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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes cultivares de arroz, procurando-
se identificar a existência de materiais menos suscetíveis ao ataque de Sitophilus 
zeamais. Foram utilizadas nove cultivares de arroz, dentre as principais produzidas 
no estado do Rio Grande do Sul, sendo as seguintes: BR-IRGA 409; IRGA 417; 
IRGA 424; IRGA 425; IRGA 426; IRGA 427; Puitá inta CL; Avaxi CL e Olimar. 
Para verificar a suscetibilidade das cultivares de arroz, estas foram submetidas ao 
teste sem chance de escolha. Onde foram avaliados o ciclo biológico, índice de 
suscetibilidade e número de gorgulhos emergidos nas cultivares de arroz. Também 
foi avaliado o potencial de perdas de grãos através da observação da presença/
ausência de fissuras entre a pálea e a lema. Os resultados obtidos demonstram que 
a cultivar IRGA 426 é a mais suscetível e as cultivares IRGA 425 e IRGA 427, são 
as menos suscetíveis ao ataque de Sitophilus zeamais.
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INTRODUÇÃO

O Brasil está entre os dez principais países produtores de arroz, segundo 
a CONAB (2013), a produção nacional de arroz da safra 2012/2013 foi de 
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11.9 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor, 
produzindo 61% deste montante. Junto ao esforço no aumento da produção, 
necessariamente há que se aprimorar não somente o processo de produção 
como também as condições de armazenamento. Uma vez que na fase de 
armazenagem, conforme Lorini (2008), IBGE (2012), os prejuízos causados por 
ataques de pragas a grãos armazenados chegam a 10% do total produzido. 

Em função destas elevadas perdas durante o armazenamento, uma das 
formas de minimizar o problema ocasionado por insetos durante a estocagem 
de arroz, é com o uso de plantas resistentes a estas pragas, este tipo de manejo 
apresenta uma série de vantagens com relação ao uso dos inseticidas químicos: 
não onera o custo de produção, não oferece riscos para a saúde humana e 
animal, reduz perdas quantitativas e qualitativas, não polui o meio ambiente 
e é compatível com outras estratégias de controle (Mazzoneto e Boiça Júnior, 
1999).

Na casca dos grãos de arroz a disposição da pálea e lema podem ser a 
causa de suscetibilidade ao Sitophilus spp. durante o armazenamento, uma vez 
que grãos íntegros são menos atacados quando comparados com aqueles que 
possuem defeito na casca (fenda lateral ou ponta aberta) (Lara, 1991). 

Para o desenvolvimento de variedades resistentes a insetos-pragas são 
necessários estudos sobre a detecção de genótipos que sirvam como fonte 
de suscetibilidade. Entretanto, existem poucas informações a respeito da 
suscetibilidade de variedades de arroz ao Sitophilus sp.

