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Resumo

O monitoramento da flutuação de insetos foi realizado em uma unidade beneficiadora de arroz

em Várzea Grande, MT, entre agosto/2009 e maio/2010. Foram utilizadas armadilhas adesivas

tipo delta distribuídas em oito locais na unidade. Quinzenalmente, substituiu-se as armadilhas

para contagem e identificação dos insetos. As espécies mais capturadas foram Sitotroga cerealella

(85,37%) e Rhyzopertha dominica (11,32%). Os locais com maior captura foram: Armazém Con-

vencional lado A (42,95%) e Armazém Convencional lado B (17,04%). Outubro e setembro/2009

e janeiro/2010 foram os meses com maior captura. A espécie com maior ocorrência foi Sitotroga

cerealella no armazém convencional.

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

Introdução

São muitas as espécies de pragas que se encontram em produtos armazenados e seus

subprodutos. Dentre elas, destacam-se os insetos como um dos mais importantes agentes res-

ponsáveis pelas perdas no período pós-colheita. O ataque destes pode resultar em perdas de até

10% do rendimento total de grãos armazenados.

Os insetos que desenvolvem em produtos armazenados apresentam características de acordo

com o ambiente que se encontram os grãos e subprodutos. São pequenos, adaptados a viver em

ambientes muito secos e escuros, onde outros organismos não sobreviveriam.

Para nortear o processo de Controle de Pragas, dentro do contexto da filosofia do Manejo Inte-

grado de Pragas o monitoramento de insetos se constitui em uma importante prática que permite

ações eficazes, com respostas eficientes, tendo em vista as crescentes dificuldades no controle
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dos insetos que atacam os grãos armazenados. A etapa de 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.

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 adesiva com refil, para monitoramento de lepidópteros e outros insetos voadores.

As armadilhas têm dimensões 12 x 10 x 18 cm (altura x largura x comprimento), de plástico

branco corrugado, sendo instalada em suspensão para captura de insetos voadores. No seu

interior existe uma superfície adesiva (refil), onde os insetos ao entrarem na armadilha, ficam

colados e morrem naturalmente, possibilitando assim sua quantificação e identificação.

Em cada ponto estabelecido na unidade beneficiadora, observando os locais de maior potencial

de infestação foi instalada uma armadilha. Sendo assim, foi definido um total de 8 pontos de

amostragem. Quinzenalmente, foi retirado o refil adesivo e analisado em lupa para identificação e

quantificação das espécies de insetos capturados.

Resultados e discussão

Foi capturado um total de 36.299 insetos com as armadilhas tipo adesiva na unidade beneficiadora

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

A maior quantidade de insetos capturados pertenceu à ordem Lepidóptera sendo Sitotroga cerealella

(85,37%) seu representante, seguido dos insetos Rhyzopertha dominica (11,32%) pertencente à

ordem Coleóptera.

Sitotroga cerealella foi a praga predominante na unidade beneficiadora, ocorrendo nas áreas

onde há movimentação de grãos com maior intensidade. Capaz de infestar grão intacto, é uma

praga primária de grãos de cereais; seu ataque ocorre no campo quando os grãos já têm certa

maturidade fisiológica ou quando estão secando. Em silos ou graneleiros, o ataque se dá nas

camadas superficiais dos grãos; as larvas destroem os grãos, diminuindo o peso e o valor nutriti-

vo. Quando os grãos infestados se encontram em grandes profundidades da massa, os adultos

não conseguem chegar à superfície. Quando o ataque ocorre em grãos pequenos, a larva tece
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um tubo sedoso, unindo vários grãos, onde completa o seu ciclo.

As armadilhas com maior quantidade de insetos capturados são: 18 e 19, que correspondem aos

locais Armazém convencional lado A e Armazém convencional lado B, respectivamente, diferindo

estatisticamente dos demais locais de coleta. Capturaram alto número de insetos devido serem

locais onde ocorre grande acúmulo de impurezas e também por ser um ambiente de pouca

luminosidade e com alta umidade, o que contribui para o desenvolvimento e proliferação dos

insetos (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados médios da captura de insetos com armadilhas tipo adesiva, durante o período de

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

Armadilhas Local          Médias Comparações

A20 Armazém de produto acabado 6,6000 (2,2759) a1

A17 Beneficiamento 9,0000 (2,7331) a1

A14 Elevador 22,0000(4,0811) a2

A13 Moega 37,9500(5,6252) a2

A16 Processamento 70,5500 (7,5289) a3

A15 Pré-limpeza 169,7500 (11,6905) a4

A18 Armazém Convencional A 732,7000 (26,6217) a5

A19 Armazém Convencional B 744,7500 (26,9301) a5

CV (%)   29,63 -

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.

