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APRESENTAÇÃO

Com a evolução das técnicas oe utilização de radiações iord

zantes para a aplicação, quer seja na entomologia ou na tecnologia

de alimentos, urge a elaboração de um manual prático e atualizado.

Através principalmente de experiências realizadas no Brasil,

com insetos que mais prejuizo causam a economia nacional, foi elab£

rado o presente artigo.

Com o objetivo específico de esclarecer e informar os inte-

ressados, procuramos de uma maneira sucinta descrever o realizado e

indicar o futuro de uma promissora técnica, que possui as vantagens

da não introdução de substâncias tóxicas, ou poluentes, absoluta

eficiência e competitividade econômica na desinfestação de grãos e

produtos armazenados.

FM. WUndl



A DESINFESTAÇAO DE GRÃOS E PRODUTOS ARMA-

ZENADOS POR MEIO DE RADIAÇÕES IONIZANTES

F.M. \Ulzndl - Prof. Adjunto de Entornologia - CENA

1. INTRODUÇÃO

Os danos causados pelos insetos aos grãos e produtos armaze

nados tem sido de grandes e graves conseqüências.

As perdas por eles ocasionados são em todo mundo grands pro

blema econômico que ocasionando mesmo, em certos casos, problemas

sociais. Isto principalmente por que causam em certos casos a com-

pleta perda dos alimentos básicos. Sendo os países tropicais e

subtropicais os que mais sofrem sob o ataque dos insetos, pelas pró

prias condições ecológicas, de elevada temperatura e umidade relati

va, (comumente maiores que 22 ou mesmo 25 graus de temperatura mé-

dia) aí os insetos se desenvolvem assustadoramente. Enquanto que em

países como os da Europa os insetos normalmente fecham o ciclo bio-

lógico em 45 ou 60 dias, no Brasil completam-no em apenas 25 ou 30.

Daí advém o fato de que o comumente há a perda de pelo menos 25% a

30% de todas as colheitas de cereais.

Devido a isto muitas pesquisas tem sido realizadas. Normal-

mente todas levam a resultados satisfatórios, porém quase sempre es

barram em dois problemas: o custo elevado, se não proibitivo, e os

efeitos nem sempre desejáveis ao consumidor do produto tratado. De_s

ta maneira o contínuo aumento do uso de produtos tóxicos levou os

pesquisadores e as autoridades em geral a procurar novos meios de

controlar os insetos.

Recebido para publicação em 20 de fevereiro de 1 975.
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A irradiação nos prove de uma poderosa arma, sendo um novo

método de preservar alimentos controlando efetivamente as pragas. A

sua maior recomendação C o fato de ser absolutamente eficiente no

controle, além de nao permitir o acúmulo de resíduos tóxicos. Pode

ser introduzida eficientemente na moderna tecnologia dos produtos

allmentares. na sua estocagem e armazenamento, oferecendo tratameii

to e efeitos instantâneos. A aplicação de energia em forma de ra-

diações ionizantes é atualmente reconhecida como sendo um dos melho

res métodos de tratar alimentos e rações, sem ocasionar problemas

de salubridade, com a grande vantagem de ser baixo custo.

Foi aproximadamente na .Tietade da década de 1950 que as pes-

quisas realmente ingressaram neste campo. Foram dois centros de

pesquisa, um na Inglaterra, o Grupo de Tecnologia de Irradiação,

do Laboratório de Pesquisas de Wantage e, outre nos Estados Unidos,

o Grupo de Pesquisadores de Métodos Físicos de Controle de Insetos

de Produtos Armazenados, do Laboratório de Pesquisas de Savannah,

que mais trabalharam neste sentido. Lançaram as bases para as pes-

quisas futuras, em outros países, pois é sabido que a ecologia das

pragas, específica para cada clima, ocasiona importantes modifica-

ções, principalmente nas doses necessárias para ocasionar completa

esterilização. São principalmente a temperatura e a umidade que.va

riando, de local para local, induziram nas espécies de insetos em

questão, variabilidade genética que vem ocasionar diferentes radio-

sensibilidades.

