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Resumo

A Rhyzopertha dominica é considerada a principal praga da pós-colheita de grãos no Brasil, pois

é capaz de destruir de 5 a 6 vezes seu próprio peso em uma semana, causando perdas qualita-

tivas e quantitativas nos grãos armazenados. O presente trabalho teve por objetivo acompanhar o

desenvolvimento populacional da R. dominica, em dietas de trigo, aveia, cevada, milho e soja. Os

resultados mostraram que o desenvolvimento foi melhor em dietas de cereais de inverno, e na

soja, não houve um bom desenvolvimento dos insetos.
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Introdução

Perdas qualitativas e quantitativas ocorrem nos produtos armazenados devido à presença de

insetos-pragas, fungos, bactérias, micotoxinas e sujidades que ocorrem durante o processo de

armazenagem e seguem por toda a cadeia de grãos, chegando à mesa do consumidor (LORINI,

2008).

As pragas são os principais contaminantes dos grãos durante a armazenagem comprometendo

a comercialização, pois é exigido que os grãos a serem comercializados, tanto no mercado inter-

no quanto externo, estejam isentos de pragas.

A Rhyzopertha dominica é considerada uma praga primária interna, pois possui elevado potencial

de destruição em grãos de trigo, sendo capaz de destruir de 5 a 6 vezes seu próprio peso em uma

semana (POY, 1991). É a principal praga da pós colheita de trigo no Brasil, devido a elevada

incidência e da grande dificuldade de se evitar os prejuízos que causa aos grãos (LORINI, 2008;
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GALLO et al., 2002).

Deixa os grãos perfurados e com grande quantidade de resíduos na forma de farinha, decorrentes

do seu hábito alimentar. Tanto adultos como larvas causam danos aos grãos armazenados. Pos-

sui grande número de hospedeiros, como trigo, cevada, triticale, arroz e aveia. O milho não é

hospedeiro preferencial. Adapta-se rapidamente às mais diversas condições climáticas e sobre-

vive mesmo em extremos de temperatura (LORINI, 2008).

O presente trabalho teve por objetivo acompanhar o desenvolvimento populacional da Rhyzopertha

dominica, nas dietas de trigo, aveia, cevada, milho e soja.

Materiais e métodos

Para realização do experimento, coletaram-se insetos adultos de Rhyzopertha dominica  em ar-

mazéns de uma unidade armazenadora localizada na região Sul do Estado do Paraná.

Os grãos utilizados no experimento, milho, cevada, trigo, aveia e soja, foram expurgados com

fosfina previamente, visando eliminar qualquer tipo de infestação nos produtos.

Em frascos de vidro, colocou-se 500 g de cada grão, em 4 repetições. Logo após, 100 adultos

vivos de Rhyzopertha dominica foram colocados em cada repetição de todos os tratamentos. Os

frascos foram tampados com uma tela nylon permitindo a entrada e saída de ar e evitando a saída

de insetos. Estes frascos foram armazenados em sala com temperatura ambiente.

O experimento foi observado semanalmente, num período de 90 dias, sendo que a primeira con-

tagem dos insetos ocorreu 30 dias após o início do experimento. A segunda contagem foi realiza-

da 60 dias após o início do experimento e a terceira contagem 90 dias após, completando-se

assim a duração total do experimento de 90 dias. Nestas datas foram contados o número de

insetos vivos em cada repetição.

Resultados e discussão

Conforme os resultados obtidos, (Figura 1) observou-se que aos 30 dias, a Rhyzopertha dominica

apresentou menor mortalidade em dietas de aveia, cevada e soja sendo este último um resultado

não esperado, pois a soja não é alimento preferencial desta praga e sim cereais (LORINI, 2002).

É importante salientar que no período dos primeiros trinta dias de experimento, as temperaturas

registradas foram muito baixas com incidência de geada, o que pode ter influenciado na alta taxa

de mortalidade da praga nos cereais, já que os frascos foram mantidos em temperatura ambien-

te.

Na avaliação realizada aos 60 dias, observou-se que não houve grande desenvolvimento

populacional dos insetos com exceção do milho, onde o número de insetos vivos aumentou. Na

Sem título-17 30/9/2010, 19:16634



635

dieta de trigo, manteve-se a média populacional de insetos vivos e nas demais dietas o numero de

insetos vivos diminuiu bruscamente em relação à avaliação realizada aos 30 dias. Neste período

também houve registros de temperaturas baixas, o que pode ter influenciado no desenvolvimento

da R. dominica.

Figura 1. Desenvolvimento Rhyzopertha dominica em dietas de aveia, soja, cevada e trigo aos

30, 60 e 90.

Na ultima contagem, realizada aos 90 dias, a única dieta que registrou grande mortalidade dos

insetos foi a de soja. No trigo a população se manteve constante, com aumento na taxa de nata-

lidade. Na cevada e na aveia as populações de R. dominica tiveram praticamente o mesmo com-

portamento que a dieta do trigo se mantendo constante.

Na cultura do milho, a população R. dominica apresentou a maior taxa de natalidade e maior

desenvolvimento quando comparada com os valores das outras dietas.

Durante o experimento observou-se que a R. dominica teve menor taxa de mortalidade na dieta de

milho, o que não é comum pelo fato do milho não ser hospedeiro preferencial assim como a soja

(LORINI, 2002; 2008). Dos 60 aos 90 dias, a população de R. dominica se manteve estável, ou

seja, a mortalidade foi menor nas dietas de aveia, trigo e cevada, o que pode indicar que a praga

poderá se estabelecer e ter maior desenvolvimento nestes cereais quando em condições reais,

dentro de um silo.

Baseado nos dados coletados durante este experimento pode-se observar que o inseto R. dominica

se desenvolveu melhor na aveia e milho, tendo um desenvolvimento crescente no milho durante

os 90 dias, porém nos últimos 30 dias nos cereais de inverno o inseto começou a se estabelecer

melhor e melhorou a taxa de natalidade, já na soja os insetos nos primeiros 30 dias se desenvol-

veram bem e durante os 60 dias aumentou significativamente a taxa de mortalidade.
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