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Resumo

Essa pesquisa teve por objetivo avaliar o comportamento e a preferência do gorgulho por diferen-

tes híbridos de milho. Para a realização do teste com livre escolha, vinte gramas de seis híbridos

de milho foram dispostos através de sorteio em recipientes distribuídos radialmente nas arenas.

A contagem do número de insetos foi realizada após 24, 48, 72 e 96 horas da liberação destes.

Para o tratamento com escolha induzida, os gorgulhos, foram colocados diretamente nos híbridos

de milho. Dos resultados obtidos concluiu-se que nos dois tratamentos a existência de híbridos de

milho que apresentam maior atratividade aos gorgulhos.

Palavras-chave: Controle de pragas, milho, Sitophilus sp.

Introdução

O armazenamento de grãos é uma parte do sistema de pós-collheita. Por ser o Brasil um dos

maiores produtores de grãos, torna-se evidente a relevância de estudos sobre novas técnicas

para diminuir as perdas durante o armazenamento (PEREIRA,2006). A perda nos grãos pelo

ataque de insetos pode ocorrer de várias formas, como perda de peso, do valor nutricional, da

viabilidade das sementes entre outras. Os produtos já processados também estão sujeitos a

perdas de qualidade devido à contaminação. Estas perdas levam a desvalorização comercial dos

produtos, perda de germinação e vigor no caso de sementes. O método de controle químico é o

mais difundido entre os agricultores, porém deve ser complementar aos demais métodos. O mé-

todo químico de controle preventivo e realizado através do uso de inseticidas específicos residu-
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ais, que visam a criar um ambiente desfavorável ao desenvolvimento das pragas (FUSTAINO et

al., 2008). O método de controle através do uso de variedades resistentes tem sido testado com

sucesso. Verifica-se que muito tem se procurado para a identificação e seleção de cultivares de

milho resistentes, assim como o desenvolvimento dessas, a fim de efetivar um completo controle

de Sitophilus sp. (VENDRAMIM, 2002).

Material e métodos

Os trabalhos foram realizados no Laboratório de Engenharia de Processamento de Produtos

Agrícolas da Unioeste. Foram avaliados 6 híbridos de milho quanto à resistência apresentada

pelos produtos à infestação do Sitophilus sp.  Os híbridos de milho foram numeradas de 1 a 6. O

tratamento com livre escolha teve a finalidade de verificar a atratividade inicial do milho aos

gorgulhos. Para a realização desse tratamento foram montadas quatro arenas (repetições). As

arenas foram feitas de recipientes circulares contendo a uma altura de 5 cm do fundo, seis des-

ses foram distribuídos radialmente estando eles igualmente distanciados entre si e equidistante

do centro, e um localizado  no centro da arena. Vinte gramas de cada híbrido foram dispostos

através de sorteio nos recipientes cilíndricos distribuídos radialmente nas arenas. No recipiente

central de cada arena foram liberados os gorgulhos não sexados em número de 10 por híbrido.

Após a liberação dos gorgulhos, as arenas foram cobertas com tela de organza para impedir a

fuga dos mesmos, em seguidas foram levadas à câmara B.O.D. à temperatura constante de

27 °C. A contagem do número de insetos foi realizada após 24, 48, 72 e 96 horas da liberação. Os

dados foram analisados de acordo com o delineamento experimental: 6 híbridos de milho x 4

períodos de contagem x 4 repetições. No teste com escolha induzida os gorgulhos foram coloca-

dos diretamente nos híbridos de milho, porém, tiveram a liberdade de saírem e escolherem outro

material. Nesse tratamento que não continha o recipiente central, os gorgulhos foram colocados

diretamente em cada recipiente e seguiu o mesmo procedimento do tratamento anterior. Nos dois

tratamentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, os dados submetidos à

análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey. O teor de umidade foi

determinado, com quatro repetições utilizando-se do método da estufa a 105 °C, conforme (Brasil

1992).

Resultados e discussão

A Figura 1 mostra o numero médio de gorgulhos que infestaram as amostras de híbridos de milho

em função do período de exposição, para a condição de livre escolha.

Podemos observar na Figura 1 que, em média, o híbrido 5 apresentou em todos os tratamentos

um maior número de gorgulhos em relação aos outros híbridos de milho. Com excessão desse

híbrido, os demais híbridos oscilaram em atratividade em função do período de exposição, porém

em média o híbrido 4 foi o segundo de maior preferência pelos insetos, sendo seguido pelos

híbridos 6, 2, 1 e 3. O híbrido 3 apresentou em média o menor número de gorgulhos. A variação
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na escolha dos gorgulhos em relação ao período de exposição pode ter ocorrido devido variação

do teor de umidade decorrida durante o experimento, porém não foi avaliado o efeito do teor de

umidade do material em função do número de insetos. Toscano et al. (1999) verificaram em

testes de preferência, que determinados materiais apresentam diferenças quanto à atração ou

repelência aos gorgulhos. A Tabela 1 apresenta a análise de variância dos resultados de preferên-

cia para infestação dos híbridos no tratamento de livre escolha.

Figura 1. Média de gorgulhos nos híbridos de milho em função do período de exposição, para o

tratamento de livre escolha.

Tabela 1. Análise de variância dos resultados de preferência para a infestação dos híbridos no tratamento

com livre escolha, (Dados transformados para Arcsen    (x = 0,5).