Também quanto aos estudos de salubridade da irradiação de

grãos e produtos armazenados foram feitas inúmeras pesquisas onde,

principalmente nos Estados Unidos, se chegou a resultados conclusi-

vos quanto a não toxicidade ou indução de subprodutos nocivos a saú

de humana. Realmente pode-se afirmar que as pesquisas neste cam-

po foram de tão elevada metlculosldade que, se fossem feitas com o

mesmo cuidados nos outros campos de métodos de controle de insetos,

estes seriam seguramente condenados.
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A desinfestação de grãos e produtos armazenados consiste em

um método físico de controle. Normalmente o grão é tratado com uma

dose determinada de radiações ionizantes, inibindo a reproduçãc dos

insetos ou mesmo matando-os.

Foi o desenvolvimento dos reatores nucleares, aproximadamejn

te em 1950, que levaram os pesquisadores a estudar quatro possibili^

dades industriais de aplicação de radioisõtopos: 1} após serem remo

vidos dos reatores, os elementos combustíveis residuais poderiam

ser levados a locais estratégicos onde as suas radiações seriam ut_i

lizadas; 2) os elementos combustíveis residuais poderiam ser pro-

cessados a ^im de utilizar-se os radioisótopos de meia vida mais

longa, tal como o Césio 137; 3) poderiam ser feitas modificações no

desenho dos reatores a fim de introduzir câmaras de irradiação de

interesse industrial; 4) finalmente o fluxo de leutrons poderia ser

utilizado a fim de produzir radioisótopos gama emissores, tais como

o Cobalto 60=

Provou a experiência que somente o último caso tem interes-

se prático. As radiações emitidas pelos materiais combustíveis re-

siduais utilizados não tem a estabilidade necessária para trabalhos

e usos industriais, somente pequena quantidade de Césio 137 pode ser

separada dos combustíveis utilizados e este processo sai muito dis-

pendiosoj quase nunca a localização dos reatores tem interesse para

a indústria; principalmente para a da alimentação. Em contraposi-

ção, muitos megacuries de Cobalto 60 já foram produzidos pela ativa

ção por neutrons, É alias o radioisótopo mais facilmente obtido p£

ra a indústria, sendo que pode ser utilizado em plantas industriais

onde se requer uma taxa de irradiação mais ou menos constante, além

de possuir duas emissões gama de 1,17 e de 1,33 MeV, com uma meia

vida de 5,3 anos. £ aliás o motivo pelo qual um grande número de

indústrias se utiliza de fontes de Cobalto 60, nas mais variadas

aplicações.

0 interesse de aplicação de fontes de radiação de alta in-



tensidade também estimulou a atenção dos pesquisadores para o ^

vel uso de aceleradores de elétrons. São atualmente muito utiliza-

dos em indústria,, a fim de iniciar reaçõas químicas e, atualmente,

existem grandRs máquinas que possuem grande potência de baixa ener-

gia.

Ac contrário dos inseticidas atualmente em uso., normalmen-

te agindo de modo tóxico sobre o sistema nervoso, aparelho digesti-

vo ou respiratório, as radiações ionizantes não tem local de ação

específico agindo sobre todas as células. Os núcleos celulares, po_

rêm,, são normalmente muito mais radiosensíveis que o citoplasma, sen̂

do que células em divisão, como as do sistema reprodutor, são mui-

to mais suceptíveis que as somáticas. As radiações induzem mudan-

ças moleculares em nível de cromossoma» sendo que desta forma cau-

sam mutações genéticas. A recombinaçãc dos crcmossomas normalmen-

te é bastante afetada, pois a falta ou deslocamento dos gens impos-

sibilitam pareamento. Assim há uma demora na divisão celular indu-

zindo distúrbios fisiológicos.

Baixas doses de radiação causam esterilização pela indução

de dominantes letais, quer seja nos óvulos quer nos espermatozóides,

inibindo a formação normal do ovo ou divisões celulares subsequen-

tes. Doses elevadas causam a morte das células somáticas, na pro-

porção da dose administrada.



.5.

2. A IRRADIAÇÃO DE 6RA0S

Nos silos e armazéns sujeitos a infestação, o grão é parti-

cularmente fácil de ser de s infest ado., muito mais que qualquer pro-

duto já elaborado. Isto principalmente devido ao fato de que é ma-

nejado em grandes quantidades^ fazendo com îie o processo se tor-

ne altamente econômico. Os grãos são movimentados mecanicamente,

sendo que o fluxo é regulado de tal maneira que se atinja as dife-

rentes doses requeridas, uniformizando a irradiação, tornando o pro

cesso absolutamente eficiente. Como o homem é muito mais sucetível

as radiações ionizantes que os insetos, este processamento requer

blindagem tastante eficiente de concreto.

