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Resumo

Trabalho realizado com o objetivo de verificar a eficiência de dois inseticidas (Piretróide e

Organofosforado) no controle de adultos de Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae aplicados com

uso de pipeta e pulverizador manual em duas concentrações: 8 e 16 mL. Cada tratamento foi

constituído de 10 repetições com 10 insetos. Aplicou-se 2 mL da calda produzida em papel filtro

depositados em placas Gerbox. Conclui-se que após 24 horas o inseticida organofosforado apre-

senta melhor eficiência no controle de ambas as espécies.
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Introdução

De acordo com LORINI (2008) perde-se 10% da quantidade total de grãos produzidos anualmen-

te no Brasil devido ao ataque de insetos. Entre os insetos que atacam grãos armazenados desta-

cam-se: Sitophilus zeamais (Mots.) (Coleoptera: Curculionidae) e Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:

Curculionidae), sendo consideradas pragas primárias por terem a capacidade de perfurar o

tegumento de sementes e grãos inteiros (PEREIRA et al., 1997; ANTUNES & DIONELLO, 2010).

Segundo BENHALIMA et al. (2004) o controle químico de pragas de grãos armazenados é reali-

zado, normalmente, com inseticidas fumigantes e protetores, que apesar de eficazes podem

causar intoxicações aos aplicadores, presença de resíduos tóxicos nos grãos e surgimento de

populações de insetos resistentes.

Hoje um dos problemas que tem aumentado muito no Brasil é com relação a resistência destas

pragas, ao pequeno número de inseticidas registrados no país, entre elas Rhyzopertha dominica
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(F.) (Coleoptera: Bostrichidae), S. oryzae, S. zeamais, Tribolium castaneum (H.), Cryptolestes

ferrugineus (Stephens) (Coleoptera: Laemophloeidae) e Orizaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera:

Silvanidae) já foram detectadas raças resistentes aos inseticidas químicos usados para o contro-

le. Isso torna urgente a necessidade de se fazer manejo integrado de pragas, para que se possa

preservar estes inseticidas por maior tempo, devido à dificuldade de substituição dos mesmos

(LORINI, 2008).

Baseando-se nisso, este trabalho possui o objetivo de verificar a eficiência no controle de duas

espécies pragas com o uso de dois inseticidas, em duas concentrações aplicadas de duas for-

mas.

Material e métodos

Para a realização deste experimento foram utilizados insetos adultos das espécies S. zeamais e

S. oryzae oriundos de criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR) e dois inseticidas: Piretróide

(Bifenthrin) e Organofosforado (Pirimiphos-methyl). Produziu-se a calda a ser aplicada com a

diluição de 8 e 16 mL de ambos inseticidas em 2 litros de água. Aplicou-se 2 mL da calda produ-

zida em papel filtro com uso de pipeta e pulverizador manual. Esses papéis filtro foram divididos

em quatro áreas: uma com aplicação e três sem aplicação. Após a secagem cada papel filtro foi

colocado em placas Gerbox e receberam cinco grãos de milho na área aplicada e outros cinco na

área adjacente. Cada placa Gerbox constituía uma repetição com 10 insetos, sendo no total 10

repetições por tratamento. O tratamento com dose de 16 mL de cada inseticida no controle de S.

oryzae foi composto por cinco repetições por aplicação devido a disponibilidade de material. Quando

completadas 24 horas de infestação, avaliaram-se a mortalidade de ambas as espécies. As mé-

dias obtidas foram discriminadas pelo teste de Tukey a 1%.

Resultados e discussão

Ao analisar as médias obtidas para a espécie S. zeamais percebe-se que na aplicação com

pipeta a maior média de mortalidade ocorreu no tratamento com o inseticida organofosforado, em

ambas as doses (100%), diferindo estatisticamente do inseticida piretróide em ambas as dosa-

gens (4,0% em 8 mL e 4,4% em 16 mL). Na aplicação via pulverizador as maiores médias de

mortalidade ocorreram com o inseticida organofosforado, 86% em 8 mL e 91% em 16 mL. As

médias do tratamento com inseticida organofosforado não diferiram estatisticamente entre as

doses e entre os métodos de aplicação. O controle somente não diferiu do inseticida piretróide (8

mL) quando pulverizado. No uso de piretróide ocorreram diferenças estatísticas entre 8 e 16 mL

aplicados com pulverizador (Tabela 1). Mostrando uma maior resistência por esta espécie a

inseticida do grupo dos piretróides. LORINI (2008) recomenda a utilização, para tratamento das

espécies S. oryzae e S. zeamais, de inseticidas do grupo dos organofosforados.

Em relação aos dados obtidos para o controle da espécie S. oryzae, observa-se que, com uso de
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pipeta, ocorreram 100% de mortalidade dos insetos submetidos ao tratamento com o inseticida

organofosforado em ambas as doses, resultados estes superiores estatisticamente a 64% (8 mL)

e igual a 82% (16 mL). Com aplicação via pulverizador manual, o inseticida organofosforado

apresentou 77% (8 mL) e 100% (16 mL) de mortalidade da espécie estudada, diferindo estatisti-

camente entre si. Por outro lado, o inseticida piretróide apresentou 28% (8 mL) e 64% (16 mL) de

mortalidade, ocorrendo diferença estatística entre si. Ao comparar os métodos de aplicação com

a mesma dosagem utilizada, existiram diferenças significativas dentro dos tratamentos inseticidas.

A mortalidade obtida no tratamento controle diferiu estatisticamente dos demais (Tabela 2). Re-

sultados que também estão de acordo com a indicação de LORINI (2008) para controle de S.

oryzae e S. zeamais.

Tabela 1. Média da mortalidade de Sitophilus zeamais obtida com dois métodos de aplicação de dois

inseticidas com duas concentrações diferentes*.

              Pipeta   Pulverizador manual

8 mL 16 mL 8 mL 16 mL

Piretróide   4,0Ab   4,4Ab 0,8Bb 4,7Ab

Organofosforado 10,0Aa 10,0Aa 8,6Aa 9,1Aa

Controle   0,0Ac   0,0Ac 0,0Ab 0,0Ac

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

*Não se realizou comparação entre dois métodos de aplicação com duas dosagens diferentes.

Tabela 2. Média da mortalidade de Sitophilus oryzae obtida com dois métodos de aplicação de dois inseticidas

com duas concentrações diferentes*.

              Pipeta   Pulverizador manual

8 mL 16 mL 8 mL 16 mL

Piretróide   6,4Ab   8,2Aa 2,8Bb   6,4Ab

Organofosforado 10,0Aa 10,0Aa 7,7Ba 10,0Aa

Controle   0,0Ac   0,0Ab 0,0Ac   0,0Ac

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

*Não se realizou comparação entre dois métodos de aplicação com duas dosagens diferentes.

Conclui-se que entre as duas espécies estudadas, a espécie S. oryzae é menos tolerante aos

inseticidas utilizados em ambas as formas de aplicação, assim como nas duas concentrações

utilizadas ao comparar as médias de mortalidade de S. zeamais. Em comparação aos inseticidas,

o organofosforado apresenta melhores resultados que o piretróide para ambas as espécies.
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