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RESUMO

Entre os métodos alternativos de controle de insetos em produtos armazenados, 
se destaca a terra de diatomácea por ser um pó-inerte não danoso ao ser humano 
e animais. Não se sabe a sua eficiência quando o seu contato com os grãos vai 
além de 30 dias. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar a mortalidade 
de Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) em grãos de trigo 
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. Os resultados 
obtidos demonstram que a terra de diatomácea apresenta eficiência satisfatória no 
controle de S. zeamais em grãos de trigo, mesmo que o teor umidade inicial seja 
elevado.
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INTRODUÇÃO

Segundo Chanbang et al. (2007); Lorini (2008), 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. 

Mesmo não havendo descrição sobre o comprometimento do controle de 
insetos ao longo de tempo, não há relatos tanto de testes com duração superior 
a 30 dias (eliminar insetos emergidos) com uso de grãos de trigo, nem com a 
infestação sendo realizada após determinado período de contato da terra de 
diatomácea somente com os grãos, sendo estes com umidade superior a 14%, 
a qual poderia influenciar a eficiência do produto que age com retirada de água 
dos insetos (Massaro Junior et al., 2007; Ceruti et al., 2008; Kljajic et al.,2009; 
Caneppele et al.,2010; Antunes et al., 2012).

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

MATERIAL E MÉTODOS

Aplicou-se a terra de diatomácea (TD) grãos de trigo, obtidos da safra 2012, 
cultivado em lavoura experimental sem aplicação de inseticidas. 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, com o objetivo de evitar a presença de grãos sem o produto.

Os grãos de trigo apresentavam, umidades de 12, 13 e 14% em base úmida 
(b.u.) e cada uma foi tratada com 500, 1500 e 2000 g de TD por tonelada de grãos. 
O controle constou de grãos livres de TD. O produto utilizado foi da empresa 
Bernardo Química, com nome comercial Insecto® com 86,7% de dióxido de sílica.

Cada tratamento foi composto por cinco repetições, onde se depositou 100 
g de grãos de trigo em recipientes plásticos de 300 mL fechados com tecido tipo 
voile, juntamente com 20 adultos de S. zeamais, com idades variando de 20 a 50 
dias, sem padronização sexual. 
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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 trigo. Estes foram armazenados em sala 
climatizada (25 ± 5 °C; 60 ± 5% UR) por um período de 60 dias, sendo as análises 
de mortalidade realizadas aos 30 e 60 dias após a infestação com os adultos.

Devido à tanatose apresentada pelos insetos, foi considerado morto o inseto 
que não se moveu durante três minutos de observação (Antunes et al., 2011).

Os dados obtidos foram submetidas à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade com uso do programa 
estatístico BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao término de 30 dias após cada infestação, as médias de mortalidade 
obtidas foram analisadas e não ocorreram diferenças significativas independente 
das dosagens de TD e teor de umidade inicial dos grãos. Os tratamentos controle 
apresentaram as menores taxas de mortalidade (Tabela 1).

Os elevados valores de mortalidade obtidos nos grãos com grau de 
umidade inicial de 13 e 14% corroboram com o relatado por Pinto Junior et al. 
(2008), que obtiveram 100% de mortalidade de Sitophilus oryzae (Coleoptera: 
Curculionidade) em grãos de trigo tratados com 750, 1000 e 1250 g t-1 em 14 
dias de contato após a aplicação do produto. 

Nos grãos contendo 12% de umidade inicial, a mortalidade, com 500 g 
t-1 foi de 18,6 e 19,8, ou seja, 93 e 99%, enquanto Pinto Junior et al. (2008), 
obtiveram 67,5% de mortalidade de S. oryzae aos 14 dias de contato. Mostrando 
que o menor teor de umidade favoreceu a eficiência da TD, pois em ambos os 
experimentos a temperatura ficou em torno de 25 °C. 

Athanassiou et al. (2007) em um estudo avaliando a mortalidade de 
Sitophilus oryzae em grãos de trigo contendo 11,5 ± 0,5% de umidade, tratados 
com terra de diatomácera nas doses de 0,25; 0,5 e 0,75 g.kg-1, observaram uma 
mortalidade de aproximadamente 45,6; 95,6 e 97,2%, o que está de acordo com o 
verificado no presente trabalho para a umidade de 12% e dose de 500 g.ton-1. Os 
mesmos autores não observaram variações significativas em função da dose de 
aplicação, resultados semelhantes aos observados no presente estudo, para dose 
de aplicação.
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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 trigo (12, 
13 e 14%) 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 2,0 *Ab 

(EP ± 0,55) 

18,6 Aa  

(EP ± 0,98) 

19,0 Aa  

(EP ± 0,77) 

18,4 Aa  

(EP ± 0,75) 

0,510 

15 dias 2,6 Ab 

(EP ± 0,51) 

19,8 Aa  

(EP ± 0,20) 

19,8 Aa  

(EP ± 0,20) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,464 

 

 

13% 

1 hora 2,0 Ab 

(EP ± 0,55) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

19,2 Aa  

(EP ± 0,49) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,505 

15 dias 2,6 Ab 

(EP ± 0,24) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa           

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

0,471 

 

 

14 % 

1 hora 2,0 Ab 

(EP ± 0,55) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa           

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

0,504 

15 dias 3,0 Ab 

(EP ± 0,84) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa           

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa               

(EP ± 0,00) 

0,463 

 * 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.



780

Analisando as médias de mortalidade aos 60 dias após cada período de 
infestação, percebe-se que em todos os tratamentos onde ainda existiam insetos 
vivos, ocorreu aumento de mortalidade, independente do período de infestação. 
(Tabela 2). Vayias e Stephou (2009) observaram aumento na mortalidade de 
Sitophilus orizae, quando avaliaram aos 7 dias e aos 14 dias.

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 trigo (12, 
13 e 14%) 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 2,6 *Ab 

(EP ± 0,51) 

19,8 Aab 

(EP ± 0,20) 

19,8 Aa  

(EP ± 0,20) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,482 

15 dias 5,0 Bb 

(EP ± 1,64) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,412 

 

 

13% 

1 hora 2,6 Bb 

(EP ± 0,24) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,482 

15 dias 4,2 Ab 

(EP ± 1,56) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,437 

 

 

14% 

1 hora 3,0 Ab 

(EP ± 1,85) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,470 

15 dias 5,2 Ab 

(EP ± 0,73) 

20,0 a  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

20,0 Aa  

(EP ± 0,00) 

0,396 

 
* 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.

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 observaram, um aumento da mortalidade em 
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S. oryzae e Tribolium castaneum (Coleoptera: Brustichidae), tratados com TD e 
expostos por 7 e 21 dias. 

Estudando diferentes dosagens de TD em grãos de milho com diferentes 
teores de umidade, Antunes et al. (2012) verificaram aumento da mortalidade 
de S. zeamais conforme maior tempo de contado dos insetos com os grãos 
tratados até 60 dias de contato. Desta forma, tanto o grão de milho como de 
trigo não influência a eficiência da TD quando estes permanecem em contato 
com a mesma por um período de até 60 dias.

Através dos dados obtidos, se verifica as três dosagens da terra de 
diatomácea, independente do período de infestação, são satisfatórias para o 
controle do gorgulho do milho em grãos de trigo, podendo então ser utilizada a 
menor estudada, e que o teor de umidade inicial dos grãos não influenciou na 
ação do produto.
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