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Resumo

Objetivou-se avaliar os danos físicos causados por Sitophilus zeamais, infestando grãos de milho

híbrido (Zea mays) (L), durante três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias. Infestou-se

com 150 insetos adultos cada repetição, sendo estas em número de quatro por tratamento e

contendo 600 gramas de milho. Umidade, variação populacional, perda de peso e peso de 1000

grãos, foram as análises realizadas (também com o produto “in natura”). O período de 120 dias

apresentou menor peso de 1000 grãos. Conclui-se que quanto maior o período de contato dos

insetos, maiores são os danos causados e as perdas qualitativas.

Palavras-chave: perda de peso, gorgulho-do-milho, peso de 1000 grãos.

Introdução

Sitophilus zeamais (Motschulsky 1885) (Coleoptera: Curculionidae), popularmente conhecido como

gorgulho-do-milho, é considerado uma das pragas mais importantes no setor de armazenamento

de regiões tropicais (FARONI, 1992; SILVEIRA et al., 2006). Suas principais características são:

elevado potencial biótico, capacidade de atacar grãos tanto no campo quanto nas unidades

armazenadoras e de sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos (FARONI, 1992).

De acordo com SCHÖLLE et al. (1997) as perdas de produtos armazenados podem atingir até

30% em alguns casos, sendo 10% causados diretamente pelo ataque de pragas durante o arma-

zenamento.

O valor do grão, para processamento ou consumo, está diretamente relacionado com o nível de

Sem título-15 30/9/2010, 19:13210



211

contaminação por insetos. As perdas quantitativas referem-se às diminuições de peso e de volu-

me, não mostrando adequadamente a degradação nutricional do produto (SILVA, 1995).

Em virtudes das perdas causadas por insetos na pós-colheita de grãos, o presente trabalho tem

por objetivo analisar as perdas quantitativas em grãos de milho submetidos ao ataque de insetos

adultos da espécie S. zeamais, assim como as variações populacionais, ocorridas ao longo de

três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias.

Material e métodos

Experimento realizado no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia – UFRGS.

Uso de grãos de milho (Zea mays) (L), oriundos de lavoura experimental localizada na Estação

Experimental Agronômica - UFRGS situada na cidade de Eldorado do Sul, RS (km 146 da BR

290) para a alimentação da criação de insetos. Essa criação é realizada em sala climatizada

(25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR) que foi a mesma utilizada para o experimento.

O experimento foi dividido em três etapas: 30, 60 e 120 dias de armazenamento de grãos de

milho híbrido infestados com adultos de S. zeamais. Para cada tempo de armazenamento foram

utilizadas quatro repetições (600 gramas de milho) que foram colocadas em frascos de vidro com

capacidade de 500 mL fechado com tecido tipo voil. Utilizou-se 150 insetos não sexados e sem

padronização de idade por repetição, colocados logo após a pesagem das amostras.

As análises também foram realizadas no produto “in natura”, antes da infestação. Sendo realiza-

das as seguintes análises: umidade, variação populacional, perda de peso e peso de 1000 grãos.

A determinação da umidade (%b.u.) dos grãos foi realizada pelo método da estufa em temperatu-

ra de 105 °C por um período de 24 horas (BRASIL, 2009). Os resultados são expressos em % de

b.u.

Para determinação da perda de peso procedeu-se da seguinte forma: com o uso de balança

semi-analítica (precisão de 0,01 gramas) da marca GEHAKA pesou-se os frascos de vidro e os

grãos de milho necessários para cada repetição. Ao final de cada período de armazenamento

pesaram-se novamente os grãos de milho híbrido e também o resíduo produzido pela população

de insetos.

Para a separação de resíduos, variação populacional e grãos utilizaram-se peneiras da marca

EAGRI com malha contendo furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm. Avaliaram-se também a

emergência, mortalidade e sobrevivência dos insetos, em cada intervalo de tempo.

O peso de 1000 grãos foi determinado, com contagem de 8 repetições de 100 grãos e pesagem

em balança analítica (BRASIL, 2009). Os resultados são expressos em gramas (g).

Os valores dos resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e suas médias discri-

minadas pelo teste de Tukey a 5%.
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Resultados e discussão

Os resultados obtidos em relação à perda de peso dos grãos ao final de cada tempo de armaze-

namento mostraram que ocorreram diferenças estatísticas entre as médias ao longo do armaze-

namento, reduzindo significativamente o peso dos grãos ao longo dos 120 dias de armazena-

mento.

