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Resumo

Devido à grande capacidade de destruição dos insetos que atacam os grãos, recomenda-se seu

controle preventivo. Essa recomendação de controle difere daquela relativa à maioria das pragas,

que requerem determinada população de insetos para tornar sua execução economicamente

vantajosa. O presente trabalho objetivou verificar a eficácia dos inseticidas preventivos, Bifenthrin,

Pirimiphos-methyl e Deltamethrin, após 90 dias de tratamento de grãos de trigo. Os resultados

mostraram que para Rhyzopertha dominica o controle não foi eficiente, já para Sitophilus oryzae

todos os produtos tiveram controle eficaz sobre a praga.
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Introdução

Os grãos armazenados são atacados por pragas que causam sérios prejuízos, por isso há a

necessidade de dar a devida atenção e importância a essas pragas, pois pouco adiantará todos

os cuidados e despesas para controle das pragas de campo, se o produto for atacado e destruído

nos depósitos.

Todo o produto de cereais armazenado por um período maior que 03 meses, em algum momento

precisa receber um tratamento, seja químico ou de manejo (resfriamento), sendo que para quími-

co existe um período de carência (tempo mínimo para industrialização) e também um período

residual (o tempo em que o produto continua em ação). O tratamento químico tem duas funções
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específicas sendo curativo que controla os insetos já existentes nos grãos e preventivo é utilizado

para evitar a entrada de insetos nos grãos armazenados (LORINI, 2002).

Se o período de armazenagem for superior a 3 meses, pode-se fazer tratamento químico preven-

tivo de grãos para proteção contra pragas. Esse tratamento consiste em aplicar inseticidas líqui-

dos sobre os grãos, na correia transportadora, no momento de carregar o armazém e

homogeneizá-los, de forma que todo o grão receba inseticida. Esse inseticida protegerá o grão

contra o ataque de pragas que tentarão se instalar na massa de grãos (LORINI, 2008).

O uso destes inseticidas exige atenção, pois o uso indiscriminado dos praguicidas químicos,

usualmente acaba gerando efeitos colaterais. Falhas nas técnicas de aplicação, uso de equipa-

mentos inadequados ou a falta de seleção criteriosa dos princípios ativos podem levar a reduções

aparentes de focos, que ressurgem após períodos de descontinuidade dos cuidados iniciais.

Concentrações dos produtos abaixo ou acima do recomendado pelos técnicos acarretam em

longo prazo, adaptação das pragas aos efeitos tóxicos (GIORDANO, 1998).

O presente trabalho objetivou observar e acompanhar a eficácia dos inseticidas Bifenthrin,

Pirimiphos-methyl e Deltamethrin, após 90 dias de tratamento de grãos de trigo no armazena-

mento.

Material e métodos

O experimento foi realizado em um laboratório de classificação localizado no centro do Paraná. O

trabalho foi realizado visando o tratamento preventivo e seu período residual durante os 90 dias de

experimento. Os inseticidas Bifenthrin, Deltamethrin e Pirimiphos-methyl, foram aplicados nos

grãos de trigo, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Inseticidas aplicados nos grãos para controle das pragas e suas respectivas dosagens.

Inseticidas aplicados nos grãos Dosagens (g i.a./t)

1 - Bifenthrin 0,4

2 - Bifenthrin 0,3

3 - Deltamethrin 0,5

4 - Deltamethrin 0,4

5 - Pirimiphos-methyl 8,0

6 - Pirimiphos-methyl 6,0

7 - Deltamethrin + Pirimiphos-methyl 0,4 + 6,0

8 - Bifenthrin + Pirimiphos-methyl 0,4 + 8,0

9 - Deltamethrin + Pirimiphos-methyl 0,5 + 8,0

10 - Testemunha água

Para cada tratamento fizeram-se quatro repetições. Cada repetição constou de uma amostra de

350 gramas de grãos retirados logo após o tratamento, acondicionados em vidros de 500 gramas
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de capacidade e armazenados na sala de classificação em condições de ambiente natural.

Para as infestações realizadas 90 dias após o tratamento com os inseticidas, utilizaram-se adul-

tos de Rhyzopertha dominica e Sitophilus oryzae. Estes insetos, em número de 20 de cada espé-

cie, foram colocados em cada vidro, e deixados por 15 dias para verificar a mortalidade. Após este

período, os grãos foram peneirados e contou-se o número de insetos mortos em cada repetição.

Os resultados foram analisados pela ANOVA e as médias comparadas entre si pelo teste F.

Resultado e discussão

Após 15 dias da infestação de Rhyzopertha dominica observou-se que a mortalidade dos insetos

foi baixa (Figura 1), demonstrando que os inseticidas aplicados não foram eficazes no controle da

praga. Possivelmente, esta população tenha desenvolvido resistência aos inseticidas usados no

tratamento, o que torna seu controle cada vez mais difícil. Existem registros de resistência de

Rhyzopertha dominica ao inseticida deltamethrin (LORINI & GALLEY, 1996, 1999) e a pirimiphos-

methyl (LORINI, 1997).

Figura 1. Mortalidade de Rhyzopertha dominica e Sitophilus oryzae em grãos de trigo tratados

com diferentes inseticidas protetores de grãos.

A mortalidade de Sitophilus oryzae, foi alta quando comparada com a mortalidade de R. dominica,

sendo significativamente superior a testemunha, a média de mortalidade foi superior a 85%, evi-

denciando um tratamento adequado dos grãos e um eficaz controle desta praga.

A resistência de pragas a inseticidas é um exemplo de evolução das espécies e demonstra como

podem sobreviver e mudar fisiologicamente sob pressão dos químicos que selecionam genetica-

mente (LORINI, 1999). A resistência a inseticidas se traduz em mecanismos de resistência que

são o resultado de alterações no genoma do individuo, capacitando-o a sobreviver em situações

de exposição a doses supostamente letais de inseticidas (OLIVEIRA, 2005).
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Isso demonstra o quanto é importante realizar corretamente o manejo e aplicação destes quími-

cos, pois a partir do momento que se estabelece a resistência em uma população destas pragas,

o controle se torna cada vez mais difícil principalmente pelo pequeno número de ingredientes

ativos disponíveis para o controle destas (BECKEL et al., 2004).

Considerações finais

Os resultados dessa pesquisa demonstram que é de suma importância novos estudos sobre

estes inseticidas no controle de Rhyzopertha dominica, para determinar qual o melhor meio de

controle de populações resistentes a estes compostos.

Para Sitophilus oryzae, os inseticidas foram eficazes no controle, possibilitando o armazenista

escolher pelo produto mais barato, desde que seja sempre respeitado as dosagens indicadas

para cada inseticida, pois, o uso indiscriminado dos praguicidas químicos, usualmente acaba

gerando efeitos colaterais. Falhas nas técnicas de aplicação, uso de equipamentos inadequados

ou a falta de seleção criteriosa dos princípios ativos podem levar a reduções aparentes de focos,

que ressurgem após períodos de descontinuidade dos cuidados iniciais. Concentrações dos pro-

dutos abaixo ou acima do recomendado pelos técnicos acarretam em longo prazo, adaptação

das pragas aos efeitos tóxicos. Isso também ocorre quando não há um rodízio tecnicamente

programado de princípios ativos (GIORDANO, 1998).
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