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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a mortalidade, sobrevivência e emergência de insetos adultos

de Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados em baixas temperaturas. Foram utiliza-

dos 500 g de milho, infestados com 30 insetos e acondicionados em recipientes de vidro. Foram

utilizadas temperaturas de 3, 6 e 9 ºC, e as avaliações de mortalidade, sobrevivência e emergên-

cia foram realizadas aos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após infestação. Pode-se concluir que: na

temperatura de 3 °C são necessários 25 dias para mortalidade de 100%; na temperatura de 9 °C,

30 dias não são suficientes para mortalidade de 100%.

Palavras-chave: Método físico de controle; pragas de grãos armazenados; Sitophilus zeamais.

Introdução

A cultura do milho (Zea mays L.) é tipicamente desenvolvida em pequenas propriedades, repre-

sentando 78,5% da produção nacional (OLIVEIRA & MARTINS, 2004). Nessas propriedades, o

milho é utilizado na alimentação animal e humana, sendo necessária a preservação de suas

qualidades durante todo o período de armazenagem.

Sitophilus zeamais Mots. (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas do milho e de

outros cereais armazenados, provocando perdas de peso dos grãos, desvalorização comercial,

perda no valor nutritivo e diminuição no poder germinativo das sementes (GALLO et al., 2002;

LORINI, 2008). O controle químico desta praga é, comumente, efetuado com inseticidas fumigantes

e protetores, que apesar de eficazes podem causar intoxicações aos aplicadores, presença de
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resíduos tóxicos nos grãos e surgimento de populações de insetos resistentes (LORINI, 2008;

BENHALIMA et al., 2004).

Desta forma, métodos ecologicamente seguros para controle de pragas de insetos de produtos

armazenados têm sido amplamente investigados. Destes, o armazenamento de grãos em baixas

temperaturas, é um dos métodos alternativos mais confiáveis. Por se tratar de uma medida física

de controle, a tecnologia de resfriamento artificial pode ser aplicada também na conservação de

sementes e de outros produtos destinados a mercados mais exigentes, que não toleram a pre-

sença de resíduos de ingredientes ativos, como os grãos especiais e orgânicos (TAYLOR, 1989;

LONGSTAFF, 1994).

O efeito da temperatura sobre o desenvolvimento e reprodução dos insetos tem sido estudado

por Howe (1965), Fields (1992), Prakash & Rao (1995), Subramanyam & Roesli (2000). Segundo

Fields (1992), a temperatura ótima para o desenvolvimento da maioria das espécies de insetos de

produtos armazenados situa-se em torno de 25-33 ºC. A utilização da temperatura, tanto o aque-

cimento da massa de grãos a 55-65 ºC, quanto o resfriamento a 14-16 ºC ou abaixo, representa

uma estratégia para reduzir o desenvolvimento de insetos. Contudo, a temperatura aplicada não

pode causar efeitos adversos na qualidade dos produtos.

Visto que o uso de baixas temperaturas para controle de insetos de grãos armazenados apresen-

ta diversas vantagens, e a pequena quantidade de pesquisas nesta área, o presente trabalho

teve por objetivo avaliar em intervalos de cinco dias, a eficácia de baixas temperaturas (3, 6 e

9 °C) na mortalidade, sobrevivência e emergência de insetos adultos de Sitophilus zeamais em

grãos de milho armazenados por 30 dias.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes pertencente ao Departa-

mento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS em Porto Alegre, RS, no período de junho a agosto de

2009.

Os insetos adultos de S. zeamais utilizados no experimento foram provenientes da criação mantida

no Laboratório de Entomologia, em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), com idade de 20

a 50 dias, não sexados. O milho foi cultivado na Estação Experimental Agronômica da Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul, no município de Eldorado do Sul, RS.

Foram utilizados 500 g de grãos de milho por repetição, com umidade de aproximadamente 14%

(b.u.). Os grãos foram infestados com 30 insetos em cada repetição, e acondicionados em recipi-

entes de vidro com capacidade de 3000 ml, envolvidos na parte superior com tecido do tipo “voil”,

para facilitar a penetração do ar frio e a respiração dos insetos, e fixados com elástico tipo látex.

Os tratamentos consistiram na utilização de ar frio, em três temperaturas diferentes durante o

armazenamento por 30 dias, sendo: 3; 6 e 9 ºC. Os grãos foram mantidos sob ar frio

ininterruptamente, através do sistema de resfriamento de um equipamento Câmara Incubadora

B.O.D., modelo 347. FG da marca Fanem.
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Aos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após a infestação foram realizadas avaliações da mortalidade,

sobrevivência e emergência dos insetos adultos, através de peneiragem dos grãos e contagem

do número de insetos mortos e vivos, sendo que os insetos vivos retornavam para os recipientes,

e eram colocados novamente na câmara B.O.D. A umidade dos grãos foi determinada pelo méto-

do da estufa a 105+3 ºC por 24 horas, conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL,

2009). A temperatura de armazenamento na câmara foi monitorada, diariamente, com termo-

higrômetro digital da marca TFA-Quantats-Elzeugnis-Germany, modelo 7429.02.0.00, e a umida-

de relativa dentro da câmara variou de 44 a 51% durante o armazenamento.

