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Resumo

O objetivo foi avaliar os defeitos causados pela infestação insetos da espécie Sitophilus zeamais,

criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), em grãos de milho híbrido (Zea mays) (L), durante três

períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias. O experimento foi constituído de quatro repeti-

ções de 600 gramas de grãos com 150 insetos cada. Análises (também com o produto “in natura”):

tecnológica de defeitos e variação populacional. No período de 120 dias apresentou maior pre-

sença de grãos carunchados e variação populacional. Conclui-se que o tempo de exposição

influência no aumento do carunchamento em grãos de milho.

Palavras-chave: gorgulho-do-milho, análise tecnológica, grãos carunchados.

Introdução

Popularmente conhecido como gorgulho-do-milho, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera:

Curculionidae) é considerado uma das pragas mais importantes no setor de armazenamento de

regiões tropicais (FARONI, 1992; SILVEIRA et al., 2006). Segundo FARONI (1992) apresenta

elevado potencial biótico, capacidade de atacar grãos tanto no campo quanto nas unidades

armazenadoras e de sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos como principais

características. De acordo com SCHÖLLER et al. (1997) o ataque de pragas durante o armaze-

namento pode causar diretamente 10% das perdas existentes.

Baseando-se nisso, este trabalho tem como objetivo analisar os defeitos em grãos de milho infes-

tados com insetos adultos da espécie S. zeamais, assim como as variações populacionais ocor-

Sem título-15 30/9/2010, 19:13215



216

ridas ao longo de três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias.

Material e métodos

Realizou-se o experimento no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia -

UFRGS, em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Os insetos utilizados foram oriundos de

criação própria, nas mesmas condições controladas, alimentados com grãos de milho (Zea mays)

(L), sendo 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.

Realizaram-se quatro repetições por tratamento (600 g de milho cada) acondicionadas em fras-

cos de vidro com capacidade de 500 mL fechado com tecido tipo voil. Cada repetição recebeu

150 insetos não sexados e com idade entre 20 e 50 dias.

Dividiu-se este experimento em três etapas: 30, 60 e 120 dias de infestação dos insetos com os

grãos de milho, após este período, foram feitas análises tecnológica de defeitos e variação

populacional. As análises também foram realizadas no produto “in natura”, antes de colocar os

insetos.

A análise tecnológica de defeito foi determinada pela metodologia oficial do Ministério da Agricul-

tura (BRASIL, 1996). Os resultados são expressos em percentagem.

Para a separação de insetos e grãos utilizaram-se peneiras da marca EAGRI com malha conten-

do furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm. Avaliaram-se a emergência, mortalidade e sobrevivên-

cia dos insetos, em cada intervalo de tempo.

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

Os resultados apresentados na análise de defeitos (Tabela 1) variaram entre os três períodos de

armazenamento avaliados. A maior média apresentada de grãos carunchados foi ao final dos 120

dias, isto se explica devido a este período apresentar o maior número insetos adultos de S.

zeamais pelo fato, de ter ocorrido à emergência de uma segunda geração em relação à popula-

ção inicial.

Esses resultados mostram ainda diferenças estatísticas entre 30, 60 e 120 dias, não ocorrendo

diferenças entre o tempo inicial e 30 dias, e que após 120 dias a quantidade de grãos carunchados

foi 33,35% superior em relação ao inicial. Em contrapartida o número de grãos inteiros diminuiu

ao longo do armazenamento, variando significativamente entre 30 e 60 dias e entre 60 e 120 dias,
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visto que o aumento de grãos carunchados leva a uma redução dos grãos inteiros.

Tabela 1. Médias das análises de defeitos gerais de milho híbrido armazenado com população de 150

insetos adultos de Sitophilus zeamais em quatro períodos diferentes: 0, 30, 60 e 120 dias.