Nos casos em que se faz a desinfestação nos grãos, as di-

ferenças essenciais entre a irradiação e a aplicação de produtos in_

seticidas podem ser resumidas no seguinte quadro:

IRRADIAÇÃO

1. 0 produto é levado ao irradia-

dor.

2 0 0 desenho de uma planta de ir-

radiação faz com que o proces-

so seja 100% eficiente,com tra

tamentc homogineo.

3. D processo é automático. Não

há prejuízos causados por erro

humano.

4. 0 desenho é completamente Ú

prova de perigos.

TRATAMENTO QUÍMICO

0 inseticida ou fumigante é l£

vado ao produto.

A eficiência se limita pela

distribuição e penetração do

produto inseticida. Muitas fa-

lhas são causadas pela aplica-

ção ineficiente.

A aplicação é sujeita a erro3.

0 operador está freqüentemente

sujeito a intoxicações.
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5. Nada se adiciona aos grãos. Permanecem resíduos tóxicos.

6. 0 tratamento e os efeitos in_s Os grãos têm que permanecer du_

tantãneos. rante certo tempo sob a ação

dos inseticidas tóxicos e há

necessidade de posterior aera-

çào.
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3. PRODUÇÃO DE GRÃOS, ARMAZENAMENTO E INFESTAÇÃO

A produção mundial de cereais flutua entre 750 e 800 mi-

lhões de toneladas por ano. O trigo contribue com aproximadamente

um terço do total, arroz e milho cada um com um quarto, sendo que o

restante é constituído por feijões, cevada, centeio, sorgo, etc.

Aproximadamente 80 a 35% de todo cereal é retido nos países

em que é produzido, sendo que a maior parte é mantido nas próprias

fazendas e locais de produção. Apenas em países com sistemas de

armazenamento bem desenvolvido os cereais tem mercado internacional.

Isto acontece principalmente com os Estados Unidos, Canadá, Argent_i_

nc. Austrália e França. Exporta-se aproximadamente 20% de todo o

trigo,, 10% de toda cevada e menos que 5% dos outros grãos (arroz,

feijão, etc.)» Todo o arroz é manejado em sacos, sendo que a maior

parte é exportada de Burma e da Tailândia. Pelo menos a metade de

toda a colheita de trigo, cevada e milho é produzida nos países que

tem estocagem em silos, com todas as facilidades que disso advém.

São países que estocam aproximadamente 650 a 700 milhões de tonela-

das de cereais,, Convém frizar que este é o processo que os países

em desenvolvimento também estão adotando, inclusive o Brasil.

Como já foi dito, as maiores perdas ocorrem nos países de

climas quentes, tropicais, onde os insetos não só se desenvolvem

muito rapidamente como também a infestação é sempre acentuada. Nor-

malmente o baixo nível de educação e extrema pobreza fazem com que

nestes países as aplicações de inseticidas se tornem impossíveis.

AÍ somente os métodos mais simples são aplicáveis, com excessão de

certas unidades armazenadoras,, onde existe adequada supervisão técni_

ca. Nos países mais desenvolvidos há um grande número de técnicas

capazes de diminuir as perdas causadas pelos insetos. Incluem a

administração de inseticidas, diminuição da temperatura injetando

ar frio, armazenamento hermético e fumigação. A mistura de grãos

com inseticidas é proibida em muitos países europeus e a tendência



. 8 .

natural é de diminuir cada vez mais a taxa permissível de resíduos.

A fumigação pode ser feita sob p lás t icos , em sacos, nos s i l o s , e t c .

Os cereais também são fumigados na ocasião da exportação e/ou da im

portação de produtos. Em todo caso pode-se afirmar que as perdas

causadas pelos insetos nos grãos armazenados variam de poucos por-

centos até sua total idade. Calcula-se que no Brasil,, perde-se no

mínimo 20% de todas as colheitas, podendo-se dizer que perdas de 50

ou mais porcentos são freqüentes*

Pode-se concluir assim pelo exposto que os grãos armazena-

dos produzidos em climas quentes devem ser mantidos, o mais possí-

vel l ivres de insetos, a fim de se evi tar perdas t o t a i s . Ainda mais

que países que importam grãos destes países sempre fazem com reser-

vas.

