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Resumo

Os gorgulhos são importantes pragas cletrófagas podendo acarretar perdas significativas na pós-

colheita. O objetivo do estudo foi avaliar a mortalidade de Sitophilus zeamais em dois híbridos de

milho utilizando três espécies vegetais com propriedades inseticidas. O experimento foi conduzi-

do no Laboratório de Zoologia da Unoesc. As espécies botânicas (Coriandrum sativum, Anthemis

spp. e Piper nigrum) foram maceradas, pesadas e reservadas. Foram avaliados dois cultivares

de milho infestados com adultos de S. zeamais, realizando-se a aplicação dos macerados vege-

tais. Decorridos 7 dias, efetuou-se a contagem dos insetos mortos. Os resultados mostraram

que P. nigrum apresentou propriedades inseticidas para S. zeamais.
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Introdução

Utilizado para alimentação humana e animal bem como na produção industrial de amido, óleo,

farinha, glicose, produtos químicos, rações animais e na elaboração de formulações alimentícias

o milho (Zea mays) é um produto agrícola com significativa expressão econômica e social

(COITINHO, 2009). Entretanto, podem ocorrer perdas antes, durante e após a colheita, no trans-

porte, industrialização e armazenamento dos grãos podendo ser influenciada por diversos fato-

res, como a precária estrutura das unidades armazenadoras, o alto teor de umidade, impureza

dos grãos e a presença de pragas (TAVARES, 2002).
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Estima-se que as perdas quantitativas anuais causadas por pragas durante o período de armaze-

namento de grãos são da ordem de 10% da produção mundial. Esta estimativa refere-se, apenas,

ao ataque dos insetos ao embrião e ao endosperma das sementes, sem considerar o aqueci-

mento da massa de grãos provocada pela atividade dos insetos, o consequente ataque de fungos

e também, a diminuição do valor nutritivo dos grãos (LORINI e BACALTCHUK, 2007). No Brasil, as

perdas por ataque de pragas chegam a 10% da produção armazenada, anualmente (MOREIRA et

al., 2005). No armazenamento de milho em espiga, utilizando estruturas rústicas, como os paióis

construídos de madeira, as perdas causadas por insetos tem sido elevadas. Dentre as pragas

que atacam grãos de milho durante o armazenamento, destacam-se S. zeamais (Mots.), S. oryzae

(L.) (Coleoptera: Curculionidae) e Rhyzopertha dominica (Fab.) (Coleoptera: Bostrichidae), sendo

consideradas pragas primárias por terem a capacidade de perfurar o tegumento de sementes e

grãos (PEREIRA et al., 1997).

O gorgulho, S. zeamais é uma das principais pragas primárias do milho armazenado. A infestação

inicia-se no campo e continua nas unidades de armazenamento, sendo a postura efetuada no

interior dos grãos, onde também as larvas e pupas se desenvolvem. As perdas que ocorrem

durante o armazenamento podem ser de natureza quantitativa e qualitativa (LORINI, 1998). Os

adultos de S. zeamais são de coloração castanho-escura com quatro manchas avermelhadas

nos élitros, bastante visíveis logo após a emergência, cabeça prolongada para frente com rostro

recurvado, onde se inserem as peças bucais. As larvas são de coloração amarelo-clara com a

cabeça escura; as pupas são brancas e brilhantes (GALLO et al. 2002).

O controle químico desta praga é comumente efetuado com inseticidas fumigantes e protetores,

que apesar de eficazes, podem causar intoxicações aos aplicadores, presença de resíduos tóxi-

cos nos grãos e surgimento de populações de insetos resistentes (LORINI, 2009).

Assim, novas alternativas de controle têm sido testadas, utilizando-se compostos menos tóxicos,

de menor custo, acessíveis e adequados aos princípios do manejo integrado de pragas (MIP).

Neste sentido, podem ser utilizados pós, extratos aquosos ou orgânicos, óleos essenciais e óleos

emulsionáveis, apresentando toxicidade por contato, ingestão e fumigação (LEE et al., 2001).

Estes produtos provocam mortalidade, repelência, deterrência na alimentação e oviposição e

afetam o crescimento dos insetos (MARTINEZ & VAN EMDEN, 2001).

A utilização de plantas inseticidas no controle de S. zeamais vem sendo estudada. O emprego

destas plantas, principalmente na forma de pó seco, favorece especialmente o pequeno produtor,

pelo menor custo, facilidade de utilização, não exigindo pessoal qualificado, e pelo fato de não

afetar o ambiente. Além disso, as plantas podem ser cultivadas na propriedade, facilitando a sua

utilização (MAZZONETTO & VENDRAMIM, 2003).

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a mortalidade de S.  zeamais em dois híbridos de

milho utilizando três espécies vegetais com propriedades inseticidas.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Zoologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina

(Unoesc) – Campus de São Miguel do Oeste, SC, durante o mês de julho de 2010.
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Em relação à criação dos insetos, oitocentos insetos adultos foram inoculados em uma massa

de milho (2 kg) armazenada em condições de ambiente a 25 ± 2 ºC, UR de 60 ± 10% na ausência

de luminosidade. Para a realização do experimento, adultos de S. zeamais foram selecionados

com o auxílio de peneira e pincel.

