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Resumo

No período de armazenamento os grãos devem ser tratados preventivamente, a fim de evitar a

presença de pragas, as quais são fatores limitantes na conservação de grãos armazenados,

danificando o produto, causando perdas qualitativas e quantitativas. Com objetivo de avaliar os

efeitos de volume de calda na aplicação de inseticida e de um adjuvante, para a pulverização

sobre cobertura dos grãos e no controle de pragas de grãos armazenados, realizou-se um expe-

rimento com grãos de trigo e milho. Foram avaliados seis tratamentos, compostos por três volu-

mes de calda: 1,0; 2,0 e 3,0 L/t, aplicados com e sem a adição de adjuvante. Utilizou-se o inseticida

Sumigranplus (esfenvalerato + fenitrotiona), o adjuvante organo siliconado Silwet o corante

Espumek. Avaliou-se a cobertura dos grãos pela calda e mortalidade de adultos de Sitophilus

oryzae expostos aos grãos tratados. Verificou-se que o volume de calda de 3 L/t foi o que propor-

cionou a maior cobertura nos grãos. O adjuvante não influenciou a cobertura dos grãos de milho

e de trigo. O inseticida proporcionou 100% de mortalidade de S. oryzae até 30 dias após os

tratamentos, mesmo no volume de calda mais baixo (1L/t) e com cobertura parcial dos grãos pelo

produto.
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Introdução

O trigo e o milho são culturas de importância econômica mundial. O trigo possui a maior área

plantada, em 2008 ocupou cerca de 223 milhões de hectares em todo o mundo, com uma produ-
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ção total de 689 milhões de toneladas (FAO, 2010). No Brasil, a produção de trigo foi de 5.884 mil

toneladas na safra 2008/09, enquanto que a produção de milho foi de 51.003,9 mil toneladas

(CONAB, 2010).

As pragas de armazenamento são um dos fatores que merecem atenção especial, por causarem

perdas qualitativas e quantitativas. No Brasil as perdas quantitativas ocasionadas por insetos são

de aproximadamente 10% do total produzido anualmente, segundo dados da FAO e Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro (BRASIL, 1993). Além disso, as perdas qualita-

tivas podem comprometer totalmente o uso dos grãos.

Para evitar o aparecimento ou eliminar as pragas presentes na massa de grãos, torna-se neces-

sário adotar medidas de controle que podem ser preventivas ou curativas.

Não é totalmente elucidada a contribuição dos adjuvantes em calda inseticida pulverizada sobre

grãos de milho e trigo, além de haver carência de informações sobre volume de calda em cober-

tura de grãos armazenados.

O objetivo do presente trabalho foi estudar os efeitos do volume de calda e da adição de um

adjuvante  para a pulverização de inseticidas sobre a cobertura dos grãos e sobre o controle de

pragas em grãos de trigo e milho.

Material e métodos

O experimento foi instalado na Universidade de Passo Fundo-UPF, localizada no município de

Passo Fundo, RS. A aplicação dos inseticidas foi realizada no Laboratório de Tecnologia de Apli-

cação de Defensivos Agrícolas da FAMV/UPF. Para as avaliações de mortalidade de S. oryzae

(teste biológico), foi utilizado o Laboratório de Entomologia da Embrapa Trigo (Centro Nacional de

Pesquisa de Trigo), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Passo Fundo, no

ano de 2009. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com seis

tratamentos: volume de calda (v.c.) 1 L/t com adjuvante (c.a.), v.c. 1 L/t sem adjuvante (s.a.), v.c.

2 L/t c.a., v.c. 2 L/t s.a., v.c. 3 L/t c.a., v.c. 3 L/t, s.a., para trigo e milho. O número de repetições foi

de três, cada unidade experimental foi constituída por 2,0 kg de grãos de trigo e de milho.

Para a aplicação dos tratamentos em pulverização os grãos foram colocados em camada, espa-

lhados em uma lona plástica de 2 m de comprimento por 0,5 m de largura. A pulverização foi

realizada com pulverizador de precisão portátil, pressurizado com CO
2

 equipado com uma ponta

de jato cônico vazio da série Albuz ATR 80, operada à pressão de 300 kPa e mantida à 60 cm de

altura da massa de grãos.

Foi utilizado o inseticida Sumigranplus (esfenvalerato + fenitrotiona) na dose de 20 mL/t e o

adjuvante foi o organo siliconado Silwet (0,5 ml/L). Para possibilitar a leitura de cobertura dos

grãos adicionou-se à calda o corante Espumek (1,0 ml/L).