Assim, de acordo com o exposto acima o objetivo deste trabalho foi avaliar 
nove cultivares de arroz, procurando-se identificar a existência de materiais 
menos suscetíveis ao ataque de Sitophilus zeamais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no período de Junho a Dezembro de 2012 no 
laboratório de pós-colheita de grãos, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, município de Porto Alegre - RS, utilizando grãos de arroz (Oryza sativa 
L.) provenientes de produtores no estado do Rio Grande do Sul, fornecidos 
pelo IRGA (Instituto Rio Grandense do Arroz). As cultivares foram escolhidas 
entre as mais cultivadas e produzidas no estado do Rio Grande do Sul e os 
grãos são da safra 2011/2012. As nove cultivares de arroz estudadas são: BR-
IRGA 409; IRGA 417; IRGA 424; IRGA 425; IRGA 426; IRGA 427; Puitá inta CL; 
Avaxi CL e Olimar. Os insetos utilizados no experimento foram identificados, 
na Universidade Federal de Viçosa (UFV), através do estudo do DNA, sendo 
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da espécie S. zeamais. Estes insetos foram criados em câmaras com controle 
de temperatura (25 ± 2 °C) e umidade relativa (60 ± 5%) em grãos de arroz. 
Antes da realização do experimento os grãos foram mantidos em freezer a 
temperatura de -20 °C, por 10 dias, para evitar emergência de insetos. Para 
verificar a suscetibilidade das cultivares de arroz, estas foram submetidas ao 
teste sem chance de escolha. Teste este que permite avaliar o ciclo biológico, 
índice de suscetibilidade e número de gorgulhos emergidos nas cultivares 
de arroz. Amostras de 100 g de cada cultivar de arroz foram colocadas em 
recipientes de plástico transparente com tampa com tecido tipo voil, juntamente 
com 30 adultos de insetos adultos não sexados de S. zeamais sendo realizadas 
quatro repetições para cada tratamento, além de um lote de recipientes, sem 
insetos (testemunha), totalizando 40 amostras. Todos os recipientes foram 
mantidos durante sete dias em sala climatizada a 25 °C para que ocorresse a 
oviposição nos grãos. Os insetos foram retirados e após 15 dias, foram iniciadas 
observações diárias para acompanhar o desenvolvimento da infestação. Os 
insetos emergidos foram retirados dos recipientes e contados até o fim da 
emergência. Após, este procedimento foram avaliados a duração do ciclo de 
desenvolvimento (ovo à emergência do adulto) e o número de insetos emergidos. 
O índice de suscetibilidade (IS) (Dobie, 1977), apud Faleiro et al. (1995), que se 
baseia na análise do número de gorgulhos emergidos por dia, no tempo médio 
de desenvolvimento, após a infestação artificial das cultivares por S. zeamais, 
foi determinado pelas seguintes equações: IS = (ln (Σx)/T) x 100 (Equação 1); 
onde: IS = Índice de suscetibilidade; ln = logarítmo neperiano; Σx = somatório 
do número de gorgulhos emergidos em cada híbrido e; T = tempo médio gasto 
para os gorgulhos completarem o ciclo biológico. T = Σ(xy)/Σx (Equação 2); 
onde: x = número de gorgulhos emergidos diariamente e; y = número de dias da 
infestação à emergência. 

Neste experimento também foi avaliado o potencial de perdas de grãos 
através da observação da presença/ausência de fissuras entre a pálea e a lema. 
Foram avaliados 250 grãos de cada uma das nove cultivares de arroz, com três 
repetições para cada cultivar. 

O potencial de perdas de grãos foi estimado considerando o percentual 
de grãos com fissuras, conforme Ribeiro et al. (2012), por meio da seguinte 
equação: PP%= (NGF/N) X 100 (Equação 3), onde: NGF= número de grãos com 
fissuras na amostra e N= Tamanho da amostra.

Os resultados foram submetidos a análise de variância (teste F) e, 
quando verificado efeito significativo, submeteu-se ao teste de Tukey (P≤0,05), 
analisados com auxílio do software Statistica 10® e SigmaPlot 10®.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados referentes aos Valores médios do ciclo biológico (dias), Índice de 
suscetibilidade (IS) e número de gorgulhos emergidos obtidos no teste sem chance 
de escolha estão descritos na tabela 1.

Tabela 1. Valores médios do ciclo biológico (dias), Índice de suscetibilidade (IS) e 
número de gorgulhos emergidos obtidos no teste sem chance de escolha, em nove 
cultivares de arroz. Porto Alegre, 2012.

