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Resumo

O objetivo do estudo foi de determinar a curva granulométrica de duas terras de diatomáceas

comerciais, Keepdry e Insecto, utilizadas comumente para o controle de pragas de grãos armaze-

nados. Para obtenção dos dados para elaboração das curvas granulométricas foram utilizados

dois procedimentos: peneiramento e sedimentação. Dos resultados obtidos verificou-se que a

terra diatomácea Insecto possui em média um diâmetro de partículas maior do que a terra

diatomácea Keepdry e que os percentuais de areia e silte da terra diatomácea Insecto foram

superiores a da Keepdry, no entanto, a quantidade percentual de argila na terra diatomácea

Keepdry foi superior a Insecto.
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Introdução

Atualmente existem inúmeros insetos os quais infestam grãos já armazenados, causando gran-

des perdas na produção agrícola. As espécies que surgem nos armazéns reduzem o vigor das

sementes pelo consumo de reservas e pela intensa atividade respiratória que pode desencadear

outros processos, como a fermentação e o desenvolvimento de fungos, podendo deteriorar por

completo os grãos (LORINI e BECKEL, 2002). Segundo Korunic (1998) a terra de diatomácea

(TD) é conhecido como inseticida há séculos, sendo o seu efeito avaliado contra besouros

desfolhadores, formigas, lagartas, grilos, entre outros, sendo o produto mais utilizado no controle

de pragas de grãos armazenados.

A terra diatomácea é um pó inerte proveniente de fósseis de algas diatomáceas, composto prin-

cipalmente por dióxido de sílica amorfa e vem sendo utilizada como alternativa no controle de

pragas de grãos armazenados. Seu modo de ação é baseado na desidratação, pois as partículas
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do pó aderem ao tegumento do inseto provocando a remoção da cera epicuticular devido à abrasão

e adsorção, levando à perda excessiva de água e morte (QUARLES 1992). Segundo Chiu (1939)

o tamanho da partícula de terra diatomácea é importante, pois quanto menor, maior sua superfí-

cie em relação ao volume.

Dentre suas características específicas destaca-se que a terra diatomácea é um material muito

fino, de estrutura porosa, baixa condutividade térmica, alto ponto de fusão, elevada área superfi-

cial, baixa densidade e essencialmente inerte a maioria dos líquidos (ANTONIDES,1998). De

acordo com Lorini (2001) a utilização do pó de terra de diatomácea na dose recomendada não

oferece risco para quem consome os grãos e outros seres vivos que possam entrar em contato

com o produto tratado; esse por sua vez não apresenta nenhum resíduo tóxico e nenhum

contaminante ao meio ambiente; possui ação inseticida altamente eficiente não comprometendo

o controle dos insetos ao longo do tempo; sendo um produto de fácil manuseio, que não necessita

de equipamento específico, quando aplicado em pequena escala. No Brasil a terra diatomácea

está registrada na ANVISA como Classe Toxicológica III, com aplicação exclusiva para arroz,

cevada, feijão, milho e trigo (ANVISA, 2010).

Material e métodos

Para a realização do trabalho foram utilizadas duas terras de diatomáceas (Keepdry e Insecto)

comumente empregadas no controle de pragas de grãos armazenados. A análise foi realizada no

laboratório de propriedades físicas do solo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus

de Cascavel.

Para a obtenção das curvas granulométricas das terras diatomáceas foram utilizados dois proce-

dimentos: peneiramento e sedimentação. Para realização do procedimento de peneiramento,

amostras de 4,0 g de terras diatomáceas foram colocadas em estufa para secagem durante um

período de 24 h, à temperatura de 105 ºC. Após esse período as amostras foram pesadas para

determinação dos pesos das amostras secas. As amostras secas foram colocadas em um con-

junto de peneiras de malhas retangulares (5, 10, 16, 40, 60, 100, 200, 400) com agitador mecâni-

co. Após o peneiramento, as quantidades de produtos retidos nas peneiras foram pesadas e os

respectivos percentuais calculados.

