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RESUMO 

 
O processo de armazenagem de grãos tem como finalidade manter a qualidade do produto após a colheita, 
reduzindo fatores que podem ocasionar deterioração, principalmente por ação de insetos. Dentre os métodos 
de controle de insetos em grãos armazenados, destaca-se o controle químico, porém é crescente o 
desenvolvimento de estudos para identificar produtos naturais, como pós vegetais, que apresentem elevado 
nível de controle. O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficiência de controle do gorgulho (Sitophilus 
zeamais) em grãos de milho armazenado com o uso de diferentes pós inertes de resíduos vegetais. Foram 
avaliados pós inertes obtidos a partir de tabaco (Nicotiana tabacum), carqueja (Baccharis trimera Less), 
alecrim (Lippia gracillis) e moringa (Moringa oleífera). O experimento foi realizado em área rural, sendo 
constituído por cinco tratamentos (4 pós inertes e um controle) sendo cada unidade experimental composta 
por 50 g de milho híbrido (AS 1551), testados com 0,5 g de pó inerte de resíduo, cada tratamento apresentava 
6 repetições. Foram avaliados Índice de oviposição (IPO), emergência, peso seco de adultos e de grãos 
consumido. Os dados foram analisados utilizando o teste Scott-Knott (p≤0,05).  Os resultados demonstraram 
que a utilização dos pós inertes foi eficiente no que se refere ao número de adultos emergidos, peso de 
produto consumido e no período de desenvolvimento (ovo-adulto). Semelhante ao tratamento sem aplicação 
o pó inerte de alecrim não teve efeito sobre o peso seco de S. zeamais adulto. Pó inerte de Nicotiana tabacum, 
demonstrou maior eficiência de controle para as variáveis analisadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: controle natural, Sitophilus zeamais, substâncias ativas de plantas.  
 
 

1.INTRODUÇÃO 
 

A pós-colheita, considerando todas etapas que engloba, é um processo dinâmico 
que demanda conhecimentos, tecnologias e práticas preventivas específicas. Tratamentos 
com fosfina, inseticidas líquidos permitem um eficiente controle de insetos-praga em grãos 
de armazenados, sob condições não controladas, mantendo a qualidade fisiológica (LIMA 
JÚNIOR et al., 2012).  

No campo e armazéns, a infestação do Sitophilus zeamais, por meio de ovos, larvas 
ou adultos, têm um ciclo de 34 dias (ovo-adulto) e incubação de 3-6 dias. Seu registro nos 
grãos de milho pode aumentar as perdas em 10% por ano. Associadas à resistência, 
resíduos, danos à saúde, contaminações e custos (CAMPOS et al., 2013; JAIROCE et al., 
2016; KLJAJIC; PERIC, 2009) têm motivado pesquisas com inseticidas vegetais como 
tática de controle alternativo de pragas (LORINI et al., 2007). 

Uma das estratégias de controle fitossanitária que se busca atualmente é a utilização 
de produtos orgânicos para o controle de pragas como o gorgulho (Sitophilus zeamais), que 
é considerado uma das principais pragas do milho, sendo responsável por causar a redução 
da qualidade e na quantidade do grão. Sitophilus zeamais é uma praga com alta capacidade 
de infestação em armazenamento, pelo fato de tanto as larvas como os adultos se 
alimentarem do grãos, além de produzindo elevado número de hospedeiros (GALO et al., 
2002). 
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A Nicotina é um alcaloide encontrado na planta de tabaco (Nicotiana tabacum) e que 
por apresentar ações tóxicas, seja por contato ou ingestão, em determinadas 
concentrações, sobre diversos organismos, pode ser utilizada como um método de controle 
de pragas. Esse alcaloide atua sobre o sistema nervoso e muscular provocando paralisia 
no organismo afetado, também atua como antagonista a acetilcolina ao se ligar aos seus 
receptores nos prolongamentos de células nervosas dos insetos. 

A moringa (Moringa oleífera) possui em sua composição a lectina, proteína que 
promove o controle e inibição de determinadas grupos de insetos, entre eles, a ordem 
coleóptera, a qual pertence a espécie S. zeamais. Já o alecrim (Lippia gracillis) e a carqueja 
(Baccharis trimera Less) possuem em sua constituição óleos essenciais com atuação 
inseticida.  

Diante do exposto, no fomento de obter alternativa plausível ao controle do Sitophilus 
zeamais em milho armazenado a granel, essa pesquisa teve como objetivo analisar a ação 
inseticida de pós inertes obtidos a partir de resíduos vegetais. 

 
 

2.MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido em propriedade rural de base familiar situada a 250 m 
de altitude nas coordenadas latitude 29°42'47''Sul e longitude 52°25'54''Oeste, no período 
2017/2018. Para conduzir os ensaios, os grãos de milho híbrido AS 1551 com 12% de 
umidade em base úmida (bu) mantidos em freezer (-10°C) por sete dias, seguido de dez 
dias à temperatura ambiente, separaram-se 50 g de grãos de milho em frascos de 
polietileno (0,5 L) para testar o efeito do pó inerte do resíduo vegetal de tabaco (Nicotiana 
tabacum), carqueja (Baccharis trimera Less), alecrim (Lippia gracillis) e moringa (Moringa 
oleífera) sobre insetos de Sitophilus zeamais.  

