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Resumo

Terra de diatomácea destaca-se como importante método de controle físico. Recomenda-se seu

uso em grãos com umidade entorno de 14%. Este trabalho objetivou verificar a eficiência do

produto no controle de duas espécies em grãos de milho com 14 e 16% de umidade. Aplicaram-

se as doses de 1000 e 2000 g.ton
-1

 e as espécies utilizadas foram Sitophilus zeamais e Tribolium

castaneum. Cada tratamento foi composto por cinco repetições dentro das umidades dos grãos,

com três períodos de infestação: 1h, 10 e 20 dias após a aplicação. Os resultados não diferiram

estatisticamente entre si, porém a mortalidade é baixa.

Palavras-chave: gorgulho-do-milho, besouro, terra de diatomácea.

Introdução

Dentre os pós inértes, os mais utilizados para o controle de pragas são as argilas e areias, terra

de diatomáceas, sílica aerogel (silicato de sódio) e não derivados da sílica (rochas fosfatadas)

(KLJAJIC et al., 2009). Dentre estes, a terra de diatomácea destaca-se no controle de pragas de

grãos armazenados.

A terra de diatomácea é obtida de depósitos de carapaças de algas diatomáceas oriundas da era

Cenozóica, constituídas predominantemente de sílica amorfa (dióxido de sílica). Existem aproxi-

madamente 250 gêneros e 8.000 espécies de algas diatomáceas, cujas carapaças ricas em sílica
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foram sendo depositadas há mais ou menos 20 a 80 milhões de anos no fundo de oceanos e

lagos, formando camadas que podem ter de poucos centímetros a centenas de metros. As cama-

das depositadas principalmente em águas marinhas são extraídas e trituradas formando um pó

fino semelhante a talco que é utilizado no controle de insetos (SUBRAMANYAM & ROESLI, 2000).

Segundo os autores, a morte de insetos tratados com terra de diatomácea é atribuída à dessecação

provocada pela adsorção e abrasividade deste pó inerte que rompe a camada de cera da epicutícula

dos insetos, fazendo com que haja perda de água e morte por desidratação.

Baseando-se nisso, este trabalho apresenta como objetivo verificar a eficiência da terra de

diatomácea em duas concentrações aplicadas em grãos de milho híbrido com diferentes umida-

des, no controle de insetos adultos de S. zeamais e T. castaneum com três períodos distintos de

infestação.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia

(UFRGS) em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Nessas mesmas condições foram

mantidas as criações dos insetos. Os tratamentos utilizados foram duas concentrações de terra

de diatomácea, 1000 e 2000 g.ton
-1

, com dois valores de umidade, 14 e 16% em base úmida, de

grãos de milho híbrido. Esses grãos foram colhidos em lavoura experimental e depois de debu-

lhados, limpos em máquina de ar e peneira, secos até os teores de água definidos para o experi-

mento. A aplicação da terra diatomácea ocorreu em potes plásticos com posterior homogeneização

com os grãos por dois minutos. Cada tratamento foi constituído de cinco repetições contendo 10

insetos adultos das espécies Sitophilus zeamais Motschulsky 1885 (Coleoptera: Curculionidae) e

Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Cada repetição foi composta de 100

gramas de milho tratado, acondicionados em recipientes plásticos de 500 mL fechados com teci-

do tipo voil e foram realizados três períodos de infestações: 1h, 10 e 20 dias. No tratamento

controle não ocorreu aplicação de produto. As avaliações ocorreram diariamente até completar

30 dias após a infestação, somente retornavam ao recipiente os insetos vivos. Analisou-se a

mortalidade dos insetos aos 20 e 30 dias de armazenamento. As médias obtidas foram submeti-

das ao teste de Tukey 1%.

Resultados e discussão

Após 20 dias de armazenamento, ocorreram diferenças entre as médias de mortalidade de T.

castaneum do tratamento 1h após aplicação (14%) com os demais tratamentos, 10 e 20 dias

após a aplicação na dosagem de 1000 g.ton
-1

. A mortalidade de T. castaneum foi maior quando o

período de infestação foi de 1 hora após a aplicação do produto (Tabela 1).