Os cultivares de milho utilizados no experimento foram híbrido 1 (AS 1551 YG) e híbrido 2 (AS

1555 YG) apresentando como características, respectivamente, grãos semiduro amarelado e

duro alaranjado.

As espécies botânicas Anthemis spp. (macela), Coriandrum sativum (coentro) e Piper nigrum

(pimenta-do-reino) foram adquiridas junto à Distribuidora de Produtos Brusto Ltda., localizada na

região. No caso da macela, a estrutura da planta submetida à maceração foi a flor, já para o

coentro e a pimenta-do-reino foram as sementes. Optou-se por essas espécies vegetais devido

às referências de uso caseiro como inseticidas ou ao bom desempenho fitossanitário. O material

passou por um processo de triagem para remoção das impurezas e, em seguida, foi macerado

em almofariz com auxílio do pistilo, pesado e reservado.

Os grãos de milho limpos e secos (30 g) foram colocados no interior de recipientes plásticos com

capacidade para 250 mL e infestados com 20 adultos não-sexados de S. zeamais, realizando-se

em seguida a aplicação dos macerados vegetais nas dosagens específicas (0,5 g/tratamento).

Decorridos 7 dias após o confinamento, efetuou-se a abertura dos recipientes para a contagem

dos insetos mortos. Os insetos que sobreviviam à ação das espécies botânicas utilizadas não

retornavam à criação, sendo eliminados.

O delineamento experimental foi completamente casualizado, com arranjo dos tratamentos em

esquema fatorial (testemunha; 3 espécies botânicas; 2 cultivares) com 5 repetições, sendo os

resultados experimentais submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para evitar erros na avaliação da mortalidade foram

considerados vivos todos os insetos que moviam qualquer parte do corpo, mesmo aqueles que

apresentaram comportamento de imobilidade quando perturbados.

Resultados e discussão

Não foi constatada diferença estatística para o fator híbridos de milho nem interação entre híbridos

e espécies botânicas (Tabela 1).

Entre as espécies botânicas analisadas P. nigrum apresentou diferença significativa em ambos

os híbridos em relação à testemunha causando mortalidade de 49%. Foi observado que com este

tratamento os insetos restantes (considerados vivos) apresentavam mobilidade apenas quando

perturbados, evidenciando o efeito inseticida desta planta sobre a praga.

Segundo Miyakado et al. (1989) a pimenta-do-reino moída constitui uma fonte segura e promisso-

ra de inseticida natural, sendo que seus frutos possuem alcalóides, especificamente do grupo

amida insaturada com ação tóxica sobre muitas pragas de grãos armazenados.

Garcia et al. (2000) objetivando a busca de alternativas para o controle do caruncho do feijão

(Zabrotes subfasciatus) com a utilização de produtos naturais encontraram indícios de que a
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pimenta-do-reino moída na dosagem de 4 g/kg de sementes foi o tratamento mais eficiente (con-

trole absoluto). Almeida et al. (1999) constataram que a aplicação(3 mL) do extrato de P. nigrum,

Anthemis spp. e C. sativum diretamente sobre o noto de Sitophilus spp. após 48 h,  causou 20%,

10% e 0% de mortalidade respectivamente e,  quando aplicado na forma de vapor, a eficiência foi

de 100%, 96,75% e 95,87%.

Tabela 1. Mortalidade (%) de S. zeamais após 7 dias confinados com espécies botânicas em dois híbridos de

milho, média geral e coeficiente de variação (CV).

Híbrido 1 (AS 1551 YG) Híbrido 2 (AS 1555 YG) Média geral

Espécie ------------------------------------------ Mortalidade (%) --------------------------------------------

C. sativum A 2,0   b A 3,0   b 2,5   b

Anthemis spp. A 0,0   b A 0,0   b 0,0   b

P. nigrum A 45,0 a A 53,0 a 49,0 a

Testemunha A 0,0   b A 0,0   b 0,0    b

Média geral A 11,7 a A 14,0 a 12,8 a

CV (%) 75,7 aa

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal não diferem pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade.

No presente estudo, não foi verificado efeito inseticida para Anthemis spp. e C. sativum. Estudos

futuros devem ser realizados para avaliar o potencial inseticida destas espécies em S. zeamais

no sentido de determinar diferentes métodos de extração, estrutura da planta, bem como a possí-

vel aplicabilidade prática.

O híbrido 2 (AS 1555 YG), embora não tenha diferido estatisticamente do híbrido 1 (AS 1551 YG),

apresentou maior mortalidade dos insetos em estudo. Isto pode ter ocorrido devido ao tegumento

duro característico deste cultivar e, possivelmente, pela dificuldade de perfurar o grão para se

alojar em seu interior, ficando expostos por um maior período de tempo à ação inseticida.

Considerando as espécies vegetais testadas, P. nigrum apresenta potencial para ser utilizada  no

controle de adultos S. zeamais em virtude de sua propriedade inseticida.
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