Nos experimento foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos (tabaco, carqueja, alecrim, moringa e um controle) e seis repetições por 
tratamento. Cada unidade experimental foi constituída por 50 g de grãos misturados a 0,5 
g de pó inerte, e cada frasco foi infestado com 10 insetos de S. zeamais emergidos de 
criação. Os frascos foram cobertos com tampa perfurada revestida internamente por tela 
(30 mesh) que permitia a circulação de ar em condições não controladas. 

Aos doze dias da infestação efetuou-se a contagem de carunchos mortos, aos 25 
dias contabilizou-se os ovos em cada tratamento (QOT) e ovos no controle (QOC), 
calculando-se o índice de preferência para oviposição (IPO) conforme metodologia descrita 
por Baldin et al. (2001).  

Após 25 dias, diariamente avaliou-se os adultos emergidos, peso seco dos insetos, 
peso (seco) de grãos consumidos e o período de desenvolvimento (ovo – adulto) de S. 
zeamais. Ao final dos ensaios, por meio de comparação entre peso dos grãos infestadas e 
peso dos grãos não infestadas determinou-se consumo de grãos pelas larvas de S. 
zeamais. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo Teste F, sendo as médias 
comparadas pelo teste Scott-Knott (p≤0,05) através do software computacional SISVAR 
(FERREIRA, 2011). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os pós inertes testados mostraram diferentes respostas, em sua maioria foram 
efetivos na redução da postura (IPO), na emergência e no período de desenvolvimento (ovo-
adulto) de S. Zeamais. Também influenciaram na mortalidade de adultos. Os resultados 
(Tabela 1) cujos frascos com a melhor atuação de controle sobre Sitophilus zeamais entre 
os tratamentos foi observada na utilização do pó inerte do resíduo vegetal de tabaco 
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(Nicotiana tabacum), indicado pelo menor número de insetos adultos emergidos, menor 
consumo na massa de grãos, redução na postura (IPO) e no período de desenvolvimento 
ovo-adulto. Demonstrando controle sobre S. zeamais significativamente superior aos pós 
inertes de carqueja (Baccharis trimera Less), alecrim (Lippia gracillis) e moringa (Moringa 
oleífera). 

 
Tabela 1. Índice de oviposição (IPO), emergência, peso seco de adultos (mg) e de grãos consumido 

(g) por S. Zeamais tratados com pós inertes de espécies vegetais.   

Tratamentos IPO
1 Adultos 

emergidos 

Peso 
Ovo-Adulto 

(dias) 
Adultos  

(mg) 
Consumido 

(g) 

Controle 0,462 99, ±7,2 a 2,66±0,32 a 1,816 a 35 a 
Tabaco -82,973 0,5±0,2 c 0,86±0,03 c 0,034 c 21 c 

Carqueja -67,535 3,2±0,2 b 1,12±0,12 b 0,116 b 28 b 
Alecrim -63,202 3,3±0,2 b 2,14±0,04 a 0,138 b 28 b 
Moringa -25,378 3,1±0,3 b 1,59±0,09 b 0,114 b 28 b 

1para análise as médias foram transformadas em (X + 0,5)1/2. Médias seguidas de mesma letra, na coluna, 
não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (p≤0,05). 
 

Entre os frascos tratados com carqueja, alecrim e moringa apresentando efeitos 
semelhantes para o número de insetos emergidos e para o consumo de grãos de milho 
(Tabela 1) não houve diferenças estatísticas em relação ao período de desenvolvimento 
entre as fases ovo-adulto. Cabe destacar que semelhante ao tratamento sem aplicação o 
pó inerte de alecrim não teve efeito sobre o peso seco de inseto adulto.  

Dos óleos essenciais provenientes da carqueja (Baccharis trimera Less) em função 
do carquejol, B – pineno, Palustrol e B – felandreno da composição, entre outros princípios 
ativos, são responsáveis por promover a repelência de insetos, demonstrando eficiência no 
controle de pragas em silos (ZANELLA et al, 2009). Efeitos semelhantes são constatados 
para alecrim (Lippia gracillis) cuja composição contendo timol, carvacrol, metil timol, o-
cimeno, p-cimeno, γ-terpeno e β-cariofileno responsáveis no óleo essencial pelo efeito 
repelente de insetos (MELO, 2014). A lectina, proteína encontrada na moringa (Moringa 
oleífera) é responsável por impedir o processo de digestão e absorção dos insetos, 
promovendo a morte por desnutrição (ZORZETTI, et al., 2011). Considerando esses 
critérios e analisando os resultados dos pós inertes testados neste estudo (Tabela 1), 
embora com variação no controle de S. zeamais, a eficiência indica que o uso de pó inerte 
de resíduos vegetais pode ser recomenda como técnica de controle do S. zeamais e reduzir 
prejuízos em grãos de milho armazenados. Adaptada à utilização em armazenamento nas 
diferentes escalas, sendo uma forma de controle ecológico e de baixo custo, a técnica pode 
diminuir perdas de qualidade; na agricultura familiar minimizar gargalos na geração de 
renda tornando o sistema mais sustentável. 

 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os materiais inertes de resíduos vegetais apresentaram eficiência para o controle 

Sitophilus zeamais em milho armazenamento, sendo os melhores resultados obtidos com 
o pó inerte de tabaco (Nicotiana tabacum).    

A eficiência no controle com produtos naturais, possibilita a elaboração de produtos 
com menor risco de intoxicação aos operadores, menor contaminação nos grãos e reduz o 
risco de contaminação ambiental. 
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