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Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade 
inseticida de óleos essenciais sobre o controle de 
Sitophilus spp. durante o armazenamento pelo período 
de 60 dias. O experimento foi conduzido no Laboratório 
de Sementes e Mundas da Unioeste Foi utilizado o 
delineamento experimental inteiramente casualizado com 
oito tratamentos com cinco repetições. Foram avaliados 
os óleos essenciais de coentro, cravo, eucalipto, laranja, 
nem, pimenta-do-reino, terramicina além da testemunha 
com água destilada. Em cada parcela foram colocados 
100 µL de óleo essencial e 40 g de milho, sendo 
adicionados 20 insetos adultos não sexados, os quais 
foram mantidos por 60 dias. Foram avaliados o número 
de insetos emergidos, vivos e mortos. Os óleos de 
pimenta do reino e cravo controlaram a infestação de 
Sitophilus sp. em grãos de milho, apresentando altas 
taxas de mortalidade. O óleo de coentro não apresenta 
potencial para o controle de Sitophilus sp. em grãos de 
milho, com baixa mortalidade e elevada taxa de 
reprodução.  

Introdução 

Sitophilus zeamais, popularmente conhecido como 
gorgulho do milho, é considerado a praga com ação mais 
destrutiva dos grãos armazenados, por apresentar 
grande facilidade de reprodução, ter a capacidade de 
ataque em campo e no armazém, possuir alto poder de 
penetração nas massas de grãos e sementes, apresentar 
diversos números de hospedeiros e também pelo fato de 
que tanto na fase jovem como adulta danificam os grãos 
e sementes (CAPPS et al., 2010).  

O trabalho tem como objetivo avaliar a atividade de óleos 
vegetais no controle de Sitophilus sp. em grãos de milho 
armazenado.  

Material e Métodos  

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente 
casualizado com oito tratamentos com cinco repetições. 
Foram avaliados os óleos essenciais comerciais de 
Coentro, cravo, eucalipto, laranja, nem, pimenta-do-reino, 
terramicina além de uma testemunha com água 
destilada. Os gorgulhos utilizados no experimento foram 
criados em milho, em ambiente não controlado, 
permanecendo cerca de 45 dias para a multiplicação em 

um recipiente de plástico com tampa. Em cada parcela foi 
locado 100 µL de óleo essencial e 40 gramas de milho, 
sendo adicionados 20 insetos adultos não sexados, os 
quais foram mantidos por 60 dias. Foram avaliados o 
número de insetos emergidos, vivos e mortos, bem como 
a taxa de multiplicação e de mortalidade.  

Resultados e Discussão  

Para o número de insetos emergidos e número de insetos 
vivos (Tabela 1), todos os tratamentos diferiram 

estatisticamente da testemunha, enquanto o óleo de cedro 
apresentou valores intermediários entre a testemunha e os 
demais tratamentos.   

  
Tabela 1. Médias para número de insetos emergidos, insetos vivos e 

insetos mortos de Sitophilus sp. em grãos de milho, 60 dias 
após o tratamento com diferentes óleos vegetais, Unioeste, 
Marechal Cândido Rondon-PR, 2020.  

Tratamentos  
Núm. de  

insetos  

emergidos  

Núm.   
insetos   
vivos  

Núm. de  

insetos  

mortos  
Testemunha  80,20  A  94,60  A  14,40  B  
Coentro  20,00  B  20,20  B  20,40  A  
Cravo da Índia  1,60  C  3,80  C  17,70  A  
Eucalipto  0,00  C  3,00  C  17,00  A  
Laranja  6,60  C  3,40  C  23,20  A  
Neem  2,20  C  4,40  C  13,80  B  
Pimenta do Reino  0,00  C  0,00  C  20,00  A  
C.V.(%)  40,36    36,09    18,36    
P  <0,001    <0,001    <0,0001    

*  Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). C.V.(%) – 
Coeficiente de variação, em porcentagem. P – valor da probabilidade 
da análise estatística.  

 Para o número de insetos mortos a testemunha e o óleo 
de Neem apresentaram baixo número de insetos mortos 
em relação aos demais tratamentos.  

 

O óleo de pimenta do reino controlou a infestação de 
Sitophilus sp. em grãos de milho de forma mais eficiente. 
Os óleos de cravo, neem, eucalipto, laranja e 
apresentaram boa eficiência no controle dos insetos. O 
óleo de cedro não apresentou bom potencial para o 
controle de Sitophilus sp. em grãos de milho.   
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