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RESUMO

Devido a necessidade de melhorar a qualidade e a segurança dos 
alimentos, a utilização de métodos químicos para o controle de pragas 
de cereais tem sido substituída por métodos alternativos. Uma alternativa 
para o controle destas pragas é a adoção de métodos físicos, como o 
uso da atmosfera modificada no interior das unidades armazenadoras. O 
armazenamento hermético consiste na modificação do ar intergranular, 
devido à taxa respiratória dos grãos e também dos organismos presentes 
na massa de grãos. O objetivo dste trabalho foi avaliar a mortalidade de 
insetos das espécies Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum em ambiente 
hermético e não hermético (aberto) durante 50 dias. As unidades herméticas 
consistiam de “bags” de polietileno com capacidade de 60 kg. No interior de 
cada unidade, foi colocada uma gaiola contendo 20 adultos de cada espécie 
e aproximadamente 200 gramas de milho. A cada 10 dias, verificou-se a 
mortalidade e sobrevivência dos insetos. A cada 5 dias realizou-se a medição 
do oxigênio no interior dos “bags”. De acordo com os resultados, o sistema 
hermético foi eficiente quanto ao controle dos insetos, apresentando valores 
satisfatórios de mortalidade para ambas as espécies. Porém, observou-se 
que T. castaneum foi mais resistente, apresentando maior sobrevivência.
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INTRODUÇÃO

A cada ano que passa o Brasil tem aumentado sua safra de grãos e 
com isso torna-se eminente a necessidade de crescimento da capacidade 
de armazenagem e adequação dos padrões de qualidade impostos pelos 
mercados consumidores ao setor.

Na armazenagem convencional, são utilizadas, na quase totalidade, 
estruturas como armazéns de construção simples, de alvenaria, com 
acondicionamento de grãos em sacaria. As perdas durante a armazenagem 
de grãos ocorrem, em sua maioria, devido ao ataque de insetos, deterioração 
por fungos e ataques por roedores e pássaros (Athié, 1998). Conforme Costa 
et al. (1980) os insetos causam sérios prejuízos nos produtos armazenados, 
sendo um dos maiores competidores do homem na luta pelos alimentos. 

Atualmente, buscam-se alternativas para a redução das perdas 
durante o armazenamento ocasionadas tanto pelo ataque de pragas como 
por más condições de armazenagem, mantendo a qualidade dos grãos, o 
fortalecimento da cadeia produtiva e a saúde da população.

Uma das possibilidades para o manejo de insetos e para a manutenção 
da qualidade no armazenamento é a utilização de um método físico, através 
da modificação da atmosfera no armazenamento, criando uma barreira física à 
entrada de agentes biológicos (insetos, ácaros, fungos, roedores e pássaros) e 
às trocas gasosas entre o interior e o exterior da massa de grãos armazenada 
(Adler, 2000). Desta forma o armazenamento hermético atua na alteração da 
atmosfera intergranular da massa de grãos. Com isto, ocorre uma redução na 
concentração de oxigênio atmosférico e um incremento na concentração de 
dióxido de carbono neste ambiente, devido à respiração de microrganismos, 
sementes e/ou grãos e insetos presentes (Papadetrion & Vanava, 1997).

A vantagem da atmosfera modificada consiste no fato de se atingir o 
sistema respiratório do inseto e sua demanda por oxigênio e ao mesmo 
tempo, aproveitar o efeito nocivo da alta concentração de CO2. A diminuição 
da concentração de oxigênio, além de matar os insetos, ácaros e roedores, 
reduz a atividade de fungos, a respiração dos grãos e a degradação oxidativa 
(White & Leesch, 1996).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados grãos de milho com umidade de 13% em base úmida 
e armazenados de duas formas, sendo: 1. Armazenamento hermético em 
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bolsas “bag” plásticas, fornecidas pela empresa Superbag (GrainPro, INC.). 2. 
Armazenamento utilizando os “bags” de forma não hermética ou aberta. Cada 
tratamento foi composto por 10 bags com 2 repetições, totalizando 20 unidades 
de armazenamento. Foram colocados 20 insetos adultos das espécies Sitophilus 
zeamais e Tribolium castaneum em cada unidade, totalizando 40 insetos, sendo 
estes isolados em gaiolas de PVC com tecido tipo voile para permitir as trocas 
gasosas. Juntamente com os insetos, foi colocada uma dieta de aproximadamente 
200 gramas de milho. Estas gaiolas foram colocadas entre a massa de grãos no 
centro de cada unidade de armazenamento. A infestação foi realizada antes do 
fechamento dos “bags” e nas estruturas abertas. O período de armazenamento 
foi de 50 dias. Foi avaliada a presença de insetos nas unidades herméticas e não 
herméticas, nos intervalos de 10 dias, pela abertura das gaiolas e contagem dos 
mesmos, sendo considerado livre de insetos aquele produto que não apresentou 
nenhum inseto vivo, conforme recomendado por Lorini (2008). Foram avaliadas 
2 sacarias de cada tipo de armazenamento (hermético e não hermético) a cada 
10 dias, totalizando os 20 “bags”.