Para o procedimento de sedimentação, foram adicionados em béquers respectivamente 19,89 g

e 19,97g de terras diatomáceas Keepdry e Insecto, respectivamente. Posteriormente, foram dis-

solvidas as terras diatomáceas em água destilada. Para melhor dissolução dos materiais, foi

utilizado um agitador mecânico durante 5 minutos. Após a agitação, os materiais foram transferi-

dos para provetas graduadas e calibradas, completando as soluções dissolvidas com água des-

tilada até o nível de 1000 ml, misturando a solução com o auxílio de uma haste metálica. Para

obter os dados de sedimentação, foi utilizado um cronômetro, termômetros e densímetros. Os

dados foram anotados os valores densimétricos das soluções dissolvidas nos intervalos de tempo

de 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 e 240 minutos. Os valores densimétricos foram corrigidos de acordo

com a Equação 1.

Lc =  (LD - 1) x 1000 + 1 - 0,9975 + (-0,572723 - 0,191421 x T + 0,0107506 x T²)          Eq. 1
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Onde

Lc: leitura corrigida do densímetro, g/cm
3

;

LD: leitura do densímetro, g/cm
3

;

T: temperatura da solução dissolvida, 
o

C.

O diâmetro de partícula foi calculado pela Equação 2.

D = (0,26851 x    x H / ((2,231 -   
w 

) x Tempo))
0,5

                                                               Eq. 2

Onde

D: diâmetro da partícula, mm;

 : viscosidade da água (Equação 3), g/cm.s;

 = 0, 0170489 x exp(-0,024963 x T)                                                                                  Eq. 3

H: altura de queda da partícula no meio (Equação 4), cm;

H = 0,1725 x LD + 17,118                                                                                                   Eq. 4

 w 

: densidade da água (Equação 5), g/cm
3

;

 w 

= 1,00225 x exp(-0,000204 x T)                                                                                      Eq. 5

O percentual acumulado de material passante foi calculado pela Equação 6.

P = 100 x Lc x 2,231 / ((2,231 -  
w

) x 19,89 / (1 + 1,02 / 100))                                           Eq. 6

Com os valores dos procedimentos de peneiramento e sedimentação foram obtidas as curvas

granulométricas das terras diatomáceas Keepdry e Insecto.

Resultados e discussão

As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados das análises granulométricas por peneiramento e sedi-

mentação da terra de diatomácea Keepdry.

Observa-se na Tabela 1 que a maior parte das partículas de terra diatomácea passaram pela

peneira de menor malha (peneira 400), ficando retida pequena quantidade nas peneiras de me-

nores diâmetros, demonstrando que a terra diatomácea possui diâmetro de partículas extrema-

mente pequenas, capazes de aderirem aos insetos. De acordo com a Tabela 2, os diâmetros das

partículas de terra de diatomácea Keepdry foram inferiores a 0,2 mm, isto é, cerca de 72,6% das

partículas que compõe a terra de diatomácea apresentam diâmetros de partículas inferiores a

0,195 mm.

As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados das análises granulométricas por peneiramento e sedi-

mentação da terra de diatomácea Keepdry.

De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que cerca de 68,4% das partículas apresentavam
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diâmetros inferiores ao diâmetro da peneira de malha 400. Comparativamente a terra diatomácea

Keepdry, que apresentou 80,2% de partículas inferiores a peneira de malha 400, pode-se afirmar

que a terra diatomácea Keepdry apresenta maior quantidade de partículas com menores diâme-

tros do que a terra diatomácea Insecto.

Tabela 1. Ensaio de peneiramento da terra de diatomácea Keepdry.

Número Percentual Massa retida   Percentual acumulado

Peneira Diâmetro passante  acumulada Retido Passante

[#] [mm] [%] [g]   [%]      [%]

5 4 100,0 - -  -

10 2 91,6 1,68 8,4 91,6

16 1,18 87,3 2,56 12,7 87,3

40 0,425 82,1 3,60 17,9 82,1

60 0,25 80,4 3,93 19,6 80,4

100 0,15 80,3 3,95 19,7 80,3

200 0,075 80,3 3,96 19,7 80,3

400 0,038 80,3 3,96 19,7 80,3

Tabela 2. Ensaio de sedimentação da terra de diatomácea Keepdry.

