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Resumo

O trabalho apresentou como objetivo avaliar os danos químicos em três períodos de armazena-

mento: 30, 60 e 120 dias de grãos de milho híbrido (Zea mays) (L), causados pela infestação de

insetos da espécie Sitophilus zeamais, criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Utilizaram-se

quatro repetições de 600 gramas de grãos com 150 insetos cada, por tratamento. Análises (tam-

bém com o produto “in natura”): extrato etéreo, proteína bruta e variação populacional. O período

de 120 dias apresentou maior perda de extrato etéreo e variação populacional. Conclui-se que o

tempo de exposição influência nos danos.

Palavras-chave: extrato etéreo, proteína bruta, Sitophilus zeamais.

Introdução

Um dos principais insetos-praga do milho (Zea mays) é o Sitophilus zeamais Mots. 1855 (Coleoptera:

Curculionidae), popularmente conhecido como gorgulho do milho, este inseto é encontrado em

todas as regiões quentes e tropicais do mundo (LORINI et al., 2002). Esta espécie polífaga, é

considerada praga primária de grãos armazenados em diversas culturas, além do milho, tais

como trigo (Triticum aestivum,L), arroz (Oryza sativa) e sorgo (Pennisetum glaucum) (SANTOS &

CRUZ, 1984; ATHIÉ & PAULA, 2002). Segundo esses autores, os danos oriundos do ataque

deste inseto resultam em perdas tanto de peso, quanto do valor comercial e nutritivo dos grãos.

As perdas qualitativas, causadas pelo ataque dos insetos, diminuem o valor nutricional dos grãos

e a qualidade fisiológica das sementes, o que determina, consequentemente, a redução do valor
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de mercado ou até mesmo a condenação de lotes de sementes e/ou grãos (FARONI, 1992;

CANEPPELE et al., 2003).

Este trabalho apresentou como objetivo analisar as perdas químicas em grãos de milho híbrido

submetidos ao ataque de insetos adultos da espécie S. zeamais em três períodos distintos de

armazenamento: 30, 60 e 120 dias. Avaliaram-se as perdas de extrato etéreo, proteína bruta e a

variação populacional durante os três períodos.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Faculdade de Agronomia – UFRGS. Os insetos utilizados foram

oriundos de criação própria e alimentados com grãos de milho (Zea mays) (L). Estes cultivados

em lavoura experimental localizada na Estação Experimental Agronômica - UFRGS situada na

cidade de Eldorado do Sul, RS (km 146 da BR 290) e livres de tratamentos. O experimento foi

mantido em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), mesmas condições da criação.

Os grãos de milho com umidade inicial de 11% foram divididos em quatro repetições de 600

gramas cada e acondicionados em frascos de vidro com capacidade de 500 mL. Posteriormente

cada repetição foi infestada com 150 insetos não sexados e sem padronização de idade e os

frascos fechados com tecido tipo voil. Os grãos foram analisados aos 30, 60 e 120 dias de arma-

zenamento.

Ao final de cada período, foram realizadas as seguintes análises: extrato etéreo, proteína bruta e

variação populacional. As análises também foram realizadas no produto “in natura”.

A extração e a determinação do teor de extrato etéreo foram realizadas conforme o método A.O.C.S.

(1996), com a utilização do aparelho Soxleht. Os resultados são expressos em percentagem.

O teor de proteína bruta foi obtido pelo método Kjeldahl, descrito pela A.A.C.C. (2000). Os resul-

tados são expressos em percentagem.

A variação populacional foi analisada com uso de peneiras da marca EAGRI com malha contendo

furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm para a separação dos insetos e dos grãos.

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

minadas pelo teste de Tukey a 5%.

Resultados e discussão

As médias do teor de gordura (conforme mostra a Tabela 1) diminuíram ao longo do armazena-

mento, mostrando diferenças significativas entre 0 e 30 dias e 60 e 120 dias, apresentando uma

redução de 42,55% da gordura ao final dos 120 dias de armazenamento em relação ao valor

inicial (7,05%).
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PUZZI (1986) constatou que os insetos praticamente alimentam-se de endosperma na fase larval

e, depois na fase adulto, do gérmen, o que causa considerável perda de peso e do poder germinativo

das sementes.

