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Resumo

O monitoramento foi realizado em uma unidade beneficiadora de arroz em Várzea Grande, MT,

entre agosto/2009 e maio/2010. Foram utilizadas armadilhas tipo gaiola com atrativo alimentar

distribuídas na unidade. Quinzenalmente, substituiu-se as armadilhas para contagem e identifica-

ção dos insetos. As espécies mais capturadas foram Tribolium sp. (33,02%); Rhyzopertha dominica

(32,10%); Sitophilus spp. (12,87%) e Oryzaephilus surinamensis (10,65%). Os locais com maior

captura foram: Área do silo (18,32%), Pré-limpeza (17,04%) e Área superior do elevador (31,38%).

Novembro/2009 a março/2010 e maio/2010 constituiu o período com maior captura.

Palavras-chave: flutuação populacional, grãos armazenados, pragas.

Introdução

A produção de arroz no Brasil ainda sofre perdas significativas no período pós-colheita, que estão

relacionadas a questões de armazenamento em condições inadequadas, pois a massa de grãos

proporciona alimento abundante para os insetos e dependendo de condições como alta tempera-

tura e umidade até um ambiente favorável ao seu desenvolvimento causando assim perdas na

qualidade dos grãos.

As perdas médias brasileiras de grãos, estimadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento e pela FAO, indicam valores de, aproximadamente, 10% do total produzido anualmen-

te. Além dessas, existem as perdas qualitativas, que são de maior importância, uma vez que

comprometem o uso, ou o classificam para outro uso menos nobre. O ataque de pragas e insetos

pode resultar em perdas de até 10% do rendimento total de grãos armazenados.
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Uma das soluções para o problema de perdas ocasionadas por pragas em armazéns é o “Manejo

Integrado de Pragas na Unidade Armazenadora de Grãos”. O monitoramento tem como objetivo

básico de medir as possíveis infestações, determinando de forma técnica o momento correto de

realizar as pulverizações e até mesmo novo expurgo.

Os monitoramentos com amostragem em quantidades representativas indicam a presença de

insetos, permitindo a sua quantificação e determinação das espécies infestantes, fornecendo

indicadores para a tomada de decisão.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a ocorrência e a flutuação de insetos na unidade de

beneficiamento de arroz, estabelecendo a distribuição espacial e a sazonalidade da captura de

indivíduos.

Material e métodos

O monitoramento de insetos foi realizado em uma unidade beneficiadora de arroz localizada em

Várzea Grande-MT, com coletas realizadas quinzenalmente no período de agosto de 2009 a maio

de 2010.

Para detectar focos de insetos na unidade beneficiadora de arroz foram utilizadas armadilhas do

tipo gaiola com atrativo alimentar, para monitoramento de coleópteros e outros insetos terrestres.

A armadilha foi construída com compensado (22 cm de largura x 30 cm de comprimento x 15 cm

de altura), coberta com chapa de ferro galvanizado, em forma de telhado, com a finalidade de

proteger o atrativo alimentar da exposição direta ao tempo. Nas laterais da estrutura de compen-

sado, foi colocada uma tela metálica para permitir a livre entrada e saída dos insetos, mas evitar

o ataque de outros organismos, como pássaros e roedores (Throne e Cline, 1991). As armadilhas

foram distribuídas em pontos de maior importância, sendo assim foi definido um total de 12 pon-

tos de amostragem dentro da unidade beneficiadora de arroz.

Foram colocados 200 g de isca alimentar, composta por uma mistura de grãos de arroz, milheto,

quirera de milho e germe de trigo na proporção 1: 1: 1: 1/2, respectivamente. Os insetos captura-

dos foram peneirados, juntamente com a isca alimentar e posteriormente colocados em placas de

petri para triagem, identificação e quantificação das espécies.

Resultados e discussão

Foi capturado um total de 57.255 insetos com as armadilhas tipo gaiola na unidade beneficiadora

de arroz, no período de agosto de 2009 a maio de 2010.

A maior quantidade de insetos capturados pertenceu à ordem Coleóptera, sendo estes: Tribolium

spp. (33,02%), Rhizopertha dominica (32,10%), Sitophilus spp. (12,87%) e Oryzaephilus

surinamensis (10,65%).
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Tribolium spp. foi a praga predominante na unidade beneficiadora, ocorrendo nas áreas onde há

movimentação de grãos com maior intensidade. É considerada uma praga secundária, depende

do ataque de outras pragas para se instalar nos grãos armazenados. Já a Rhizopertha dominica,

conhecida como besourinho-dos-cereais, segunda maior praga capturada na unidade. São con-

sideradas pragas primárias em arroz e danificam mais grãos do que precisam para se alimentar.

Pode se constatar que a maior ocorrência de insetos foi no período de janeiro a março/10, onde

diversos fatores podem ter contribuído para isso, como a ocorrência de altas temperaturas e alta

umidade que deixam o grão mais vulnerável ao ataque dessas pragas. Favorecendo assim o seu

ciclo de vida. A chegada de uma maior quantidade de produto na unidade beneficiadora também

contribui para o aumento da população de insetos.

Já nos meses da época seca onde se tem temperaturas menores, porém com umidades mais

baixas observa-se que o número de insetos tem uma queda como pode ser constatado nos

meses de maio a outubro.

Foi observado que houve diferença entre o número de insetos capturados nos meses em que

ocorreram as coletas (Tabela 1).