Santos et al. (2003) identificaram a região circunvizinha à parede do silo, como a faixa mais

representativa para a coleta dos insetos pragas de produtos armazenados indicando, portanto,

ser este o local para se realizar o processo de monitoramento o que pode ser comprovado neste

trabalho pelo alto índice de captura de insetos na região inferior do silo (lado A e B).

A armadilha instalada no local 15, na unidade beneficiadora, obteve índice também significativo na

quantidade de insetos capturados por se encontrar na pré-limpeza, onde ocorre maior movimentação

do grão de arroz, consequentemente havendo grande disponibilidade de alimento para os insetos.

Beneficiamento e Armazém de produto acabado são estatisticamente semelhantes em quantida-

des de insetos capturados. São locais limpos e, portanto, não propiciam a proliferação de pragas

que deterioram a qualidade dos grãos.

Pode se constatar que a maior ocorrência de insetos foram nos meses de setembro e outubro/09

e janeiro/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. Essas

condições ambientais favorecem o ciclo de vida dos insetos pragas. A chegada de uma maior

quantidade de produto na unidade beneficiadora também contribui para o aumento da população

de insetos (Tabela 2).

Os meses de novembro e dezembro/09 e fevereiro a maio/10 também foram significativos para o

monitoramento de insetos na unidade, onde não diferiram estatisticamente entre si e capturaram

elevadas quantidades de indivíduos.
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Tabela 2. Número médio de insetos capturados com armadilhas tipo adesiva, durante o período de agosto/

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

Meses de Coleta          Médias Comparações

Agosto 149,2500 (7,9202) a1

Março 169,1250 (9,9443) a2

Maio 186,2500 (9,5979) a2

Abril 193,6250 (10,4853) a2

Dezembro 194,2500 (10,3646) a2

Novembro 236,2500 (10,9730) a2

Fevereiro 247,1875 (11,4329) a2

Outubro 259,0625 (12,9411) a3

Janeiro 296,7500 (13,0454) a3

Setembro 308,2500 (14,1745) a3

CV (%) 29,63 

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.

Os meses com maior temperatura foram os que obtiveram maior índice de captura de insetos

estando de acordo assim com observações de Pereira et al. (1999) que detectaram um pico de

atividade dos insetos nos meses mais quentes do ano, o mesmo observado por Throne e Cline

(1994) monitorando Sitophilus zeamais.

Segundo Ceruti e Pinto Jr., 2009, os dados obtidos a partir das coletas com as armadilhas e o

mapeamento da distribuição espacial dos insetos proporcionam informações importantes para a

elaboração de mapas de risco, os quais são úteis em programas de manejo integrado de pragas,

permitindo direcionar medidas preventivas, como a limpeza da estrutura e maquinário e até me-

didas de controle das populações residuais, com a redução considerável dos produtos químicos

normalmente aplicados em grãos armazenados.

Os locais com maior percentual de captura de insetos foram Armazém convencional lado A e

Armazém convencional lado B.

O inseto mais capturado foi Sitotroga cerealella pertencente à ordem Coleóptera.

Os meses com maior infestação de pragas na unidade beneficiadora de arroz foram: setembro e

outubro/09 e janeiro/10.

Referências bibliográficas

CERUTI, F.C.; PINTO JR., A.R. Distribuição Espacial de Sitophilus zeamais (Coleoptera:

Curculionidae) e Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae) em Estrutura Armazenadora Con-

tendo Milho. Scientia Agraria, Curitiba, v. 10, n. 2, p. 143-149, 2009.

PEREIRA, P.R.V.S. Contribuição Para o Manejo Integrado de Pragas de Produtos Armaze-

nados. 1999. 99 p. Tese (Doutorado em Entomologia) – Curso de Pós-Graduação em Entomologia,

Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1999.

Sem título-16 30/9/2010, 19:15417



418

SANTOS, A.K. et al. Distribuição e Amostragem de Sitophilus zeamais (M.) em Grãos de Trigo

Armazenado em Silo Metálico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campi-

na Grande, v. 7, n. 3, p. 505-512, 2003.

Sem título-16 30/9/2010, 19:15418