Normalmente não se faz controle de insetos quando da expor-

tação, chegando o produto após longa viagem* as vezes, completamen-

te destruído ao porto de destino. £ certo que a ausência completa

de insetos nem sempre ê necessário» principalmente quando se previ

um tempo curto de armazenagem, o que é válido principalmente pa-

ra os climas mais frios ou épocas mais fr ias do ano. Mas i s to não

acontece em climas t rop ica is , onde se armazena certos produtos por

longos períodos, para regular os preços de passagem da entressa-

fra. É precisamente aí que se deve a t ingir uma desinfestação to ta l :

nos estoques de emergência e nos de exportação para outros paí-

ses.

Desta maneira pode-se observar que há urgência de se contro

lar as pragas mais comuns, como acontece por exemplo com as espã-

c i e s s e g u i n t e s ^ &Ltophilu& ztam&Lò M o t s . , SÁXophÁZuò ofiyzat L . , S-t-

tophÁZiu gfianaAiuo L . , 0>iyzae.phÁZuA &uAÁnmwiA<Lt> F . , Jfúhotwm COA-

tanzum Herbst,, ThÁhoLum con^ium Durv., Rkízope.ntha. donúníca F . ,

SitottoQa. tzhHoJüdJLa. Olivier, VlodJux intovpw.cX.illa. Hbn. e Caána.

CCL'itzlta Walker.

É claro que onde se sente dificuldades em aplicações de in-
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seticidas, também há grandes problemas na aplicação da irradiação.

Esta desinfestaçlo é mais aplicável em países onde há estocagem de

cereais em determinados locais, com silos de grandes capacidades,

sendo que pode ser considerado como uma alternativa para a fumiga-

ção, notadamente para o caso dos cereais destinados ao consumo numa

no. A irradiação não tem interesse imediato para o controle dos in_

setos em milho ou sorgo, que tem destino de servir para rações, uma

vez que pequenas infestações pouco prejuízo irão causar. Também há

certa dificuldade de se aplicar o método para o arroz em sacos, as-

sim como quase impossibilidade de utilizá-lo nos estoques que perma

necem nos sitios e fazendas. Pode ser porém altamente lucrativo

utilizar o método na desinfestaçao de produtos já ensacados, como

aqueles destinados ao mercado varejista.
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4. PROGRAMA PARA PESQUISA ENTOMOLOGTCA EM INSETOS DE PRODUTOS ARMA-
ZENADOS

A contribuição de uma pesquisa entomológica visando aplica-

ção da radiação ionizante como meio de desinfestação, requer princi_

palmente a resposta a dois objetivos: obter os dados necessários p£

ra o desenho de um irradiador próprio e dados econômicos comparati-

vos com os métodos usuais de fumigação,

A função principal é determinar a dose mínima eficiente pa-

ra aplicação indLàtrial, indicando qual a segurança com que estes

dados podem ser utilizados. Deve-se ainda estudar os fatores que

influenciam a sucetibilidade da praga frente as radiações, assim cp_

mo os fatores que na prática são capazes de diminuir a eficiência

de uma aplicação de radiações. A pesquisa deve ainda mostrar o oue

poderá acontecer quando na prática há o uso inadequado de doses mui^

to baixas, mostrando o grau de tolerância no que tange a uma irra-

diação uniforme, É necessária a avaliação das doses requeridas pa-

ra as diferentes espécies, estágios de desenvolvimento ou mesmo ra-

ças locais, compareJos com os Lóxicos químicos. Deve-se procurar

uma dose esterilizante permanente» mínima, capaz de causar a morte

dos insetos num período o mais curto possível» minimizando desta

forma o dispêndio econômico na aplicação da irradiação.

Os principais problemas a serem resolvidos por um programa

desta natureza, principalmente com vistas â aplicação deste proces-

so no Brasil, seriam:

1) Determinação da sucetibilidade de todas as fases do ci-

clo evolutivo dos insetos em questão: determinação da d_o

se esterilizante mínima para as principais pragas do ar-

roz, milho e trigo no Brasil, ou seja de SitophÁMtÁ z&a-

maíò Mots,, S. OAt/zae (L.) e nos Estados do sul de S.

Qhan<Vú.u& CL.). Aconselha-se determinar estas doses tan_
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to para as linhagens de laboratório como para de campo.

2) Determinação dos fatores que influenciam a radiosensibi

lidads - a) Fatores físicos: elevação e diminuição da

temperatura antes, depois e durante a irradiação; Fraci£

namento da dose (passagem sinnples ou múltipla através do

irradiador); Taxa de dose de irradiação; Eficiência bio-

lógica relativa entre radiação gama ou elétrons acelera-

dos; b) Fatores químicos; presença de gás carbônico, ni-

trogênio, hidrogênio e principalmente oxigênio antes,du-

rante e após a irradiação. Tipos de alimentação(tipo de

dieta sob a qual os insetos estão vivendo).