Conforme tabela de WATSON (2005), adaptada por PAES (2006) o endosperma apresenta 15,4%

de lipídeos e 47% de proteínas, já o gérmen apresenta 82,6% de lipídeos e 26% de proteína.

Segundo MATIOLI & ALMEIDA (1979) os insetos atacam primeiramente o endosperma do grão

de milho, porém os insetos consomem mais o germe causando uma maior diminuição na gordura

e a proteína pode até aumentar por duas razões: primeiro por proporção normal devido ao consu-

mo maior de gordura e menor de proteína, segundo porque na amostra pode ser determinada

juntamente com a proteína dos grãos a proteína dos insetos e com isto, pode aumentar a percen-

tagem também.

Os resultados de proteína, expressos na Tabela 1, não apresentaram variações significativas ao

longo do tempo de armazenamento, mostrando que o teor de gordura é dos constituintes quími-

cos mais deteriorados pelos insetos.

Tabela 1. Médias de teor de gordura e proteína 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

Proteína* (%)   9,11a 9,12a 9,60a 10,20a

Gordura* (%)   7,05a 5,68b 5,12b 4,05c

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

*Os valores de proteína e gordura estão em base seca

Na comparação das médias de variação populacional (sobrevivência, mortalidade e emergência)

o armazenamento de 120 dias apresentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30

dias em todas as categorias 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).

Obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos para 30, 60 e 120 dias respectivamente, ao final deste

experimento.

Tabela 2. Médias da variação populacional (n° de insetos) nos 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

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

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

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

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%
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Conclui-se assim que o teor de gordura apresentado pelos grãos de milho híbrido tende a diminuir

conforme o aumento do tempo de exposição e da quantidade de insetos presentes no armazena-

mento; a média proteína bruta não apresenta diferenças estatísticas nos três períodos de exposi-

ção avaliados e conforme o tempo de infestação maior é a população final.

Referências bibliográficas

A.A.C.C. American Association of Cereal Chemists. Approved methods AACC, 10th ed. St. Paul,

MN, 2000.

A.O.C.S. Official and Tentatives Methods of American Oil Chemestry Society 1996, New York,

D.C.

ATHIÉ, I.; PAULA, D. C. Insetos de grãos armazenados aspectos biológicos e identificação.

Varela, 2° edição, p. 28-34, 2002.

CANEPELLE, M.A.B; CANEPPELE, C.; LÁZZARI, F. A.; LÁZZARI, S. M. N. Correlation between

the infestation level of Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 (Coleoptera, Curculionidae) and the

quality factors of stored corn, Zea mays L. (Poaceae). Revista Brasileira de Entomologia, v.47,

n.4, p.625-630, 2003.

FARONI, L. R. D. A. Manejo das pragas dos grãos armazenados e sua influência na qualidade do

produto final. Revista Brasileira de Armazenamento. Viçosa, MG, v. 17, n. 1 e 2, p. 36-43, 1992.

LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. Armazenagem de grãos. Campinas, SP: Instituto

Biogeneziz, 2002. v. 1. 1000 p.

MATIOLI, J.C.; ALMEIDA, A.A. Alterações nas características químicas dos grãos de milho cau-

sadas pela infestação do Sitophilus oryzae. Revista Brasileira de Armazenamento, v.4, p.36-

46, 1979.

PAES, M. C. D. Aspectos Físicos, Químicos e Tecnológicos do Grão de Milho. Circular Técnica

n° 75, EMBRAPA MILHO e SORGO, Sete Lagoas, MG, dezembro, 2006.

PUZZI, D. Abastecimento e armazenamento de grãos. São Paulo: Instituto Campineiro de

Ensino Agrícola, 1986. 1917 p.

SANTOS, J.P.; CRUZ, I. Armazenamento e controle de pragas no milho armazenado. EMBRAPA,

Centro Nacional de Pesquisa do Milho e Sorgo, Sete Lagoas. 1984. 29p. (Documento I).

Sem título-15 30/9/2010, 19:13209