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualisado, apresentando um esquema

fatorial 3 (três temperaturas) x 6 (dias de avaliação) e quatro repetições. Os dados obtidos foram

submetidos à análise de variância e as médias dos resultados foram comparadas entre si, quan-

do houve significância estatística, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com o uso do

programa estatístico BioEstat 5.0.

Resultados e discussão

A Tabela 1 mostra os resultados médios da mortalidade de Sitophilus zeamais submetidos a três

temperaturas de armazenamento e seis períodos de avaliações, até 30 dias de armazenamento,

com 4 repetições para cada tratamento.

Tabela 1. Mortalidade em percentagem (%) de Sitophilus zeamais em intervalos de cinco dias, submetidos

a diferentes temperaturas, durante o armazenamento por 30 dias de grãos de milho
1

.

Temperatura      Avaliações (dias)

(ºC)      5       10       15      20       25      30

3 C 22.49  a BC 50.83 a AB 78.31  a A 93.31 a A  100.0  a A  100.0  a

6 D 24.99  a D  31.66  ab C  43.33  b C 52.49 b B  74.16  b A  87.49  a

9 A 04.16  b A  15.83  bc A 19.99  b A 24.16 c A  33.33  c A  34.99  b

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem, relativos a um total de 30

insetos. Médias acompanhadas por letras maiúsculas distintas, na linha e minúsculas distintas, na coluna, diferem significativamente

entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Pode-se observar na Tabela 1 que os insetos submetidos à temperatura de 3 ºC, durante o expe-

rimento, apresentaram um aumento significativo da mortalidade ao longo do tempo, verificando-

se resultados estatisticamente iguais após os 15 dias de armazenamento, alcançando mortalida-

de aos 15 dias de 78,31%, aos 20 dias de 93,31% e a partir de 25 dias de avaliação mortalidade

de 100%. A mortalidade dos insetos armazenados em temperaturas de 6 ºC apresentou aumen-

tos significativos ao longo do tempo de armazenamento, atingindo ao final dos 30 dias, mortalida-

de igual a 87,49%.

A mortalidade dos insetos submetidos à temperatura de 9 ºC durante os 30 dias, não apresentou
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variação estatística ao longo deste período, com resultados inferiores a 35% de mortalidade na

avaliação final (30 dias).

Também pode-se notar na Tabela 1, que entre os tratamentos, os resultados mostraram que

sempre na menor temperatura (3 ºC) ocorreu uma maior mortalidade dos insetos, em todos os

intervalos de avaliação. Os piores resultados visualizados de mortalidade dos insetos foram sem-

pre para a temperatura de 9 ºC durante o armazenamento. Ao final dos trinta dias, os resultados

de mortalidade dos insetos em grãos armazenados em temperatura de 3 e 6 ºC foram iguais

estatisticamente, demonstrando que em temperaturas entre 3 e 6 ºC, a mortalidade é próxima a

100% ao final dos 30 dias de exposição. Formas imaturas de Cryptolestes ferrugineus (Steph.),

Orywphilus surinamensis  (L.), Rhywperta dominica (L.), Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae

(L.) e Tribolium castaneum (Herbst.), pragas do armazenamento do trigo foram submetidas a

temperaturas menores que 13 °C. Ocorrendo resposta diferenciada entre espécies e formas de

vida e após 26 semanas de exposição mais de 90% da população morreu (EVANS, 1987).

Para Banks & Fields (1995), a redução da temperatura de 20 para 14ºC, mediante a insuflação de

ar frio, afeta o crescimento populacional da maioria das espécies de insetos e fungos de armaze-

namento, aumentando a mortalidade, especialmente dos estágios imaturos. Segundo esses mes-

mos autores, é importante considerar que a tolerância e aclimatação ao frio variam com a espé-

cie, com a temperatura aplicada e o tempo de exposição.

Os resultados de sobrevivência, não foram apresentados, porém, são inversos aos de mortalida-

de.

Não houve emergência de insetos em nenhum dos tratamentos, indicando que além de causar a

mortalidade destes insetos, o resfriamento artificial inibiu sua reprodução, concordando com

Hellevang (1999) que cita que a temperatura ideal para o desenvolvimento de fungos e insetos

em grãos armazenados é cerca de 27 °C, sendo que, com temperaturas abaixo de 21 °C há uma

redução na reprodução de insetos e, com temperaturas abaixo de 10 °C estes se tornam incapa-

zes de se reproduzirem. Nakakita & Ikenaga (1997) estudando a emergência de Sitophilus zeamais

em arroz, submetidos a armazenamento por 180 dias em diferentes temperaturas, não observa-

ram emergência de insetos, em temperaturas inferiores a 10 °C; quando armazenados a 15 °C

ocorreu uma pequena emergência de insetos.

Com base nos resultados obtidos neste trabalho é possível concluir que: na temperatura de

resfriamento de 3 °C são necessários 25 dias para atingir a mortalidade de 100% de insetos

adultos de Sitophilus zeamais; na temperatura de 9 °C, o tempo de trinta dias não é suficiente

para uma mortalidade de 100%. Em temperaturas inferiores a 9 °C, não ocorreram emergência

de Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados por 30 dias.
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