 Após a abertura das sacarias, foram feitas as análises de sobrevivência 
e mortalidade em cada repetição, com o auxílio de bandejas onde foram 
depositados os grãos de milho e os insetos contidos em cada gaiola. Em cada 
recipiente, foi feita a contagem dos insetos mortos e vivos para cálculos de 
mortalidade e sobrevivência. Foram realizadas avaliações da concentração de 
oxigênio a cada 5 dias, durante o mesmo período de armazenamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teor de Oxigênio

 Ocorreu uma variação significativa entre o tempo zero (20,8%) e os demais 
tempos de avaliação (P=0,0000). Entre a avaliação aos 5 dias e a avaliação aos 
50 dias, não ocorreram variações significativas durante o armazenamento dos 
grãos de milho. A concentração de oxigênio entre os 5 e 50 dias, variou de 3,86 
a 6,1% (Figura 1). Conforme Muir et al. (2001), no armazenamento hermético 
os organismos vivos, que compõem o ecossistema consomem o oxigênio por 
meio de processo respiratório, ocorrendo a redução do oxigênio e a alteração 
da atmosfera gasosa no interior das bolsas. Aguiar et al (2004) observaram 
que o tempo necessário para o consumo do O2 em um ambiente é diretamente 
proporcional ao teor de água e temperatura dos produtos armazenados.
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Figura 1. Teor de oxigênio (%) em milho, armazenados de forma hermética e 
infestados com Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum durante 50 dias. Porto 
Alegre, RS. 2013.

2. Mortalidade e sobrevivência dos insetos
Em relação à mortalidade dos insetos durante 50 dias de armazenamento, 

foi observado que o sistema hermético foi o mais eficiente no controle de ambas 
as espécies. No ambiente com atmosfera modificada a mortalidade encontrada 
foi de 73,96% para Sitophilus zeamais e de 59,58% para Tribolium castaneum. 
Já no tratamento convencional, a mortalidade foi de 13,28% para S. zeamais e 
de 19,17% para T. castaneum (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios de mortalidade (%) de Sitophilus zeamais e Tribolium 
castaneum no armazenamento convencional e hermético durante 50 dias. Porto 
Alegre, RS. 2013.

 Mortalidade (%) 

Tratamento Sitophilus zeamais Tribolium castaneum 

Hermético 73,96 a 59,58 a 

Convencional 13,28 b 19,17 b 

Médias diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Quanto à sobrevivência, esta foi maior no sistema convencional para ambas as 
espécies de insetos. A porcentagem de insetos vivos da espécie S. zeamais foi de 
86,72 % e da espécie T. castaneum de 80,83 % (Tabela 2).
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Tabela 2. Valores médios de sobrevivência (%) de Sitophilus zeamais e Tribolium 
castaneum no armazenamento convencional e hermético durante 50 dias. Porto 
Alegre, RS. 2013.

Médias diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Como o teor de oxigênio médio durante os 50 dias foi em torno de 5% 
no ambiente hermético (Figura 1), acredita-se que este valor foi suficiente 
para controlar os insetos de forma satisfatória em relação ao armazenamento 
convencional, embora esta mortalidade não tenha sido de 100%. Pode-se 
observar inclusive que T. castaneum foi mais tolerante que S. zeamais, pois a 
sobrevivência desta espécie foi 14% maior (Tabela 2).

Conforme Moreno et al. (2000), os insetos morrem quando a porcentagem 
do ar intergranular chega a 3% ou menos de oxigênio. No estudo da mortalidade 
de S. zeamais em milho armazenado hermeticamente, este autor afirma que 
os insetos são os que mais consomem oxigênio, seguidos pelos fungos e 
posteriormente pelos grãos. Assim, o consumo contínuo deste gás pelos insetos 
adultos e fungos cria um ambiente desfavorável, pois o processo de respiração 
consome O2 e produz CO2, tornando-se letal aos insetos. Neste caso, o maior 
responsável pela morte dos insetos em atmosfera controlada é a falta de oxigênio 
(Fleurat-Lessard, 2002). Para um controle efetivo, os níveis de O2 devem ser 
inferiores a 3% e preferivelmente menores que 1%, se um controle rápido dos 
insetos é necessário (Navarro, 2012). Desse modo, como os níveis de oxigênio 
estavam acima de 3%, chegando a 6% no período de 50 dias, isso pode ter 
influenciado para a mortalidade não ter atingido níveis mais próximos de 100%, 
principalmente para T. castaneum.

Bailey (1955) observou que embora a supressão do desenvolvimento de 
insetos tenha sido observada em ambientes com cerca de 5% de O2, o tempo 
de exposição necessário para matar os insetos é maior.

Os resultados encontrados para a mortalidade das duas espécies 
trabalhadas não corroboram com Navarro (2012), no qual afirmou que adultos 
de Sitophilus oryzae são mais tolerantes que Tribolium sp.

Porém, estão de acordo com White & Leesch (1996), no qual afirmam que 
embora não tenha sido relatado casos de resistência de insetos à atmosfera 
modificada, tem-se observado que em condições de laboratório, T. castaneum 
pode ser menos sensível à redução de oxigênio e ao aumento do dióxido de 
carbono que outras espécies de grãos armazenados.

 Sobrevivência (%) 

Tratamento Sitophilus zeamais Tribolium castaneum 

Hermético 26,04 b 40,42 b 

Convencional 86,72 a 80,83 a 
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