Para as avaliações de leitura da área do grão coberta pelas gotas, utilizou-se uma amostra de

300 grãos cada tratamento. Com o auxílio de uma escala de notas e de uma lupa procederam-se

as leituras. As notas variaram de 1 até 5, sendo nota 1 (minimamente coberto pela calda), nota 2

(menos da metade do grão de cobertura), nota 3 (metade do grão para mais de cobertura), nota
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4 (quase totalmente coberto) e nota 5 (totalmente coberto pela calda). Foram separados 5 grãos

aos quais foram atribuídas as notas de 1 a 5, a leitura dos demais grãos foram realizadas compa-

rando sempre com a cobertura destes 5 grãos.

Para a avaliação de mortalidade de insetos foram realizadas infestações semanais, com 20 adul-

tos não sexados de S. oryzae, em 200 gramas de grãos tratados. As infestações foram realizadas

em frascos de vidros fechados com massa de calafetar e papel filtro. As leituras de mortalidade

foram realizadas semanalmente, durante um mês.

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de significância F (p<0,05).

As médias foram comparadas entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05).

Resultados e discussão

Cobertura dos grãos por gotas do inseticida

Na Tabela 1 são apresentadas as notas atribuídas para a cobertura de cada volume de calda

aplicada nos grãos de trigo e milho. Observa-se que o volume de calda de 1 L/t proporcionou a

menor cobertura dos grãos, enquanto que o volume de 3 L/t proporcionou a maior cobertura.

Ainda, ficou evidente que o adjuvante utilizado não influenciou a cobertura dos grãos pelas gotas

do inseticida.

Tabela 1. Notas de cobertura de inseticidas atribuídas a grãos de trigo e milho, pulverizados com diferentes

volumes de calda, com e sem adjuvante.

Tratamentos Notas de cobertura trigo Nota de cobertura milho

1L/t com adjuvante 2,46 c 2,57 c

1L/t sem adjuvante 2,41 c 2,64 c

2L/t com adjuvante 2,89 b 3,08 b

2L/t sem adjuvante 2,99 b 3,03 b

3L/t com adjuvante 3,23 a 3,27 a

3L/t sem adjuvante 3,21 a 3,34 a

CV (%) 20,36 23,23

Para ambos os grãos observa-se que os resultados foram semelhantes, havendo diferenças

significativas entre os três volumes de calda. A maior cobertura dos grãos foi obtida com o volume

de calda maior (3L/t) e a menor cobertura para o volume de calda menor (1 L/t). Por sua vez, a

adição do adjuvante organo siliconado à calda não interferiu na cobertura dos grãos, o que pode

ser devido a formulação do inseticida, uma vez que é conhecida a habilidade deste adjuvante em

promover o espalhamento de gotas de defensivos agrícolas.
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Mortalidade de S. oryzae em grãos de trigo e milho

Observa-se na Tabela 2 que a mortalidade dos insetos (S. oryzae) expostos à grãos de trigo e

milho tratados com inseticida  foi de 100% para ambos os grãos, nas quatro avaliações realizadas

durante 30 dias.

Tabela 2. Mortalidade de S. oryzae  em trigo e milho pulverizado com inseticida.

Tratamentos Mortalidade S. oryzae trigo (%) Mortalidade S. oryzae milho (%)

T1= 1 L/t c.a. 100 100

T2= 1 L/t s.a. 100 100

T3= 2 L/t c.a. 100 100

T4= 2 L/t s.a. 100 100

T5= 3 L/t c.a. 100 100

T6= 3 L/t s.a. 100 100

Os resultados indicam a eficiência do inseticida que proporcionou uma mortalidade de 100%,

mesmo no menor volume de calda que foi de 1 L/t. O adjuvante não interferiu na mortalidade de

insetos em trigo e milho.

Conclusões

• O inseticida utilizado promove a mortalidade de 100 % dos insetos (S. oryzae) nos grãos de trigo

e milho, independente do volume de calda, durante 1 mês.

• O volume de calda influencia o grau de cobertura dos grãos, sendo que 3 L/t proporciona a

maior cobertura e 1L/t resulta na menor cobertura.

• O adjuvante não mostra diferença na cobertura dos grãos de milho e trigo e nem na mortalidade

de insetos.
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