Cultivar Ciclo 
biológico 

(dias) 

Cultivar ÍS Cultivar N ° 
Gorgulhos 
emergidos 

Puitá 34,98 a IRGA 426 11,61 a Puitá 56,75 a 

Avaxi 34,75 ab Puita 11,54 a IRGA 426 35,75 b 

IRGA 425 34,19 ab Olimar 10,10 ab Olimar 25,50 bc 

IRGA 427 34,17 ab IRGA 417 9,8 ab IRGA 417 21,50 c 

Olimar 33,07 abc Avaxi 8,59 bc Avaxi 21,00 c 

BR-IRGA 409 31,80 bc IRGA 424 7,10 cd IRGA 424 10,75 d 

IRGA 424 31,78 bc BR-IRGA 409 7,08 cd BR-IRGA 409 9,75 d 

IRGA 417 30,53 c IRGA 427 5,54 de IRGA 427 6,75 d 

IRGA 426 30,43 c IRGA 425 4,15 e IRGA 425 4,5 d 


* Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey (P<0,05).

De acordo com os parâmetros observados (Tabela 1), verificamos que a 
cultivar que proporcionou maior ciclo biológico aos insetos foi a Puitá, diferindo 
da BR-IRGA 409, IRGA 417, 424 e 426.  Já as cultivares que proporcionaram 
menor ciclo biológico foram IRGA 417 e 426. Como foi verificado, as cultivares 
com menores períodos para ocorrência do ciclo biológico são as mais adequadas 
para oviposição e/ou desenvolvimento das larvas. 

Quanto mais prolongado for o ciclo biológico destes insetos, menos 
suscetíveis se mostram as cultivares e vice-versa (Herrmann et al., 2009). Guzzo 
et al. (2002) observaram em estudo de avaliação de suscetibilidade de grãos de 
milho a S. zeamais uma variação de 43,3 a 49,9 dias, no ciclo biológico desta 
espécie. Marsaro Junior et al. (2008), observaram que o ciclo biológico de S. 
zeamais variou de 39,6 a 45,5 em diferentes variedades de milho. Isto mostra 
que existem diferenças entre diferentes tipos de grãos e entre as cultivares, 
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o que foi evidenciado neste trabalho com arroz, para as diferentes cultivares 
estudadas. Conforme Lorini (2008), o ciclo de ovo a emergência de adultos para 
esta espécie (ciclo biol[ogico), é de aproximadamente 34 dias, o que está de 
acordo com o verificado neste trabalho.

Na mesma tabela podemos observar que as cultivares que apresentaram 
maiores médias para o índice de suscetibilidade foram IRGA 426 e Puitá, 
diferindo da BR-IRGA 409, IRGA 424, 425 e 427. Conforme Herrmann et al. 
(2009) quanto maior o índice de suscetibilidade, mais suscetíveis podem ser 
consideradas as variedades. De acordo com Gomes & Santos (1993), o Índice 
de Susceptibilidade (IS) está correlacionado com importantes fatores genéticos 
de suscetibilidade, como perda de peso de grãos, número de descendentes F1, 
dureza de grãos, e a taxa de reprodução de insetos. 

A variedade IRGA 425 apresentou o menor índice de suscetibilidade 
não diferindo estatisticamente da variedade IRGA 427 mostrando-se como a 
variedade menos suscetível a esta praga. A variação nos resultados obtidos 
neste trabalho (4,15 a 11,61) estão de acordo com os encontrados por outros 
autores, como Herrmann et al. (2009) que observaram variação de 1,7 a 7,0 no 
índice de suscetibilidade da mesma espécie em grãos de milho. Marsaro Junior 
et al. (2008) observaram uma variação no índice de suscetibilidade de Sitophilus 
zeamais em grãos de milho entre 8,45 e 10,23. Santos et al. (2006) em um 
trabalho avaliando trinta e uma variedades de milho observaram uma variação 
no IS de 7,58 a 10,73.

Na mesma tabela podemos observar que o maior número de gorgulhos 
emergidos ocorreu na cultivar Puitá e o menor número de S. zeamais emergidos, 
ocorreram nas cultivares BR-IRGA 409, IRGA 424, 425 e 427, variando de 4,5 na 
cultivar IRGA 425 a 10,75 na cultivar IRGA-424. A variação de insetos emergidos 
no presente trabalho foi de 4,5 a 56,75. 

