplicação do inseticida será considerada de conseqüências graves se M <:::;Mo e 

o não uso será considerado de conseqüências graves se M?MI ; sendo que para valores de M 

entre Mo e M 1 não há uma decisão particular a ser tomada. 

2.14.3 Determinação das Quantidades Mo, Mr, a e {3 

A partir das fórmulas apresentadas, observa-se que a amostragem continua até 

que: 

fi m 1-{3 
log 1 _ a < -m (MI - Mo) + 2:= Yi (log M1 - log Mo) < log ~ (88) 

i=l 

A amostragem é encerrada, rejetando-se a hipótese M =Mo ao nível a de sig

nificância, e, nesse caso, aconselhando a aplicação de inseticidas se: 

m 1- f3 
-m (Ml - Mo) + 2:= Yi (log M 1 - log Mo)? log--

i=l a 

ou também sendo encerrada não rejeitando a hipótese M = Mo com probabilidade {3 de 

erro, ou não aconselhando o uso de inseticida, se: 

7Tl 

-m (Ml - Mo) + 2:= Yi (log M1 - log Mo) <:::; log 1 ~ a 
i=l 

7n 

Isolando o valor de 2:= Yi nas desigualdades (87) e (88) tem-se: 
i=l 

~ log _1-_(3 M 1 - Mo 
~Yi > o: + m-------
i=l - log M I - log Mo log M 1 - log Mo 

~ log l~a M1 - Mo 
~Yi < +m-------
i=l - log M 1 - log Mo log M1 - log Mo 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

Na expressão (92) verifica-se que o maior valor de 2:=Yi chamado de a.n, possi-
i=I 

bilita terminar a amostragem com a não rejeição da hipótese M = Mo e, consequentemente, 

não aconselhar o uso de inseticida é: 
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log I- M 1 -Mo a.-n = -a + m--:--:-----'---,---
Iog M I - log Mo log M I - log Mo 

(93) 

m 

Da mesma maneira, examinando (91) verifica-se que o menor valor de LYi que 
i=1 

permite terminar a amostragem, rejeitando-se a hipótese M = Mo e portanto aconselhando 

o uso de inseticidas, e que será chamado de r m ~: 

log !:::J!. M 1 - Mo 
a: + m--:--:-----'---,---

log M I - log Mo log M l - log Mo 
(94) 

AB quantidades a.-n e r m são calculados antes de se iniciar a amostragem. Para 
m 

cada unidade amostraI examinada calcula-se L Yi que é o número acumulado de insetos en
i=1 

contrados até a unidade amostraI em questão, comparando-se esses valores com os respectivos 

am e r Tn relativos ao tamanho da amostra envolvidos nessa etapa. 
Tn m 

Se G.m < LYi < r = deve-se continuar a amostragem. Se aTn 2: LYi o processo 
i=1 í=l 

~ interrompido não rejeitando-se a hipótese M = Mo com probabilidade f3 de erro, e, não 

aconselhando o uso de inseticidas. 

Caso r = ::; LYí o processo também é interrompido, rejeitando-se a hipótese 
i=l 

M = Mo ao nível Q de significância, e, preconizando o uso de inseticida. 

2.14.4 Representação Gráfica 

Para se realizar o plano de amostragem graficamente, coloca-se no eixo das 
m 

abcissas o tamanho da amostra m e no eixo das ordenadas os valores de LYi' dessa forma as 
i=1 

m = 
coordenadas (am ; LYi) formam a linha de rejeição TO e as coordenadas (rm ; LYi) formam 

i=1 í=l 
as linhas de rejeição rI. 

Matematicamente as linhas de rejeição são descritas da seguinte forma: 

(95) 

e 

(96) 



onde ho e h1 são os coeficientes lineares e S o coeficiente angular. 

e 

Das desigualdades (95) e (96) temos: 

log~ 
ho=---~-

log M I - log Mo' 

log l-f! 
h1 = a 

log M I - log Mo 

MI+Mo S=-------
log M 1 - log Mo 
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(97) 

(98) 

(99) 

m 

A cada unidade amostrai observada as coordenadas (m; LYi) são represen
í=t 

tadas no gráfico. Enquanto esses pontos estiverem entre as duas linhas de decisão, novas 

unidades amostrais devem ser examinadas. 

