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RESUMO

Objetivou-se avaliar a mortalidade de Sitophilus zeamais Motschulsky 
(Coleoptera: Curculionidae) em grãos de milho tratados com terra de diatomácea 
ao longo de 60 dias. Utilizaram-se grãos com teores de umidade de 12, 14 e 17%, 
tratamentos com 0, 500, 1500 e 2500 g t-1 do produto, onde cada tratamento foi 
composto por cinco repetições com 100 g de grãos. Foram utilizados recipientes 
plásticos para deposição dos tratamentos e a infestação de 20 adultos de S. 
zeamais em cada repetição. As análises ocorreram aos 30 e 60 dias após a 
infestação, a qual ocorreu com 1 h e 15 dias após a aplicação do produto. Tanto 
aos 30 como aos 60 dias, não se obteve diferença estatística entre as dosagens 
utilizadas dentro de cada umidade e período de infestação. Conclui-se que a 
terra de diatomácea apresenta eficiência satisfatória no controle de S. zeamais, 
a umidade inicial dos grãos não interferiu na eficácia do produto.
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INTRODUÇÃO

Um dos entraves na armazenagem do milho está relacionado à presença 
e dano de insetos pragas. Dentre os insetos cletrófagos que atacam o milho 
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destaca-se em importância a praga primária interna Sitophilus zeamais 
Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae), comumente chamada de gorgulho do 
milho (Elias et al., 2009).

É comum o uso de produtos químicos para a proteção dos grãos 
armazenados contra o ataque de pragas, como inseticidas piretróides, 
organofosforados e fumigantes em geral, sendo todos de alta periculosidade 
e com período de carência específico. Porém, existem os métodos de controle 
alternativos (temperatura, radiação, som) entre os quais está o uso de pós-
inertes, como a terra de diatomácea que é obtida a partir de depósitos 
sedimentares de sílica em águas doces e salgadas (Chanbang et al., 2007; 
Lorini, 2008). 

 Apesar da descrição de não haver comprometimento do controle de 
insetos ao longo de tempo, não há relatos de testes com duração superior a 
30 dias (eliminar insetos emergidos), assim como a infestação sendo realizada 
após determinado período de contato da terra de diatomácea apenas com os 
grãos, sendo estes com umidade superior a 14%, a qual poderia influenciar a 
eficiência do produto que age com a retirada de água dos insetos. (Massaro Jr 
et al., 2007; Ceruti et al., 2008; Kljajic et al.,2009; Caneppele et al.,2010). 

Segundo os fabricantes, a terra de diatomácea deve ser aplicada em grãos 
com umidade em torno de 13% e em dosagens entre 1000 e 2000 g t-1.

De acordo com o exposto este trabalho objetivou avaliar a mortalidade de 
adultos da espécie S. zeamais ao longo de 60 dias de armazenamento, em grãos 
de milho tratados com terra de diatomácea, em diferentes dosagens, umidade 
dos grãos e períodos de infestação.

MATERIAL E MÉTODOS

 Os grãos utilizados, neste trabalho, foram de milho hibrido AS32, obtidos 
da safra 2010/2011 na Estação Experimental Agronômica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Aplicou-se a terra de diatomácea (TD) em 18 kg de grãos de milho no 
total dos tratamentos, sendo 2 kg para cada tratamento com uso de TD. A 
aplicação ocorreu em bandejas retangulares, com homogeneização durante três 
minutos e o armazenamento em recipientes plásticos de 2 L. Realizou-se esse 
procedimento manualmente com uso de luvas cirúrgicas, sendo um par para 
cada dosagem de TD, e com o objetivo de evitar a presença de grãos sem o 
produto.

Os grãos de milho apresentavam, aproximadamente, umidades de 12, 14 e 
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17% em base umidade (b.u.) e cada uma foi tratada com 0 (controle), 500, 1500 e 
2000 g de TD por tonelada de grãos. O produto utilizado foi da empresa Bernardo 
Química, com nome comercial Insecto® com 86,7% de dióxido de sílica.

Cada tratamento, as dosagens utilizadas mais a testemunha, foi composto 
por cinco repetições, onde se depositou 100 g de grãos de milho em recipientes 
plásticos de 300 mL fechados com tecido tipo voile, juntamente com 20 adultos 
de S. zeamais, com idades variando de 20 a 25 dias, sem padronização sexual. 
Estes insetos foram identificados, com tinta têmpera, para evitar problemas nas 
verificações devido às emergências de sua prole, ou mesmo da prole já existente 
nos grãos, já que estes não foram expurgados.