Período de armazenamento (dias)

0 (inicial)   30   60    120

Carunchado   0,53c 2,38c 9,77b 33,69a

Choco   0,10a 0,33a 0,32a 0,75a

Quebrado   3,03a 3,28a 1,86a 3,05a

Ardido   0,52b 0,37ab 0,23ab 1,73a

Fragmentado   3,46ab 3,08b 3,03b 5,01a

Fermentado   0,00a 0,00a 0,00a 0,00a

Germinado/brotado   0,18a 0,00b 0,00b 0,00b

Mofado   0,00a 0,00a 0,00a 0,00a

Inteiro 91,60a 91,72a 84,72b 55,21c

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

As médias de grãos ardidos e fragmentados só apresentaram diferenças ao final do período de

armazenamento. Os demais resultados não apresentaram diferenças estatísticas. Este aumento

no número de grãos ardidos ocorreu devido ao ataque dos insetos. Este ataque facilita a entrada

de fungos e consequentemente o aumento do número de grãos carunchados.

Em relação a grãos chochos e quebrados, suas médias não diferiram estatisticamente em nenhu-

ma das análises realizadas.

Não foram verificados grãos fermentados, germinados/brotados e mofados nas análises realiza-

das.

Ao submeter grãos de milho a níveis de carunchamento de 5%, 20%, 30%, 40% e 50%, LOPES

et al. (1988) verificaram perdas de peso total de grãos na ordem de 0%, 5%, 8%, 10% e 13%

respectivamente, indicando perdas quantitativas e qualitativas.

Na comparação das médias de sobrevivência, mortalidade e emergência os armazenamentos 30

e 60 dias não apresentaram diferença estatística na média relativa à mortalidade. 120 dias apre-

sentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30 dias em todas as categorias analisa-

das e somente não diferiu estatisticamente de 60 dias na média de emergência (Tabela 2). Em

relação ao número final de insetos neste experimento obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos para

30, 60 e 120 dias respectivamente.

SILVA et al. (2006) constataram que o crescimento populacional aumenta conforme a quantidade

inicial de S. zeamais que infestaram cada parcela, sendo a temperatura ideal de 28 °C com

drásticas diminuições abaixo e acima desta. Com 90 dias de infestação, na temperatura de 28 °C,

esses autores obtiveram 2.430,8 insetos por quilograma de trigo para uma população inicial de

1,3 insetos por quilograma, já a maior população inicial (9,3 insetos por quilograma) atingiu 9.603,4

insetos por quilograma.

Conclui-se que gordura teve uma redução superior a 40%, sendo o constituinte químico que mais

diminui durante o armazenamento; a quantidade de grãos danificados, principalmente os

carunchados, aumenta conforme o tempo de armazenamento e a população de insetos presen-
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tes; quanto maior o tempo de exposição dos grãos de milho aos insetos, maior será a população

final.

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

Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Portaria N° 11, de 12 de abril de 1996.

Comissão Técnica de Normas e Padrões. Norma de identidade, qualidade, embalagem e apre-

sentação do milho. Brasília, 1996.

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.

LOPES, D. C.; FONTES, R. A.; DONZELE, J. L.; ALVARENGA, J. C. Perdas de peso e mudanças

na composição química do milho (Zea mays) devido ao carunchamento. Revista Brasileira de

Zootecnia, v. 17, n. 4, 1988, p.367-371.

SCHÖLLER, M.; PROSELL, S.; AL-KIRSHI, A.G.; REICHMUTH, C.H. Towards biological control

as a major component of integrated pest management in stored product protection. Journal of

Stored Products Research, Oxford, v.33, n.1, p.81-97, 1997.

SILVA, A. A. L.; FARONI, L. R. D. A.; GUEDES, R. N. C.; MARTINS, J. H.; PIMENTEL,M. A. G.

Modelos analíticos do crescimento populacional de Sitophilus zeamais em trigo armazenado.

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, PB, v.10, n.1, p.155-

161, 2006.

SILVEIRA, R. D.; FARONI, L. R. D. A.; PIMENTAL, M. A. G.; ZOCOLO, G. J. Influência da tempe-

ratura do grão de milho, no momento da pulverização, e do período de armazenamento, na mor-

talidade de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum, pela mistura bifenthrin e pirimifós-metil.

Revista Brasileira de Armazenamento. Viçosa, MG, v.31, n.2, p.120-124, 2006.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13218