Quando porém, o par (m; LYi) situar-se em ro ou abaixo dele, a amostragem 
i=1 

~ terminada não rejeitando-se a hipótese M=Mo com probabilidade de erro igual a {3, e dessa 
m 

forma, não aconselhando o uso de indeticida. Caso (m; LYi) se situar em rI ou acima 
i=1 

dela a amostragem também é encerrada, rejeitando Ho, ao uiveI a de significâ.ncia, isto é, 

preconizando a aplicação do inseticida. 

2.14.5 Obtenção da Curva Característica do Teste 

Tem-se que a função densidade de probabilidade da Poisson é: 

de (16) temos que: 

MY 
P(Y = y) = e-M _ 

y! 

(100) 



ou 

00 (Mh(M) U-h(M) M)Y 
eMoh(M)-M1h(M)-M '"' 1 O = 1 

L..t y! 
y={l 

desenvolvendo o somatório pela série de McLaurin e comparando com a expressão eZ
, 

verifica-se que: 

00 (Mh(M) M::h(M) M) Y 

'"' 1 o = eM1h(M)-Moh(M)-M 
L..t yl y={l . 

substituindo em (101): 

Aplicando logaritmos em (103) tem-se: 

Moh(M) - M1h(M) - M + M~(M) + MÕ-h(M) + M = O 

Fazendo h(M)=h e resolvendo em relação a M chega-se a: 

M = h(M1 -Mo) 
MhM,-h -1 

1 o 

Tomando--se A=fJ:1 e B=l~o: a expressão (30) torna-se: 
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(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

Atribuindo--se valores arbitrários a h em (105) e (106) obtém-se M e L(M), os 

quais ao serem inseridos num gráfico permitem traçar a curva da função característica da 

operação. 



2.14 .. 6 Número Médio de Amostras Necessários ao Teste 

Seja a seguinte função densidadde probabilidade da Poisson: 

MY 
P(Y = y) = e-M _ 

y! 

em que M > O e y = 1, 2, 3, ... 

Então de acordo com a seção 3.9.1, tem-se: 

z= 
f( M) e-M1Afl'1 

log y;. 1 = I 
( ) og -M,..,1I f y; Mo e o lVl(j 
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Seja EM(z) o valor esperado de z quando M for a verdadeira média de Y, então: 

Substituindo-se o valor de EM(Z) em (39) tem-se: 

EM(m) = L(M)(log B - log A) + log A 
Mo - M 1 + M(log M1 - log Mo) 

Dividindo o numerador e o denominador por (log M 1 - log Mo) e comparando 

com (97), (98) e (99) chega-se: 

E ( ) 
= L(M)(f41 - ht) + h1 

Mm M-S 

Para traçar a curva do tamanho médio das amostras deve-se inicialmente cal

cular os valores M e L(M) com aUXI1io das expressões (105) e (106), atribuindo-se valores 

arbitrários a h. 

2.15 Plano de Amostragem Seqüencial para Testar a Média de uma 

Distribuição Binomial Negativa 

Muitos insetos têm a tendência de formar conglomerados, não estando dis

tribuídos ao acaso na lavoura. A causa da existência desses agrupamentos pode ser a forma 

da desova e conseqüente nascimento de insetos em grupos, ou o agrupamento posterior em 

pontos onde o ambiente é mais favorável ou o alimento mais abundante. Em geral, a dis

tribuição binomial negativa se ajusta a dados de contagem com essa característica. 
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2.15.1 Fundamentação Teórica 

A distribuição binomial negativa é descrita por dois parâmetros a média M e o 

expoente k que está veiculado à dispersão da variável e sua forma geral é: 

em que M ~ O e k > O. 

Anscombe (1949) relata que existem evidências teóricas de que o parâmetro 

k depende de fatores intrínsecos da espécie, enquanto que a média M depende de fatores 

ambientais. Assim, dados de contagem de insetos provenientes de diversos locais teriam 

aproximadamente o mesmo k, embora com médias diferentes. 