As infestações ocorreram em dois tempos distintos: 1 hora e 15 dias após 
a aplicação do produto nos grãos de milho. Estes foram armazenados por um 
período de 60 dias em sala climatizada (25 ± 5 °C; 60 ± 5% UR) no Laboratório 
de Pós-Colheita na Faculdade de Agronomia-UFRGS, sendo as análises de 
mortalidade realizadas aos 30 e 60 dias após a infestação com os adultos.

Foi considerado morto o inseto que não se moveu durante três minutos de 
observação, pois, esta espécie apresenta tanatose, que é um mecanismo de 
defesa onde o inseto fica imóvel simulando sua morte para se proteger.

Para cada tratamento, foram realizadas três repetições para mensurar o 
teor de umidade dos grãos ao final dos 60 dias, conforme Brasil (2009). 

As médias obtidas foram analisadas com o programa estatístico BioEstat 
5.0 (Ayres et al., 2007) e submetidas a análise de variância pelo teste de Tukey 
a 1% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando analisadas as médias de mortalidade obtidas aos 30 dias após 
cada infestação, não se verificaram diferenças estatísticas entre as dosagens 
utilizadas independente do período de infestação e teor de umidade inicial dos 
grãos, sendo os tratamentos controles os que apresentaram as menores taxas 
de mortalidade (Tabela1).

Os elevados valores de mortalidade obtidos neste trabalho corroboram 
com o relatado por Massaro Jr et al. (2007), que obtiveram 100% de mortalidade 
de S. zeamais em grãos de milho tratados com 1000 g t-1 de TD em sete dias 
de contato após a aplicação do produto. Esses autores não relatam a umidade 
dos grãos utilizados. Os resultados obtidos no tratamento 500 g t-1 dos grãos 
com 14% de umidade, ambos os períodos de infestação, são semelhantes aos 
registrados por Caneppele et al. (2010) os quais obtiveram 100% de mortalidade 
de S. zeamais, com 750 g t-1 de TD aos 21 dias em milho com 14% de umidade.
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Tabela 1. Número médio (± EP) de adultos de Sitophilus zeamais mortos avaliados 
aos 30 dias, em função do tempo de infestação, da umidade dos grãos de milho (12, 
14 e 17%) e das dosagens de terra de diatomácea (0, 500, 1500 e 2000 g.t-1). (25 ± 
5 °C; 60 ± 5% UR) (n=20).

 Infestação Dose (g.t-1)  

UR  0 500 1500 2500 CV** (%) 

 

 

12% 

1 hora 0,2 *Ab  

(EP ± 0,20) 

17,6 Aa  

(EP ± 1,35) 

19,2 Aa  

(EP ± 0,80) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                  

0,582 

15 dias 0,8 Ab  

(EP ± 0,37) 

18,4 Aa  

(EP ± 1,56) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

19,6 Aa  

(EP ± 0,40) 

                         

0,553 

 

 

14% 

1 hora 0,2 Ab 

(EP ± 0,20) 

18,4 Aa               

(EP ± 1,60) 

19,4 Aa           

(EP ± 0,40) 

19,2 Aa               

(EP ± 0,80) 

                  

0,584 

15 dias 2,2 Ab  

(EP ± 0,92) 

18,8 Aa               

(EP ± 0,80) 

19,6 Aa           

(EP ± 0,40) 

19,8 Aa               

(EP ± 0,20) 

                        

0,501 

 

 

17 % 

1 hora 1,0 Bb  

(EP ± 0,32) 

17,4 Aa               

(EP ± 1,75) 

17,8 Aa           

(EP ± 1,43) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

                  

0,564 

15 dias 4,6 Ab 

(EP ± 1,17) 

14,0 Aa               

(EP ± 2,21) 

16,8 Aa           

(EP ± 2,06) 

19,8 Aa               

(EP ± 0,20) 

                      

0,532 

 * Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 1%.

** CV (%): coeficiente de variação.

Com exceção do lote com umidade de 17% e a infestação aos 15 dias, 
as médias obtidas com a dosagem de 500 g.t-1 foram semelhantes ao relatado 
por Ceruti et al. (2008), os quais observaram mais de 90% na mortalidade de 
adultos de S. zeamais, quando tratados com 500 g.t-1 em grãos de milho com 
13% de umidade, sendo a umidade relativa de 65 ± 5% e temperatura de 25 °C. 