Conforme Guzzo et al. (2002), além destes fatores já mencionados acima, 
um dos mais importantes indicadores de antibiose é a morte larval que pode ser 
indicada, pelo baixo número de adultos emergidos, como é o caso dos materiais 
BR-IRGA 409, IRGA 424, 425 e 427, que apresentaram os menores valores de 
insetos emergidos. Os mesmos autores observaram uma variação de 12 + 5,87 
a 49 + 7,62 insetos emergidos em seis genótipos de milho. Boiça Junior (1997) 
num estudo com 11 genótipos de milho observaram variação de 5,00 + 1,88 a 
24,2 + 3,28 insetos emergidos durante as avaliações. Herrmann et al. (2009) 
observaram uma variação de 3,0 a 36,3 insetos (S. zeamais) emergidos em 10 
variedades de milho. 

Conforme Ramalho et al. (1977), existe uma grande relação entre o ciclo dos 
insetos e o número de insetos adultos emergidos, supondo que mais suscetível 
é o produto, quando, maior for o número de insetos emergidos e menor o tempo 
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para emergir e menos suscetível quanto maior for o ciclo e menor a quantidade 
de insetos.  As cultivares IRGA 425 e IRGA 427, além de apresentarem maior 
número de dias para completarem o ciclo biológico tiveram a menor quantidade 
de insetos emergidos, estas cultivares foram as que demonstraram menor 
suscetibilidade quando todos os parâmetros foram comparados.

Tabela 2. Valores médios do número de grãos com fissuras (NGF) e potencial de 
perda (PP%) em nove cultivares de arroz. Porto Alegre, 2012.

Cultivares PP(%) NGF 

IRGA 426 7,2 a 18 a 

Puitá 4,66 ab 11,66 ab 

IRGA 425 3,86 ab 9,66 ab 

Olimar 3,86 ab 9,66 ab 

IRGA 417 3,73 ab 9,33 ab 

IRGA 409 3,73 ab 9,33 ab 

IRGA 424 2,93 ab 7,33 ab 

IRGA  427 2,80 ab 7,0 ab 

Avaxi 1,6 b 4,0 b 


* Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 0,5% de probabilidade.

Podemos observar na Tabela 2 que as únicas cultivares que apresentaram 
diferença no potencial de perda e número de grãos com fissuras foram a IRGA 
426 e a Avaxi, sendo a IRGA 426, superior à Avaxi.

Esses valores confirmam os resultados da tabela 1 onde percebemos que 
a cultivar IRGA 426 é a cultivar com maior suscetibilidade ao ataque dos insetos 
e as cultivares IRGA 425 e 427, como as menos suscetíveis ao S. zeamais. O 
índice de suscetibilidade está relacionado com o número de grãos com fissuras, 
uma vez que os insetos que atacam os grãos de arroz fazem a postura nos 
grãos danificados ou com fissuras entre a pálea e a lema. Ocasionando por 
consequência um maior potencial de perda destes grãos. 

Ribeiro et al. (2012) em num estudo com 14 genótipos de arroz observaram 
uma variação no percentual de perdas de 1,1 a 44,75%, mostrando que este é 
também um ótimo parâmetro para avaliar a suscetibilidade de variedades de 
arroz a pragas de armazenamento. 

Link e Rosseto (1972) chamam atenção dos melhoristas de arroz, para que 
estes observem a casca, pois um grão com a casca bem fechada pode conferir 
suscetibilidade à S. cerealella e a outras pragas de armazenamento. Relatam 



386

também que a suscetibilidade dos genótipos pode ser definida por meio da 
avaliação dos grãos, quanto à existência de fissuras entre a pálea e a lema.

Os resultados encontrados neste experimento demonstram que a cultivar 
IRGA 426 é a mais suscetível e as cultivares IRGA 425 e 427, são as menos 
suscetíveis ao ataque de Sitophilus zeamais.
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