Ao analisar os resultados de mortalidade obtidos nas duas concentrações de terra de diatomácea

aplicada em grãos com umidade de 14% e 16% (b.u.), verifica-se que, após 30 dias, ocorreram
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diferenças estatísticas entre as médias obtidas de mortalidade de T. castaneum do tratamento 1h

após aplicação com os outros dois tratamentos, em umidade de 14%, na concentração de 1000

g.ton
-1

 (Tabela 2).

Tabela 1. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

aos 20 dias de armazenamento.

Concentração de

terra de diatomácea P.I.   Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

(g.ton
-1

) 14% 16% 14% 16%

1 hora 1,8a 2,2a 1,8a 0,8a

1000 10 dias 2,2a 1,4a 0,0b 0,0a

20 dias 1,4a 3,4a 0,2b 0,4a

1 hora 2,2a 4,0a 1,4a 1,4a

2000 10 dias 1,4a 3,8a 0,6a 0,4a

20 dias 1,8a 4,8a 0,0a 0,2a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

P.I. = Período de infestação.

Tabela 2. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

aos 30 dias de armazenamento.

Concentração de

terra de diatomácea P.I.   Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

(g.ton
-1

) 14% 16% 14% 16%

1 hora 4,2a 5,4a 2,2a 1,2a

1000 10 dias 4,4a 3,4a 0,0b 0,0a

20 dias 2,8a 5,2a 0,2b 0,4a

1 hora 4,6a 6,4a 2,2a 1,6a

2000 10 dias 2,8a 5,2a 0,6a 0,6a

20 dias 4,0a 7,4a 0,0a 0,2a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

P.I. = Período de infestação.

FIELDS & KORUNIC (2000) ao trabalharem com grãos de trigo com umidades de 12 e 14%

constataram que, entre as seis marcas comerciais de terra de diatomácea utilizadas, em grãos

com umidade de 14% a mortalidade de T. castaneum varia de 1 a 49% em temperatura de 30 °C.

Esses autores utilizaram concentração de 600 g.ton
-1

 e submeteram os insetos a cinco dias de

exposição.

Ao analisar os dados obtidos com a infestação realizada após 1 hora da aplicação de terra de

diatomácea, notam-se diferenças estatísticas entre as médias de mortalidade de S. zeamais na

concentração de 1000 e 2000 g.ton
-1 

nos grãos com umidade de 16%, nas avaliações de 20 e 30

dias após a infestação, respectivamente. Com dosagem de 1000 g.ton
-1

 ocorrem diferenças esta-
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tísticas entre a mortalidade de S. zeamais e T. castaneum em grãos com 16%. O mesmo ocorre

quando a dose utilizada foi de 2000 g.ton
-1

, ocorrendo também diferença entre T. castaneum em

grãos com 14% de umidade com a mortalidade de S. zeamais em grãos com 16% de umidade.

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram os valores relativos à infestação uma hora

após a aplicação de terra diatomácea, aos vinte e trinta dias para cada espécie estudada, nas

duas umidades.

Tabela 3. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

infestados 1 hora após aplicação.

  Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

Dose (g.ton
-1

) Tratamento 14% 16% 14% 16%

1000 1h (20 dias) 1,8Aa 2,2Ab 1,8Aa 0,8Aa

1h (30 dias) 4,2ABa 5,4ABab 2,2ABa 1,2Ba

2000 1h (20 dias) 2,2Aa 4,0Aab 1,4Aa 1,4Aa

1h (30 dias) 4,6ABa 6,4Aa 2,2Ba 1,6Ba

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

Podemos observar na tabela acima que após 30 dias de armazenamento nenhuma das repeti-

ções apresentou valores superiores a 64% de mortalidade, isso se deve, provavelmente, ao ele-

vado teor de umidade contido nos grãos de milho no momento da aplicação. Também podemos

observar que Sitophilus zeamais apresentou uma maior mortalidade aos 30 dias após a aplica-

ção, na dose de 1000 g.ton
-1

, nas duas umidades estudadas.

Através dos resultados obtidos neste trabalho, é possível afirmar que a espécie T. castaneum

apresenta-se mais tolerante à terra de diatomácea, em ambas as concentrações, do que S. zeamais

em grãos de milho com umidades de 14 e 16%. Melhores resultados para a primeira espécie são

obtidos quando a infestação ocorre junto com a aplicação do produto, já a segunda espécie

apresenta mortalidade semelhante ao longo dos três períodos de infestação.
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