Em termos de percentagem, tomando-se como 100% o peso inicial de cada tratamento, ocorre-

ram diminuições de 2,2%, 3,0% e 17% para 30, 60 e 120 dias respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Médias de perda de peso de grãos de milho híbrido armazenados com população de 150 insetos

adultos de Sitphilus zeamais em três períodos diferentes: 30. 60 e 120 dias.

                        Período de armazenamento (dias)

   30    60   120

Peso inicial (g) 600,00 600,00 600,00

Peso final (g) 587,07a 559,03b 500,05c

Perdas (%)     2,20c     3,00b   17,00a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.

Esses dados se assemelham com CANEPPELE et al. (2003), que estudando a correlação entre

o nível de infestação de S. zeamais e a qualidade de armazenamento de grãos de milho, consta-

taram o aumento de perda de peso dos grãos de milho conforme se aumentou o tempo e o

número de insetos em contato com os grãos de milho.

Esses autores concluem que uma perda média de massa seca de 0,36% por dia corresponde a

um consumo de 0,0001% para cada inseto por mês, após 150 dias de armazenamento. Os mes-

mos autores observaram perdas de peso de 15,18%, no período de 120 dias, quando utilizaram

50 insetos na infestação inicial.

De acordo com JÚNIOR et al. (2005), as maiores médias de perda de peso estão relacionadas à

menor resistência que os grãos apresentam ao ataque de S. zeamais.

A produção de resíduo foi superior ao final do período de 120 dias de armazenamento, devido ao

maior número de insetos presentes neste período. Comparando-se as médias somente não ocor-

reu diferença significativa entre 30 e 60 dias.

Na comparação das médias de sobrevivência, mortalidade e emergência o armazenamento de

120 dias apresentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30 dias em todas as cate-

gorias analisadas e somente não diferiu estatisticamente de 60 dias na média de emergência. Já

30 e 60 dias não apresentaram diferença estatística na média relativa à mortalidade (Tabela 2).

Em relação ao número final de insetos neste experimento obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos

para 30, 60 e 120 dias respectivamente.

JÚNIOR et al. (2008) avaliaram um aumento significativo na população de S. zeamais durante 30

dias de armazenamento. Esses autores utilizaram 11 híbridos diferentes infestados com 15 fême-

as e cinco machos cada um. Os híbridos mais resistentes apresentaram os menores valores de

emergência, porém os mais suscetíveis apresentaram mais de 100 insetos emergidos.
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Tabela 2. Médias de resíduo produzido, variação populacional (n° de insetos), da umidade e peso de 1000

grãos de grãos de milho híbrido devido à presença de Sitophilus zeamais em três períodos diferentes: 30, 60

e 120 dias.

                        Período de armazenamento (dias)

0 (Inicial)     30    60 120

Resíduo (g)     - 2,68b 4,56b 13,49a

Sobrevivência     - 144,25b 441,25a 537,25a

Emergência     - 7,50b 345,25b 442,00a

Mortalidade     - 13,25b 54,00b 829,25a

Umidade (%) 11,34a 11,40a 11,97a 12,55a

Peso de 1000 (g) 321,64a 300,90ab 291,38b 280,07b

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.

CANEPPELE et al. (2003), avaliando o aumento da infestação de 50 insetos da espécie S. zeamais

em grãos de milho armazenados por 120 dias, observaram ao final deste período uma infestação

de 899 insetos.

A umidade em base úmida dos grãos aumentou conforme o avanço do tempo de armazenamen-

to, porém estes dados não diferiram estatisticamente (Tabela 2). Este resultado corroborou com

SILVA et al. (2003) que analisaram as perdas causadas por S. zeamais e Rhyzopertha dominica

(Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae) em trigo armazenado.

Segundo esses autores a umidade dos grãos aumentou conforme aumentou a população de

ambos os insetos presentes no armazenamento.

Os resultados de peso de 1000 grãos foram menores ao final dos 120 dias. Ocorreram diferenças

estatísticas significativas do valor inicial com os três períodos de armazenamento para o peso de

1000 grãos.

 A perda final foi superior a 13%, em relação ao peso inicial. Isso se deve ao fato que com o

passar do tempo de armazenamento maior foi à quantidade de insetos presentes em cada perío-

do, assim como os danos causados por estes insetos, levando a redução do peso destes grãos

(Tabela 2).

Conclui-se assim que, para as condições estudadas, ao final de 120 dias de armazenamento as

perdas de peso foram de 17% e 13% para peso de 1000 grãos; quanto maior a população dos

insetos presentes na armazenagem, maior é o resíduo produzido; quanto maior o tempo de expo-

sição dos grãos de milho aos insetos, maior será a população final.
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