3) Determinação da dose crítica para esterilização de espé-

cies consideradas secundárias, quer seja em grãos quebra

dos ou jã atacados pelas pragas primárias, em feijões e

outras semences leguminosas, e em farelos e farinhas.

4) Determinação da permanência da esterilização, havendo eu

não recuperação de fertilidade dos insetos.

5) Determinação da influência da densidade populacional so-

bre a dose, tanto para os estágios imaturos como os adu_l

tos, reprodutores.

6) Confirmação da esterilização em populações grandes, em

grandes massas de grãos.

7) Testes de salubridade dos grãos irradiados com animais

de laboratório: ratos, camundongos, aves e cães.

8) Testes de aceitabilidade do produto irradiado:- qualida-

de de panificação no caso do trigo, estudos de palatabi-

lidade e testes de armazenagem.

9) Avaliação da desinfestaçãc em nível industrial: se há
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ou não demanda deste novo processo, informações sobre a

quantidade a ser irradiada e estocada, métodos mais con_

venientes para a acomodação posterior do produto trata-

do, isto êj se em silos, armazéns com os produtos ensa-

cados. Empacotamento de por exemplo fumo em fardos ou

cigarros já manufaturados.

10) Engenharia da construção de plantas de irradiadores, de

múltiplo uso ou de uso restrito para determinados produ-

tos.
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5. TRABALHOS REALIZADOS COM SUopkiZut, zzamacò MOTS. E SUophMut,

oiyzae. (LJ NO BRASIL

No Brasil , sem dúvida alguma, a espécie SitopfaiJtuA zzmaÁA

Motsc é a pior praga de milho^ arroz e t r igo armazenado.

No caso do milho ã responsável pela perda de no mínimo

da produção total., o que eqüivale a dizer que se perdem anualmente

pelo menos 2,2 milhões de toneladas do produto. Em regiões quentes,

onde a temperatura média anual é acima de 18 C também no arroz é a

pior praga., sendo que o Sitopkifüò OAyzae. (L.) ataca em nosso meio

esporadicamente». Em todo caso há a destruição de pelo menos 35%

Ue todo o arroz produzido, o que eqüivale a dizer que 2,5 milhões de

toneladas deixam de ser aproveitadas, Nos estados do sul do Brasil,

como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul» há a destruição de 18% de

todo o trigo,, correspondendo a 250 mií toneladas anualmente,

Embora não se deva esquecer que grande parte destas perdas

não se deva apenas a estas espécies, mas também a traça do milno

leva a sua parcela de culpaa pode-se afirmar categoricamente que pe_

Io menos 80% destas perdas são causadas pelas espécies Sitopkííuò

ze.m&í& Mots, e SitophihnA ofiyzae. IL.J. Realmente, em nosso meio,

é rarfssimo a espécie SiÁ.OpkiZul> gtiana/U.uò ( L J , ocorrendo apenas

como curiosidade em algumas partidas importadas de países f r ios .

Devido a estes fatos, todos os esforços de pesquisa devem

ser concentrados na determinação das doses de radiação gama capazes

de exterminar os insetos em questão. Trabalhos realizados em ou-

t ros países, como Estados Unidos, Ingla ter ra , França, índia, Pacfui_s

tão . I rão, Turquia, Egito, e t c . serviram de base para estudos realj^

zados aqui no Brasi l . Como primeira aproximação determinou-se que

a espécie SÁAephÁJLüÁ ztamcúA Mots., criada em ambiente controlado de

temperatura e umidade re la t iva constantes, tem a sua dose e s t e r i l i -

zante de 8 krarí. Isto com taxas de irradiação normais, ao redor
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de 80 krad/horac SÃXophiZüA OKyzag. (L.), espécie muito próxima da

primeira, tem a sua dose esterilizante de 7 Krad. Acontece porém

que a temperatura constante, que variava entre 29 e 31 C, aliada a

uma umidade relativa também constante, entre 65 e 75%, faz com que

o inseto reaja muito bem a irradiação, diminuindo os seus efeitos,

recuperando-se. Uma temperatura variável, entre 17 e 35 C com va-

riação de umidade relativa entre 45 e 90%, faz com que a dose neces_

sária seja apenas de 3 krad, por causa do stress da variação

tal.