Analisando as médias de mortalidade aos 60 dias após cada período 
de infestação, percebe-se que não ocorreu aumento de mortalidade nos 
tratamentos 1500 e 2500 g.t-1 das umidades 17 e 12%, respectivamente, ambos 
com infestação aos 15 dias após a aplicação. (Tabela 2).

Os tratamentos que apresentaram aumento de mortalidade com o passar do 
tempo de contato dos insetos com os grãos tratados corroboram com o relatado 
por Kljajic et al. (2009), os quais registraram um aumento da mortalidade em 
Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) e Tribolium castaneum (Coleoptera: 
Brustichidae), tratados com TD e expostos por 7 e 21 dias. 
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Tabela 2. Número médio (± EP) de adultos de Sitophilus zeamais mortos avaliados 
aos 60 dias, em função do tempo de infestação, da umidade dos grãos de milho (12, 
14 e 17%) e das dosagens de terra de diatomácea (0, 500, 1500 e 2000 g.t-1). (25 ± 
5 °C; 60 ± 5% UR) (n=20).

 Infestação Dose (g.t-1)  

UR  0 500 1500 2500 CV** (%) 

 

 

12% 

1 hora 11,8 *Ab  

(EP ± 3,63) 

20,0 Aab  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                  

0,360 

15 dias 7,6 Bb 

(EP ± 1,72) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

19,6 Aa  

(EP ± 0,40) 

                  

0,333 

 

 

14% 

1 hora 7,2 Bb  

(EP ± 1,85) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

19,8 Aa  

(EP ± 0,02) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                     

0,347 

15 dias 11,8 Ab 

(EP ± 3,49) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                    

0,277 

 

 

17 % 

1 hora 16,8 Aa  

(EP ± 1,85) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                   

0,120 

15 dias 15,0 Aa  

(EP ± 2,09) 

16,6 a  

(EP ± 2,13) 

16,8 Aa  

(EP ± 2,06) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

                  

0,244 

 * Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 1%.

** CV (%): coeficiente de variação.

Foi o observado por Lorini (2008) que a TD confere longo período de proteção 
à massa de grãos, sem deixar resíduos em alimentos destinados ao consumo. Esse 
fato foi constatado neste trabalho com o aumento da mortalidade nas avaliações 
realizadas com 30 e 60 dias após a infestação.

Esses valores de mortalidade obtidos aos 60 dias de contato corroboram com 
Antunes et al. (2011), que relataram que a umidade inicial dos grãos não interferem 
na eficiência da TD no controle do gorgulho do milho, sempre que ocorrer uma 
tendência do equilíbrio higroscópico dos grãos, ocorrer em umidades próximas a 
13%, o que foi constatado na Tabela 3.
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Tabela 3. Teor de água (%) inicial e final de grãos de milho submetidos à infestação de 
adultos de Sitophilus zeamais avaliada aos 60 dias, em função do tempo de infestação e 
das dosagens de terra de diatomácea (0, 500, 1500 e 2500 g.t-1). (25 ± 5 °C; 60 ± 5% UR).

  Teor de umidade (%)  

Infestação Inicial 0 (g.t-1) 500 (g.t-1) 1500 (g.t-1) 2500 (g.t-1) CV (%) 

1 hora  12,57 a 11,87 b 11,03 c 11,23 c 11,09 c 0,037 

15 dias 12,57 a 11,09 b 11,18 b 11,20 b 10,73 b 0,027 

1 hora  14,01 a 13,00 b 11,36 c 10,53 d 11,08 c 0,083 

15 dias 14,01 a 12,75 b 11,39 c 11,19 c 12,50 b 0,097 

1 hora  17,50 a 10,83 c 11,52 b 11,20 bc 11,36 bc 0,033 

15 dias 17,50 a 12,81 b 11,35 c 11,21 c 11,28 c 0,062 

 * Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 1% 
de probabilidade.

** CV (%): coeficiente de variação

Conforme observado, as três dosagens da terra de diatomácea, independente 
do período de infestação, são satisfatórias para o controle do gorgulho do milho, 
podendo então ser utilizada a menor estudada, desde que estes grãos entrem 
em equilíbrio higroscópico com umidade inferior a 13%.
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