2.15.2 Riscos Tolerados de Tomar Decisões Erradas 

Da mesma forma que foi visto para outras distribuições, deve-se inicialmente 

estabelecer o valor M' que é a média de insetos por unidade amostral a partir da qual a adoção 

de medidas de controle é economicamente viável. Então, seriam usados defensivos somente 

se a média M do número de insetos por unidade amostraI fosse superior a M/. 

E necessário, também, estabelecer outros dois fatores Mo e AlI, o primeiro 

menor e o segundo maior do que A1'. A escolha deve ser feita de tal modo que não indicar a 

aplicação de inseticida seja considerado erro grave se, e somente se, M ::; Ml, e aconselhar o 

uso de controle químico seja considerado erro grave se, e somente se, M ~ Mo. 

2.15.3 Determinação das Quantidades Mo, Mr, a e {3 

O teste seqüencial da razão de probabilidades permite estabelecer um plano de 

tal forma que aconselhar a aplicação de controle químico não exceda um valor a quando M 

::; Mo e a possibilidade de não preconizar o uso de inseticidas não seja maior que f3 quando 

M~Mo. 

O teste seqüencial da razão de probabilidade é usado para testar a hipótese 

M=Mo contra a hipótese M=M1. Inicialmente devem ser calculados os valores Po, PI, qo e 

ql, onde p-M/k e q=l + p, a partir de Mo e MIo 

Sendo assim a probabilidade de obter um número y de insetos na contagem de 
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uma unidade amostrai é dada pela função de probabilidade da distribuição Bliss & Fishe(2
) 

mencionado por Estefanel (1977): 

em que y=0,l,2, .... 

(k+y-1)! plI 
f(y) = y!(k -1)! . qk+y' 

A probabilidade de obter uma amostra de tamanho m dessa distribuição de 

probabilidade é: 

:LYi 
(k+Yl-l)!(k+Y2- 1)! (k+Ym- 1)! py=l 

Pm = Yl!(k -1)! . Y2!(k - 1)! ..... Ym!(k - 1)! . m 

mk+ :LYi 
q y=I 

(107) 

Como os dados do problema são referentes a apenas uma das dezoito pro-

priedades rurais que fazem parte do programa de Manejo Intergrado de Pragas, não há ne

cessidade de se estimar um k comum a todas as propriedades sendo assim, para as hipóteses 

M =AIr versus M =Afo, têm-se: 

TU 

(l08) 

y=I 

e 

m 

(109) 

y=i 

2BLISS, C. L; FISHER, R. A. Fitting thc binomial di~tribution to biological data. Biometrics, v. 9, p. 

176-200, 1953. 
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Dessa maneira de acordo com (59) a razão de probabilidade é expressa da 

seguinte forma: 

m fi 

(110) 

ou sob a forma logaritmica: 

log Plm = tYi log (PI) +mk log (qo) + tYi log (qo) 
Pom i=1 Po q1 i=l ql 

(111) 

Tem-se que a amostragem continua até: 

log 1 ~ ~ < fYi log (P1) +mk log (qo) + fYi log (qo) < log 1- f3 (112) 
'-" i=l]lO q1 i=l q1 a 

A amostragem é encerrada se: 

~ (Pl) (qo) ~ (qo) 1- j3 ~Yi log - + mk log - + L.tYi log - 2: log-;-
i=l Po ql i=l q1 

(113) 

rejeitando-se a hipótese M =Mo e aconselhando-se o uso de inseticida, se: 

tYi log (Pl) + mk log (qo) + tYi log (qo) ::; log 1 ~ a (114) 
i=1 Po ql i=1 ql 

não rejeita-se a hipótese M =Mo com a probabilidade f3 de erro, não aconselhando, neste 

caso, o uso de inseticidas. 

fi 

Isolando-se LYi em (113) e (114) tem-se: 
i=l 

log (~) +mk log (~) 
log (E!'lQ.) log (E!!lQ) 

poql poql 

(115) 

e 
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log (L) log ('li) LYi ~ __ -:-l-_o:~ + mk qo 

i=l log (~) log (=) 
(116) 

Tn 

De acordo com (115) verifica-se que o menor valor de LYi' que será chamado 
i=l 

T Tn, que permite preconizar o uso de inseticida, ou seja, o valor que permite rejeitar a hipótese 