Tempo    LD Temperatura    
    w

  H     Lc    D  P

[min] [g/cm
3

] [
o

C] [g/cm.s] [g/cm
3

] [cm] [g/cm
3

] [mm] [%]

1 1,0080 20 0,0103 0,9981 16,944 7,902 0,195 72,6

2 1,0070 20 0,0103 0,9981 16,944 6,902 0,138 63,4

4 1,0065 20 0,0103 0,9981 16,061 6,402 0,095 58,8

8 1,0060 20,5 0,0102 0,9980 16,061 6,024 0,066 55,3

15 1,0055 20,5 0,0102 0,9980 16,061 5,524 0,048 50,7

30 1,0045 21,5 0,0099 0,9978 16,061 4,784 0,034 43,9

60 1,0040 21,5 0,0099 0,9978 16,061 4,284 0,024 39,3

120 1,0025 22 0,0098 0,9977 16,062 2,922 0,011 26,8

240 1,0015 22 0,0098 0,9977 16,062 1,922 0,011 17,6

10080 1,0015 22 0,0098 0,9977 16,062 1,922 0,001 17,6

LD – Leitura do densímetro; m – viscosidade; g
w

 – densidade da água; H – Altura de queda da partícula no meio; Lc – Leitura do

densímetro corrigida; D – Diâmetro da partícula; P – Percentual acumulado passante.

Tabela 3. Ensaio de peneiramento da terra de diatomácea Insecto.

Número Percentual Massa retida   Percentual acumulado

Peneira Diâmetro passante  acumulada Retido Passante

[#] [mm] [%] [g]    [%]      [%]

5 5 100,0 - - -

10 2 99,6 0,07 0,3 99,6

16 1,18 98,3 0,32 1,6 98,3

40 0,425 97,2 0,54 2,7 97,2

60 0,18780 81,8 0,56 2,8 0,0

100 0,13279 77,3 0,57 2,8 0,0

200 0,09149 72,9 0,57 2,8 0,0

400 0,06470 68,4 0,57 2,8 0,0
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Tabela 4. Ensaio de sedimentação da terra de diatomácea Insecto.

Tempo    LD Temperatura    
    w

  H     Lc    D  P

[min] [g/cm
3

] [
o

C] [g/cm.s] [g/cm
3

] [cm] [g/cm
3

] [mm] [%]

1 1,0090 21 0,0100 0,9979 16,943 9,150 0,187 81,8

2 1,0085 21 0,0100 0,9979 16,944 8,650 0,132 77,3

4 1,0080 21 0,0100 0,9979 16,087 8,150 0,091 72,9

8 1,0075 21 0,0100 0,9979 16,087 7,650 0,064 68,4

15 1,0070 21 0,0100 0,9979 16,087 7,150 0,047 63,9

30 1,0055 21 0,0100 0,9979 16,087 5,650 0,033 50,5

60 1,0030   21,5 0,0099 0,9978 16,087 3,283 0,023 29,3

120 1,0010 22 0,0098 0,9977 16,088 1,421 0,016 12,7

240 1,0000 22 0,0098 0,9977 16,088 0,421 0,011 3,7

10080 1,0000 22 0,0098 0,9977 16,088 0,421 0,001 3,7

LD – Leitura do densímetro; m – viscosidade; g
w

 – densidade da água; H – Altura de queda da partícula no meio; Lc – Leitura do

densímetro corrigida; D – Diâmetro da partícula; P – Percentual acumulado passante.

A Figura 1 apresenta as curvas granulométricas das terras diatomáceas Keepdry (Amostra A) e

Insecto (Amostra B). Observa-se na Figura 1 que a curva granulométrica das duas terras

diatomáceas têm comportamento semelhante, no entanto, pode-se verificar os percentuais de

granulometria da terra diatomácea Keepdry (areia 50%, silte 32%, argila 18%) e Insecto (areia

35%, silte 61%, argila 4%). Esses percentuais são compatíveis com os resultados no procedi-

mento de peneiramento (Tabelas 1 e 3), onde observa-se que a terra diatomácea Keepdry apre-

senta maior quantidade de partículas de menores tamanhos (argila) em relação a terra diatomácea

Insecto. Por outro lado, a terra diatomácea Keepdry apresenta maior quantidade de areia em

relação a terra diatomácea Insecto. Considerando que as partículas serão aderidas ao corpo dos

insetos para remoção da camada protetora dos mesmos, é importante que as partículas de terra

diatomácea sejam as menores possíveis para que as mesmas aderem ao corpo do inseto em

quantidade suficiente.

Figura 1. Curva granulométrica do diâmetro de partícula por peso passante.
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