Nos meses de agosto, setembro e outubro/09 e maio/2010 ocorreu uma redução da população

desses insetos devido à baixa temperatura, desfavorável ao desenvolvimento dos mesmos, cons-

tituindo assim o período onde devem ser intensificadas as práticas de controle de pragas na

unidade. As maiores médias diferiram dos demais meses. Constitui assim o período onde devem

ser intensificadas as práticas de controle de pragas na unidade.

Pereira (1999), em monitoramento com armadilhas tipo gaiola, verificou um pico de atividade dos

insetos nos meses mais quentes do ano. Apesar do número de insetos capturados nos meses

mais frios terem sido baixo, o autor mostra que todas as espécies estavam ativas durante todo o

ano, fazendo com que os grãos armazenados estivessem continuamente sujeitos à infestação o

que pode ser comprovado neste trabalho com a redução do número de capturas com a diminui-

ção da temperatura ambiente.

Nos meses de agosto, setembro e outubro/09 e maio/2010 ocorreu uma redução da população

desses insetos devido à baixa temperatura, desfavorável ao desenvolvimento dos mesmos, cons-

tituindo assim o período onde devem ser intensificadas as práticas de controle de pragas na

unidade. As maiores médias diferiram dos demais meses. Constitui assim o período onde devem

ser intensificadas as práticas de controle de pragas na unidade.

Pereira (1999), em monitoramento com armadilhas tipo gaiola, verificou um pico de atividade dos

insetos nos meses mais quentes do ano. Apesar do número de insetos capturados nos meses

mais frios terem sido baixo, o autor mostra que todas as espécies estavam ativas durante todo o

ano, fazendo com que os grãos armazenados estivessem continuamente sujeitos à infestação o

que pode ser comprovado neste trabalho com a redução do número de capturas com a diminui-

ção da temperatura ambiente.

As armadilhas com maior quantidade de insetos capturados são: 3, 5 e 7. Correspondem aos

seguintes locais: Pré-limpeza, Área de Silo e Área superior do Elevador respectivamente que

capturaram alto número de insetos devido serem locais onde ocorre grande acúmulo de impure-

zas e também por ser um ambiente de pouca luminosidade e com alta umidade, o que contribui

para a proliferação dos insetos (Tabela 2).
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Tabela 1. Número médio de insetos capturados com armadilhas tipo gaiola, durante o período de agosto/

2009 a maio/2010 numa unidade beneficiadora de arroz em Várzea Grande-MT.

Meses de Coleta        Médias Comparações

Setembro 74,9167 (7,3721) a1

Agosto 100,2500 (7,7436) a1

Outubro 142,7917 (8,5947) a1

Maio 173,8750 (10,2824) a1

Dezembro 186,2917 (10,8705) a2

Maio 203,5417 (11,8981) a2

Novembro 285,7183 (13,2971) a2

Março 317,4167 (15,0595) a2

Fevereiro 369,4583 (16,4566) a2

Janeiro 411,9167 (16,9302) a2

CV (%) 50,02

Médias seguidas de mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% de probabilidade. As médias

comparadas foram transformadas por  )5,0( +x  e encontram-se entre parênteses.

Tabela 2. Resultados médios da captura de insetos com armadilhas tipo gaiola, durante o período de agos-

to/2009 a maio/2010 numa unidade beneficiadora de arroz em Várzea Grande-MT.

Armadilhas Local       Médias Comparações

A11 Beneficiamento 0,9500 (2,4735) a1

A12 Ensaque 2,8000 (2,6391) a1

A9 Armazém sacaria 3,9500 (3,0918) a1

A2 Moega 4,1500 (6,6074) a2

A10 Processamento de farelo 8,4500 (7,7089) a2

A4 Correia transportadora 9,6500 (13,6725) a3

A1 Moega 40,2500 (15,9142) a3

A8 Armazém 156,8500 (16,2024) a3

A6 Área inferior do elevador 159,0500 (16,2394) a3

A7 Área superior do elevador 255,7500 (18,3665) a4

A3 Pré-limpeza 271,6500 (18,9621) a4

A5 Área inferior do silo 408,2500 (20,3274) a4

CV (%) - 55,61 -

Médias seguidas de mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% de probabilidade. As médias

comparadas foram transformadas por )5,0( +x  e encontram-se entre parênteses.

As armadilhas instaladas nos locais 1, 6 e 8 na unidade beneficiadora, obtiveram índices também

significativos na quantidade de insetos capturados por se encontrar na moega, região inferior e

superior do elevador no armazém, onde ocorre maior movimentação do grão de arroz,

consequentemente havendo grande disponibilidade de alimento para os insetos.

Foi observado que houve diferença entre o número de insetos capturados nas armadilhas de

acordo com sua posição na estrutura indicando a possibilidade de haver focos de infestação na

estrutura beneficiadora. Não houve diferença entre os locais 3, 5 e 7 que apresentaram as três

maiores médias de insetos capturados conforme observado na (Tabela 2).

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com observações de Pereira (1999), Paula
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(2001) e Rupp (2001), que constataram que as armadilhas colocadas próximo dos locais de maior

movimentação dos grãos, como pré-limpeza e moega, que foram os que mais capturaram insetos.

Os maiores percentuais de capturas de insetos foram nos locais com maior movimentação de

grãos, grande acúmulo de pó, impurezas e com pouca luminosidade. A Pré-limpeza, Área de Silo

e Área superior do Elevador constituíram locais com maior captura.

Os insetos mais capturados foram Tribolium castaneum e Rhizopertha dominica no período de

janeiro a março/10.
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