M=Mo: 

Tffl = 
log (~) + mk Iog (~) 
log (2!.!lQ.) log (E!'l!!.) 

pOlIl ~ql 

(117) 

Examinando-se (116) observa-se que o valor il,n que permite não rejeitar a 

hipótese A-f =Mo e dessa forma não aconselhar a adoção de controle químico é: 

a
m 

= _l_og----;-( L-=-l_-=O:.,-) + mk log (~) 
log (:::) log (~) 

(118) 

Deve-se calcular o valor de il,n e de T m para cada valor de m antes de iniciar a 

amostragem. 
m 

Para cada amostra obtida é calculado o número acumulado de insetos LY;' cor
i=I 

respondente a todas as unidades amostrais examinadas, para cada amostra colhida compara-
m 

se esse valor com seus respectivos il,n e T m . Se LYi ~ il,n não rejeita-se a hipótese M=Mo 
i=1 

com probabilidade j3 de erro, desaconselhando o uso de inseticida, ('-3.80 LYi 2' r Tn rejeita
i=I 

se M =Mo ao nível a de significância e, conseqüentemente, preconiza-se o uso de produtos 
m 

químicos. Se ~ < LYi < T ffl continua-se a amDStragem. 
;=1 

2.15.4 Representação Gráfica 

As linhas de decisão seguem os modelos matemáticos: 

e 

(119) 



onde ho e h1 são coeficientes lineares e S a inclinação das retas. 

e 

De (117) e (118) verifica-se que: 

ho= 
Iog (~) 

log (=)' 

log (~) 
h1 = --7-"'-7-

log (::) 

log (~) 
S=k qo 

log (Plqo) , 
pOql 

m 
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(120) 

(121) 

(122) 

(123) 

Ao executar a amostragem os pontos (m; 2::: Yd são representados no gráfico. 
i=1 

Caso o par ordenado estiver em TO ou abaixo, não rejeita-se M=Mo com probabilidade f3 de 

erro, desaconselhando o uso de inseticida. 

Caso o par ordenado esteja em T} ou acima, rejeita-se M =Mo ao nível a de 
m 

significância, preconizando o uso de inseticida, enquanto (m; 2:::Yi) estiver entre as duas 
i=l 

retas novas unidades deverão ser examinadas. 

2.15.5 Obtenção da Curva Característica do Teste 

OakIand3 mencionado por Estefanel (1977) apresentou a seguinte função dis

tribuição de probabilidade: 

_",(k + Y - 1)1 (p)Y 
f(y;p) = q y!(k -I)! q (124) 

30AKLAND, G.B. An Application ofScqucntial AnalysL'l to Whitcfish Sampling. Biometrics, v.6, p.136-

139, 1950. 
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Dessa forma a equação (16) torna-se: 

~[(ql)-k(PlqO)y]h(P) q_k(k+ y -1)! (~)y =1 
~ qo Poql y!(k -I)! q 

(125) 

Multiplicando por Po ambos os termos da razão qtf qo obtém-se: 

[ 
1 ] -k ~ h(P) -li; (k + Y -- I)! [P(PlqO)h(P)] y _ 

(PoqO)h(p) ~ [q(Poql) ] y!(k _ I)! q(Poql)h(P) - 1 

Comparando com (125) verifica-se que o somatório corresponde a 

f [y; P(POql)h(P)J, então: 

[ 
1 ]-k [ h(P) h(P)J-k _ 

(PoqO)h(P) q(PoqI) - P(PlqO) - 1 

Desenvolvendo a expressão chega-se: 

(126) 

Considerando A=~ e B=~ a expressão (30) fica: 

(127) 

Atribuindo valores pertencentes ao intervalo [-00, +00] a h em (126) e (127) 

obtém-se os valores de P e L(P), respectivamente. 

