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Resumo

O objetivo deste trabalho foi verificar o controle de insetos da espécie Sitophilus zeamais infes-

tando grãos de milho híbrido, onde se aplicou dois diferentes inseticidas com três dosagens

diferentes, cada, através de dois métodos de aplicação (pipeta e pulverizador manual). O inseticida

Piretróide foi aplicado nas dosagens de 10, 14 e 18 mL/2 L de água. Já o organofosforado nas

dosagens de 8, 12 e 16 mL/2 L de água. Cada tratamento possuiu cinco repetições de 50 gramas

de grãos e 15 insetos. Ao final de 60 dias de armazenamento obteve-se controle eficaz (100%)

em todos os tratamentos.

Palavras-chave: Sitophilus zeamais, piretróide, organofosforado.

Introdução

Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas do mi-

lho e de outros cereais armazenados, provocando perdas de peso, desvalorização comercial,

perda no valor nutritivo e diminuição no poder germinativo no caso de sementes (GALLO et al.,

2002; LORINI, 2003).

Entre as formas de controle de insetos de grãos armazenados destaca-se o uso de produtos

químicos. Entretanto, atualmente existem poucos inseticidas registrados para o controle de pra-

gas de produtos armazenados, o que contribui para o agravamento das perdas de grãos armaze-

nados, uma vez que nem todos os produtos podem ser utilizados para todas as pragas e nas

diversas situações de armazenamento encontradas no Brasil (WATTERS et al., 1983;

LETHBRIDGE, 1989; LORINI & SCHNEIDER, 1994; HAGSTRUM & FLINN, 1996; LORINI et al.,

2002; PIMENTEL et al., 2005).
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Baseando-se nisso, este trabalho apresenta como objetivo verificar a eficiência de dois inseticidas

de princípios ativos diferentes (Bifenthrin e Pirimiphos-methyl), aplicados de duas formas (pipeta

e pulverizador manual) e com três concentrações diferentes.

Material e métodos

Para a realização deste experimento, utilizou-se sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR)

localizada na Faculdade de Agronomia – UFRGS. Insetos oriundos de criação própria realizada

com dieta de grãos de milho.

Os grãos de milho híbrido utilizados neste experimento foram colhidos em lavoura experimental

localizada na Estação Experimental Agronômica – UFRGS. Ocorreu armazenamento desses grãos

após a aplicação dos produtos.

A aplicação ocorreu utilizando pipeta de 10 mL e pulverizador manual, dois inseticidas de classes

e princípios ativos diferentes: Piretróide (Bifrenthrin) com dosagens de 10, 14 e 18 mL/2 L de

água e organofosforado (Pirimiphos-methyl) com dosagens de 8, 12 e 16 mL/2 L de água. Cada

dosagem correspondeu a um tratamento composto por cinco repetições. Sendo cada uma destas

compostas por 50 gramas de grãos e 15 insetos adultos não sexados de S. zeamais. Os grãos

foram colocados em potes plásticos e posteriormente aplicado doses de 2 mL da calda produzida

por kg de grãos, homogeneizando por dois minutos. Após os grãos foram armazenados por 60

dias, sendo que quando completados 30 e 60 dias retiraram-se amostras para constituírem as

repetições que foram infestadas com os insetos por um período de 15 dias. Após, procedeu-se a

contagem de insetos mortos. Para o tratamento controle aplicou-se apenas água nos grãos. As

médias obtidas foram analisadas com o programa estatístico Bioestat 5.0 e submetidas ao teste

de Tukey 1%.

Resultados e discussão

Ao se comparar as médias obtidas com aplicação via pipeta do inseticida Piretróide (Bifenthrin)

não ocorrem diferenças estatísticas entre as três dosagens utilizadas para os dois períodos de

infestação (30 e 60 dias após aplicação). Em todas as dosagens obtiveram-se 100% de mortali-

dade dos insetos em ambas as infestações. Na aplicação via pulverizador manual, as médias não

diferiram estatisticamente, porém na concentração de 10 mL, 30 dias, foi a única a não apresen-

tar 100% de mortalidade (98%), porém com 60 dias este resultado foi novamente de 100% de

mortalidade (Tabela 1).

Em relação às médias de mortalidade de S. zeamais com inseticida organofosforado (Pirimiphos-

methyl) em ambos os métodos de aplicação, nas três dosagens utilizadas e em ambos os perío-

dos de infestação, obteve-se 100% de mortalidade (Tabela 1).
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Tabela 1. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais em grãos de milho híbrido com

dois períodos de infestação, diferentes inseticidas e métodos de aplicação.

            Pipeta     Pulverizado manual

Tratamento Dose (mL) 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias

10 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

1 14 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

18 15,0aA 15,0aA 14,8aA 15,0aA

  8 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

2 12 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

16 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

3   2 0aB 1,5aB 1aB 0aB

1

 Piretróide (Bifenthrin). 
2

 Organofosforado (Pirimiphos-methyl). 
3

 Controle.

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

Ao comparar o uso de pipeta para aplicação de ambos os inseticidas, não ocorrem diferenças

estatísticas entre suas médias. O mesmo ocorre com o método de aplicação com pulverizador

manual. As médias obtidas no tratamento controle diferem estatisticamente das médias obtidas

em ambos os inseticidas em ambas as formas de aplicação (Tabela 1).

Esses dados não corroboraram com os de PEREIRA et al. (2003) que ao trabalharem com

inseticidas, piretróide (starion 16 e 32 mL.ton
-1

) e organofosforado (actellic CE 10 mL.ton
-1

) para o

controle de Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) obtiveram mortalidade de 76,92 e 82,5%

para as análises feitas respectivamente, após 30 e 60 dias, na dose de 16 mL.ton
-1

. Esses autores

aplicaram 5 mL da calda produzida com uso de pulverizador manual propulsionado a ar. Para o

piretróide e na dose de 32 mL.ton
-1

 os resultados obtidos estão de acordo com o observado por

PEREIRA et al. (2003), que verificaram mortalidade de 100% após 30 e 60 dias de armazena-

mento.

Conclui-se que ambos os inseticidas, independente da forma de aplicação e nas três concentra-

ções estudadas, apresentam resultados satisfatórios no controle da espécie S. zeamais por até

60 dias de armazenamento.
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