Fatores de Variação G.L. S.Q. Q.M. F Significância

Híbridos 5 4546,74 909,35 43,83 **

Tempo 3 13,29 4,43 4,43 NS

Híbridos x Tempo 15 538,70 35,91 35,91 NS

Resíduos 72 1493,87 20,75 - -

Graus de liberdade (G.L.); Soma dos quadrados (S.Q.); Quadrado médio (Q.M.); Tabela de F a 5% de significância. Não significante

ao nível de 5% de probabilidade (NS) Significante ao nível de 5% de probabilidade (**).

De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que ocorreu diferenças estatísticas, ao nível de 5%

de probabilidade, entre os números de gorgulhos que infestaram as amostras, porém com rela-

ção ao fator tempo de exposição e interação entre os híbridos e o tempo de exposição não houve

diferença significativa, ou seja, estes fatores não são determinantes para um aumento no número

de insetos presentes nos híbridos. A Tabela 4 apresenta os resultados do teste de comparação

feito pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, para a média de gorgulhos encontrados

nos híbridos no tratamento de escolha induzida.
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Na Tabela 1 verifica-se que houve diferença significativa ao nível de 5%, quanto à preferência de

infestação inicial dos gorgulhos aos híbridos de milho. Com relação à variável tempo de exposi-

ção, não houve diferença estatística, ao nível de 5% de significância entre os períodos de conta-

gem de insetos. A Tabela 2 mostra os valores médios de gorgulhos encontrados nos híbridos de

milho e o resultado do teste Tukey para preferência de infestação.

Tabela 2. Número médio de insetos encontrados no tratamento com livre escolha.

Híbridos Média Teste Tukey

3 11,79 A

1 12,65 A

6 14,08 A

2 14,15 A

4 14,63 A

5 30,57 B

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

A Figura 2 mostra o número médio de insetos que infestaram as amostras de híbridos de milho no

tratamento de preferência com escolha induzida. Observa-se novamente que houve uma diferen-

ça considerável na preferência de infestação dos gorgulhos pelo híbrido 5 em relação aos demais

híbridos de milho, em todos os períodos de exposição.

Figura 2. Média de gorgulhos nos híbridos de milho em função do período de exposição, para o

tratamento de escolha induzida.

Podemos observar também na Figura 2 que o híbrido de milho 6 foi inicialmente preferido no

período de 24 horas, mas nos demais períodos analisados se manteve em valores próximos aos

demais híbridos com relação a preferência para infestação dos gorgulhos. A Tabela 3 mostra a

análise de variância dos dados obtidos no tratamento de preferência de infestação com escolha

induzida.
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Tabela 3. Análise de variância dos resultados de preferência para a infestação dos híbridos no tratamento

com livre escolha, (Dados transformados para Arcsen  (x = 0,5).

Fatores de Variação G.L. S.Q. Q.M. F Significância

Híbridos 5 4546,74 909,35 43,83 **

Tempo 3 13,29 4,43 4,43 NS

Híbridos x Tempo 15 538,70 35,91 35,91 NS

Resíduos 72 1493,87 20,75 - -

Graus de liberdade (G.L.); Soma dos quadrados (S.Q.); Quadrado médio (Q.M.); Tabela de F a 5% de significância. Não significante

ao nível de 5% de probabilidade (NS) Significante ao nível de 5% de probabilidade (**).

De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que ocorreu diferenças estatísticas, ao nível de 5%

de probabilidade, entre os números de gorgulhos que infestaram as amostras, porém com rela-

ção ao fator tempo de exposição e interação entre os híbridos e o tempo de exposição não houve

diferença significativa, ou seja, estes fatores não são determinantes para um aumento no número

de insetos presentes nos híbridos. A Tabela 4 apresenta os resultados do teste de comparação

feito pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, para a média de gorgulhos encontrados

nos híbridos no tratamento de escolha induzida.

Tabela 4. Número médio de insetos encontrados nos híbridos de milho no tratamento de escolha induzida.

Híbridos Média Teste Tukey

3 12,06 A

2 12,26 A

1 12,68 A

6 16,10 A

4 16,17 A

5 31,74 B

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey.

De acordo com a Tabela 4 podemos observar que o híbrido 5 apresentou maior atratividade,

diferentemente dos demais, seguido pelos híbridos 4 e 6. Com exceção do híbrido 5, os demais

não apresentaram diferenças significativas ao nível de probabilidade de 5%. Apesar de Sing e Mc

Cain (1963) e Mc Cain e Éden (1965) citados por Mallman et al. (1988), em estudos com relação

à dureza dos grãos, verificarem que grãos moles são geralmente mais susceptíveis a infestação

do que grãos duros. Nesse trabalho não foi possível concluir sobre o efeito da dureza do material

em relação à infestação, visto que o híbrido 5, classificado como semi-duro, apresentou os maio-

res níveis de infestação. Porém os híbridos 1, 2 e 3, também classificados como semi-duros,

foram os materiais que apresentaram os menores índices de infestações. Os mesmos autores

verificaram ainda que a composição química e principalmente os baixos teores de açúcares são

fatores importantes para a resistência à infestação dos gorgulhos.

Dos resultados obtidos concluiu-se que determinados híbridos de milho podem conter em sua

composição elementos que causam atratividade aos gorgulhos ou que os outros híbridos podem

ter em sua composição elementos que agem como repelentes aos mesmos.
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