2.15.6 Número Médio de Amostras Necessários ao Teste 

então: 

Considerando que a função de probabilidade da distribuição binomial negativa 

(k + Y - I)! pY 
f(y) = y!(k _ I)! . qk+y' 



ou: 

tribuição é: 
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z= 

Pl qo qo PlqO ql 
Z = log - - - = y log - - k log -

[( )
y ( )k ( )Y] 

Po ql ql Poql qo 

o valor esperado de z quando P ~ o verdadeiro valor do parâmetro da dis-

Ep(z) = P log PlqO _ k log ql 
Poql qo 

Substituindo este valor na expressão (39): 

E (z) = L(P) log B + [1 - L(P)1 1og A 
p P log ~ - k log '.ll 

poql qO 

Dividindo o numerador e o denominador por log E1.9.Q: e comparando com (121), 
poql 

(122) e (123) obtém-se: 

E ( ) 
= L(P)(f4J - hI) + h1 

p m P-S 

Considerando M =pk, tem-se: 

(128) 

Atribuindo valores quaisquer a h nas expressões (126) e (127) obtém-se os valores 

de P e L( P), respectiVaIllente. Fazendo-se M =pk calculam-se os valores de M correspondentes 

a P, com os valores de M e L(M) através da fórmula (126) obtém-se EM(m), esses pontos 

[M; EM(m)] plotado..,> num gráfico permitem traçar a curva do tamanho médio das amostras. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

3.1.1 Localização e Período de Amostragem 

o plano de amostragem obtido no presente estudo foi realizado para atender os 

cultivos de goiaba para mesa da região de Campinas no estado de São Paulo, que é composta de 

pequenas propriedades com tamanho médio de cinco hectares e onde basicamente é praticada 

a agricultura familiar, com um bom grau tecnológico. 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos de um estudo de levanta

mento de insetos-pragas e seus inimigo.'3 naturais (predadores e parasitóides) na cultura da 

goiaba realizado por pesquisadores do Instituto Biológico/APTA da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento para obtenção de informações a servirem de subsídio na elaboração do MIP 

para a cultura. O presente estudo foi conduzido em um talhão contendo 39 goiabeiras da var

iedade "Kumagai" (polpa branca) na propriedade Chácara Ouro Verde localizada a -22, 9947D 

de latitude e -47,1033° de longitude, Bairro Pedra Branca no município de Campinas. 

Desse levantamento, foram utilizados os dados obtidos durante o período de 

agosto de 2003 a agosto de 2004, compreendendo as quatro estações do ano .. Em apenas quatro 

datas de amostragem no ano de 2003 (25 de agosto, 17 de novembro, 1 e 9 de dezembro) e 

três datas de 2004 (27 de janeiro, 23 de fevereiro e 19 de julho) não foi possível realizar o 

trabalho de coleta das informações devido a ocorrência de chuvas nesses dias. 

Para a coleta dos dados durante as inspeções de levantamento foram utili7..ados 

uma planilha padrão previamente elaborada, prancheta e caneta. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Monitoramento 

As áreas de cultivo se caracterizam por estarem divididas em talhões ou parcelas 

contendo cerca de 30 a 40 plantas cada um, sendo que cada talhão apresenta todas as plantas 

em um mesmo estádio fenológico devido à operação de poda total que permite assim uma 

uniformização, situação esta adequada para aplicação do MIP (Souza Filho & Costa, 2003). 

O número médio de plantas do programa de produção integrada da goiaba e que 

estão envolvidas no estudo é de 348, distribuídas numa área média de 1,2ha por propriedade. 

Para a amostragem do percevejo, o monitoramento foi realizado semanalmente, 

em 20 (vinte) plantas do talhão, observando-se a presença de insetos (adultos ou ninfas) 

em ramos localizados no terço médio e superior da copa, em cada quadrante da planta. A 

cada localização dos insetos em determinado ponto da copa durante a inspeção, era feita a 

contagem do número de indivíduos ali situados e logo após anotado na planilha padrão. 

3.2.2 Construção do Plano de Amostragem Seqüencial 

Na construção do plano de amostragem foram adotados valores de a (Probabili

dade de Ocorrer um Erro Tipo I, ou rejeitar Po quando po ~ verdadeiro) e fJ (Probabilidade de 

Ocorrer um Erro Tipo IJ, ou aceitar po quando Po ~ falso)iguais a 0,20, conforme Southwood 

(1978) que esses níveis de erro resultam no tamanho de amostra necessária para a tomada de 

decisão mais viável, na prática, em um sistema de manejo integrado de pragas. 

