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Resumo

O objetivo do trabalho foi de verificar as características físicas de dois tipos de terras de diatomáceas

encontradas no mercado para controle de pragas de grãos armazenados. Foram realizadas aná-

lises em laboratório das densidades de partículas e massas específicas aparentes. As densida-

des de partículas foram determinadas para variação de temperatura entre 30 ºC e 22 ºC. Os

resultados obtidos para a densidade média de partículas foram de 2,231 g/cc e 2,300 g/cc, res-

pectivamente para as marcas Keepdry e Insecto. As massas específicas aparentes médias das

amostras foram de 632,6 kg/m³ e 682,73 kg/m³, respectivamente para Keepdry e 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 ou-

tros, 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

do pó aderem ao tegumento do inseto provocando a remoção da cera epicuticular devido à abrasão
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e adsorção, levando à perda excessiva de água e morte (QUARLES 1992, KORUNIC 1998).

Segundo Chiu (1939) o tamanho da partícula de terra diatomácea é importante, pois quanto

menor, maior sua superfície 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 e DOLLEY,

2003).

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 aplica-

ção exclusiva para arroz, cevada, feijão, milho e trigo (ANVISA, 2010).

Materiais e métodos

Foram coletados amostras de Terra de Diatomácea de embalagens comumente encontradas no

mercado para controle de pragas de grãos armazenados, Keepdry e Insecto. Com o auxílio de

uma balança pesou-se o material até chegar a uma quantidade de 19,69 g para amostra Keepdry

e 19,93 g para a amostra Insecto, na temperatura ambiente. Para determinação da densidade de

partículas das amostras de terra diatomácea, essas foram misturadas isoladamente em béquer

com água destilada até dissolverem no meio líquido. Em seguida, os materiais foram transferidos

dos béquers para os picnômetros e completou-se com água destilada até o menisco dos mes-

mos, com o uso de uma pipeta. Foram realizadas cinco análises de densidade de partículas nas

temperaturas de 22 ºC, 30 ºC, 28 ºC, 26 ºC e 24 ºC. As terras diatomáceas estavam em tempera-

tura ambiente do laboratório (22 ºC) e para que a temperatura passasse de 22 ºC para 30 ºC

foram aquecidos os picnômetros em cima de uma tela de amianto.

Para a determinação da massa específica aparente foi utilizada uma balança de peso hectolitro

com capacidade de 250 ml, comumente empregada para determinação do peso hectolitro de

trigo nas unidades armazenadoras de grãos. Para a determinação da massa específica aparente

média foram feitas três repetições para cada amostra de terra diatomácea.

Resultados e discussões

A Tabela 1 apresenta os valores das densidades de partículas para as diferentes temperaturas

dos picnômetros.
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Tabela 1. Densidade de partícula das terras diatomáceas Keepdry e Insecto em função da temperatura.

               Densidade partícula gs [g/cm
3

]

Temperatura [ 
o

 C ] Keepdry Insecto

30,0 2,067602 2,262262

28,0 2,281192 2,402272

26,0 2,485036 2,190274

24,0 2,269849 2,388495

22,0 2,053740 2,258727

Média 2,231484 2,300406

Densidade de partícula é definida como sendo a relação entre a massa e o volume de sólidos. De

acordo com a Figura 1 observa-se que a densidade de partícula da terra diatomácea Keepdry foi

em média inferior a apresentada pela terra diatomácea Insecto. Isso significa que, para o mesmo

volume, a partícula de terra diatomácea Keepdry é mais leve em média do que a terra diatomácea

Insecto.

Figura 1. Densidade de partícula em função da temperatura para as terras diatomáceas.

De acordo com a Figura 1 pode-se observar que a densidade de partícula da terra diatomácea

Keepdry foi menor do que a Insecto, com exceção registrada para a temperatura do picnômetro

de 26 ºC. Nota-se também que o valor máximo para a terra diatomácea foi obtida para a tempe-

ratura de 26 ºC, reduzindo os valores para temperaturas inferiores e superiores a esse valor. Para

a terra diatomácea Insecto, o valor mínimo de densidade de partícula ocorreu exatamente para a

temperatura de 26 ºC.

A Tabela 2 apresenta os pesos hectolitros e as massas específicas aparentes das terras

diatomáceas Keepdry e Insecto. Observa-se que a terra diatomácea Keepdry apresenta um me-

nor peso hectolitro e conseqüente massa específica aparente em relação a terra diatomácea

Insecto. Esses resultados obtidos estão condizentes com os valores de densidade de partículas
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apresentados na Tabela 1, onde para um mesmo volume, a terra diatomácea Keepdry tem menor

massa do que a terra diatomácea Insecto. Em geral, a terra diatomácea Keepdry apresentou uma

massa específica menor em cerca de 50 kg/m
3

 em relação a terra diatomácea Insecto.

Tabela 2. Pesos hectolitros e massas específicas aparentes das terras diatomáceas Keepdry e Insecto.

Peso Hectolitro (kg / 100 l) Massa específica (kg / m
3

)

Keepdry Insecto Keepdry Insect

Repetição 1 63,9 69,2 639,0 692,0

Repetição 2 62,8 67,8 627,8 678,2

Repetição 3 63,1 67,8 630,9 678,2

Média 63,3 68,3 632,6 682,8
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