Apesar de vários estatísticos terem desenvolvido uma série de trabalhos pontu

ais, principalmente nessas últimas décadas, utilizando métodos de análise seqüencial, o artigo 

original de Wald (1947) com o embasamento metodológico, bem como o trabalho realizado por 

&tefaneI (1977) e por Dantas (2002) foram a base para o desenvolvimento dessa dissertação. 

Embora não sejam essenciais ao plano de amostragem seqüencial, foram calculados também, 

a curva característica da operação e a curva do número médio de amostras, para dar idéia do 

desempenho do plano. 

Apesar dos dados originais serem provenientes de contagem, não existe estab

elecido até o presente momento, para essa cultura, qual é o nível de dano econômico, ou seja, 

qual é a menor densidade populacional da praga capaz de causar perdas significativas, sendo 

assim os dados foram analisados na forma de presência-ausência. 

Para se testar o ajuste dos dados a distribuição binomial foi utilizado o teste 
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de aderência de X2 dado pela seguinte expressão: 

em que Nc é o número de classes da distribuição de freqüências, FOi, a freqüênCÍa observada 

na i-ésima classe e F Ei' a freqüência esperada da i-ésima classe. O valor de X2 calculado é 

comparado ao valor de X2 tabelado, com (Nc - np) graus de liberdade, onde np é o número 

de parâmetros estimados em estudo. Se o X! calculado é superior ao X2 tabelado, rejeita-se a 

hipótese de nulidade, ou seja, de que os dados se ajustam a distribuição teórica em teste. 

Foram adotados os valores 0,20 para Pl (nível de dano econômico) e 0,10 para 

Po (nível de segurança). 

Ai>, linhas de decisão superior e inferior do teste são definidas, respectivamente, 

como: 

TO = ho+ Sm 

e 

TI = h I + Sm. 

O valor de m indica o número de unidades amostrais a serem utilizadas na 

amostragem e os valores de ho, h1 e S foram obtidos por meio das expressões (49), (50) e 

(51). 

Também foi construída a Curva Característica da Operação L(p) , que fornece 

a probabilidade de acerto na tomada de decisão para um determinado nível de infestação, 

obtida através da expressão (53). 

Por sua vez, a curva do Tamanho Médio de Amostras para não rejeição de Ho 

foi calculado através da expressão (55). 

Os softwares utilizados para a construção do plano de amostragem seqüencial 

foram o SAS, para a parte analítica, e, o Excel, para a parte gráfica. 



4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 Ajuste dos Dados de Presença e Ausência a Distribuição Bi

nomial 

Assim como em Estefanel (1977), ao aplicar o teste de X2 para verificar o ajuste 

dos dados a distribuição binomial não foram satisfeitas todas as exigências do plano, uma 

Vf'2 que ocorreram freqüências esperadas inferÍores ai, posto que não foi encontrado nenhum 

percevejo no período e nas plantas amostradas. Classes com freqüência esperada baixa tendem 

a elevar o valor do teste calculado e, dessa forma, diminuir o nível de significância, 

Em mais de 60% das amostras analisadas o teste não foi significativo, ou seja, 

pode-se concluir que as freqüências observadas estão de acordo com as freqüências esperadas e 

que, portanto os dados se ajustam à distribuiç.ão binomial, segundo Barbosa (1982), estudando 

modelos probabilísticos para a distribuição de S. frugiperda, a distribuição binomial é a mais 

indicada para descrever a proporção de plantas atacadas por essa lagarta. 

Tabela 1. Teste qui-quadrado de aderência das freqüências observadas às freqüências 

esperadas pela distribuição binomial dos dados de presença e ausência 

para a cultura da goiaba na região de Campinas 

Data Média Variância NQ g.l. x~ xl 
11/08/03 10,00 5,00 1 4,555 3,841 

18/08/03 6,00 4,20 1 0,139 3,841 

01/09/03 11,00 4,95 1 6,629 3,841 
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Tabela 2. Teste qui-quadrado de aderência das freqüências observadas às freqüências 

esperadas pela distribuição binomial dos dados de presença e ausência 

para a cultura da goiaba na região de Campinas 

Data Média Variância NQ. g.l. X~ ~ 
08/09/04 9,00 4,95 1 2,869 3,841 

15/09/03 11,00 4,95 1 6,629 3,841 

22/09/03 12,00 4,80 1 9,092 3,841 

29/09/03 7,00 4,55 1 0,661 3,841 

06/10/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

13/10/03 1,00 0,95 1 3,348 3,841 

20/10/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

27/10/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

03/11/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

10/11/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

24/11/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

15/12/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

22/12/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

29/12/03 0,00 0,00 1 5,154 3,841 

05/01/04 1,00 0,95 1 3,348 3,841 

12/01/04 1,00 0,95 1 3,348 3,841 

19/01/04 2,00 1,80 1 1,930 3,841 

02/02/04 5,00 3,75 1 0,005 3,841 

10/02/04 4,00 3,20 1 0,259 3,841 

16/02/04 4,00 3,20 1 0,259 3,841 

01/03/04 13,00 4,55 1 11,942 3,841 

08/03/04 8,00 4,80 1 1,571 3,841 

15/03/04 4,00 3,20 1 0,259 3,841 

22/03/04 7,00 4,55 1 0,661 3,841 

29/03/04 5,00 3,75 1 0,005 3,841 

05/04/04 8,00 4,80 1 1,571 3,841 

12/04/04 10,00 5,00 1 4,555 3,841 
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Tabela 3. Teste qui-quadrado de aderência das freqüências observadas às freqüências 

esperadas pela distribuição binomial dos dados de presença e ausência 

para a cultura da goiaba na região de Campinas 

Data Média Variância N~ g.l. X~ X; 

19/04/04 9,00 4,95 1 2,869 3,841 

26/04/04 11,00 4,95 1 6,629 3,841 

03/05/04 14,00 4,20 1 15,180 3,841 

10/05/04 9,00 4,95 1 2,869 3,841 

17/05/04 12,00 4,80 1 9,092 3,841 

24/05/04 2,00 1,80 1 1,930 3,841 

31/05/04 5,00 3,75 1 0,005 3,841 

07/06/04 5,00 3,75 1 0,005 3,841 

14/06/04 6,00 4,20 1 0,139 3,841 

21/06/04 4,00 3,20 1 0,259 3,841 

28/06/04 7,00 4,55 1 0,661 3,841 

05/07/04 3,00 2,55 1 0,900 3,841 

12/07/04 6,00 4,20 1 0,139 3,841 

26/07/04 7,00 4,55 1 0,661 3,841 

02/08/04 2,00 1,80 1 1,930 3,841 

09/08/04 1,00 0,95 1 3,348 3,841 

16/08/04 0,00 0,00 1 5,154 3,841 
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4.2 Plano de Amostragem Seqüencial com Níveis de Erro Iguais a 

0,20 

As expressões utilizadas para descrever as linhas de decisões que podem ser 

visualizadas na Figura 1, são So = -1,70951 + O,14524*m reta até a qual não rejeita-se Ho e 

SI = +1,70951 + O,14524*m a partir da qual não rejeita-se H l . 

9.------------------------------------------------------~ 

1234 fi 61 8 91011121314151611181920212223242:5262126293031323334353637383940414243-44454647 

Número de Amostra.s 

Figura 1 - Plano de Amostragem Seqüencial para o Número de Plantas Atacadas 

com por pelo Menos Um Percevejo Leptoglossus stigma com base na Dis

tribuição Binomial 

A partir da Figura 1 foi construído uma tabela de amostragem, visando facilitar 

o trabalho do "pragueiro"ou técnico responsável pelo monitoramento (Tabela 4). A tomada 

de decisão só pode ser realizada a partir da I3º- unidade amostral, sendo que o número máximo 

esperado de unidades amostrais é de 24 elementos. 
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Tabela 4. Plano de amostragem seqüencial para avaliar a infestação de percevejos 

na cultura da goiaba 

Plantas amostradas Limite N!? de plantas Limite 

Inferior infestadas Superior 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 O 3 

13 O 4 

14 O 4 

15 O 4 

16 1 4 

17 1 4 

18 1 4 

19 1 4 

20 1 5 

21 1 5 

22 1 5 

23 2 5 

24 2 5 
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A Tabela 4 deve ser interpretada da seguinte fonna: a cada planta inspecionada 

deve se anotar "1" (caso seja encontrado pelo menos um percevejo) e "O" caso contrário na 

coluna ''NQ de Plantas Infectadas" , esse valor é acumulativo, ou seja, a cada nova amostragem 

ele pode pennanecer igual ao anterior (no caso de não ser encontrado nenhum percevejo na 

nova planta) ou ser acrescentado uma unidade (caso contrário). 

Quando o número acumulado de arvores infestadas for inferior a coluna da 

esquerda ("Limite Inferior") suspende-se a amostragem e não existe necessidade de aplicação 

de agrotóxicos, caso o valor acumulado seja maior que a coluna da direita ("Limite Superior"), 

rejeita-se a hipótese de que a praga está abaixo do nível de dano econômÍco e, portanto, há 

necessidade de efetuar o controle da praga. 

O processo deve continuar até que se tome uma dessas duas decisões ou que se 

atinja o número máximo de 24 plantas vistoriadas; se isso ocorrer e não for possível tomar 

nenhuma decisão, o "pragueiro" ou o técnico responsável pelo monitoramento deve retornar 

num período de tempo que seja igual a metade do que é utilizado normalmente para inspeção 

da cultura. 

4.3 Curva Característica da Operação e Curva do Tamanho Médio 

de Amostras 

A curva característica da operação (L(p)) está representada na Figura 2, tem 

por objetivo fornecer a probabilidade de se tomar uma decisão correta para um determinado 

nível de infestação, dessa forma observa-se que quando o valor de p for de 0,05, isto é, 5% 

de plantas com pelo menos um percevejo, o teste tem 97% de probabilidade de aceitar FIo, 

e quando este mesmo índice de infestação for de 26% a probabilidade de não recomendar 

alguma ação de controle é de 6%. 



a.~ __ ~~ __ ~~ __ ~~ ____ ~ __ ~~~~ ______ ~ 
______ ~~~ ___ ~~n~=~~~~u_~_a __ ~ -... 

Figura 2 - Curva Característica de Operação do teste de Razão de Verossimilhança 

para a população total de Percevejos 
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Na curva do tamanho médio de amostras representados pela Figura 3, está de 

acordo com Wald (1945), o qual afirma que o valor máximo de unidades amostrais recomen

dadas para que ocorra alguma decisão acontece quando Po < P < Pl- Para o presente estudo 

o valor de p que conduziu ao maior valor de amostra foi de 13% ou 0,13. 

&~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~ 
____ w_n_g=a~ _____ _ 

-!oi 

Figura 3 - Curva do Tamanho Esperado de Amostras do teste Seqüêncial da Razão 

de Verossimilhança para a População Total de Percevejos 

Para propriedades com infestação igual a 14% espera-se que o número médio 

de amostras necessários para se chegar a uma conclusão sobre aplicar ou não inseticidas seja 

de 24 unidades e, para uma média de infestação igual a 0,35 seriam necessários 8 elementos. 



5 CONCLUSOES 

Com base na metodologia utilizada e nos dados estudados nesse trabalho, pode

se concluir que: 

i) Os dados de presença e ausência do percevejoo Leptoglossus stigma ajustaram-se a 

distribuição binomial; 

ü) O número máximo de amostras esperado, para se tornar a decisão, encontra-se em torno 

de 24, considerando os níveis de erro iguais a 0,20; 

iii) O plano foi desenvolvido inicialmente para controlar uma das principais pragas da cul

tura da goiaba de mesa da região de Campinas no interior do Estado de São Paulo, ou 

seja, em municípios que apresentam características de regime climático e relevo semel

hantes. 

A proposta original deste trabalho foi cumprida, desenvolvendo um plano de 

amostragem seqüencial para o percevejo Leptoglossus stígma (Hemiptera: Coreidae), uti

lizando para isso o teste da razão de probabilidades de Wald (1945). 
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