Observações feitas em relação ao aumento da temperatura an-

tes da irradiação (45 C durante 45 minutos) também causaram uma cer_

ta resistência âs radiações, fato este porém observável apenas pe-

lo aumento da longevidade dos insetos tratados, não sendo necessá-

rio um aumento da dose para esterilizá-los.

Grande influência é causada pela presença de oxigênio duran

te as irradiações, Além de diminuir drasticamente a longevidade

dos insetos tratados, estes requerem apenas 5 krad para sua esteri-

lização»
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6 . TRABALHOS REALIZADOS COM labfiotu òub&cu>cÁ<tiuÂ (BOH.) E CaZloòc

b/Lachin> maculatuò ( F . ) NO BRASIL

A espécie Zabn.ote.6 òub^OÁCÁatuÁ (Boh.) é, no Brasil, a pior

espécie de caruncho no feijão comum, Vha&íotjuÁ vulgasÚA (L.). A se-

gunda espécie, CatloAobfiuchuA maculotuA (F.) é sem dúvida alguma a

espécie que causa os maiores estragos no feijão de corda,espécie de

feijão plantado nos estados do norte e nordeste brasi leiro, conhe-

cida cientificamente pelo nome de VÁgna òinznòiA Endl.

Estudos mcstraram que ZabnotiA Aub^aàdatuí) (Boh.) é respo£

sável pelo prejuízo de 20% em todo o feijão colhido em São Paulo,

Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. I s t o

perfaz um total mínimo de 440 mil toneladaa anuais. A espécie CalZo_

òobnxichuò macutatlLò CF») causa nos estados nordestinos e nortistas

perdas avaliadas em pelo menos 35%, chegando em alguns anos favorá-

veis a 50% ou mais, havendo casos em que o agricultor tem prejuízos

totais causados por esta praga. Avalia-se que Catlo&obfuichuò des-

troe pelo menos 650 mil tons. anualmente.

Estudos que visaram esteril ização por meio de radiações ga-

ma mostraram que a primeira espécie, em condições ideais de seu

desenvolvimento» é esteril izada somente com a dose de 10 Krad, is to

é, a 30°C e 80% de umidade relat iva. A segunda espécie mostra-se

capaz de esterilização permanente com a dose de 8 Krad, também nas

condições ideais de desenvolvimento: a 32 C e 85 a 90% de umidade

relat iva.
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7. TRABALHOS REALIZADOS COM CARUNCHOS DE MENOR IMPORTÂNCIA ECONÔMI-
CA NO BRASIL

Apesar dos prejuízos poderem ser avaliados em milhões de cru

zeiros anualmente, consideramos aqui como espécies de menor impor-

tância aquelas que atacam as farinhas, farelos ou grãos, já destruí^

dos pelas pragas primarias* os insetos que atacam o fumo, quer seja

em fardos, quer seja já elaborado sob a forma de cigarros ou charu-

tos.

Assim as espécies kc.anthocdU.deA obtzctuò Say, praga do ^

jão armazenado que ataca Vha&zoiixA VÜZQOJUÁ j á no campo, Anae.ceAu&

ÚOACicuJlatUÂ (DeGeer) que i a p ior praga do café armazenado, conhe-

cido como caruncho das tu lhas, TfUbotLum ccatantum (Herbst.) e T>tc-

botLim con^aíum (Duval), pragas que atacam grãos quebrados ou ataca

dos anteriormente pelas pragas primárias, TtnehxLo motÁXofi (L.) que

com as duas espécies de TnLboLLm ataca farinhas e fa re los , Rftczo-

pejvtha donunica (F.) praga do arroz descascado, LaAA.odgJma.bQJvU.coK

ne (F.) e SttgobÁjm parUntum (L.) sendo a primeira praga do fumo e

a segunda de vários produtos, desde crina animal a chocolate empac£

tado, todas podem ser controladas por doses que variam de 8 a 18

Krad de radiação gama. Todos os trabalhos mostram que as pragas

são mais resistentes âs radiações quando se encontram em seu ambieji

te mais favorável5 havendo pois recuperação mais rápida das célylas

afetadas. Indicam ainda as pesquisas que as condições favoráveis

normalmente não ocorrem em nosso meio, podendo-se, por isso, d imi-

nuir as doses de 10 a 20%.
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8. TRAÇAS DE MAIOR IMPORTÂNCIA QUE ATACAM PRODUTOS ARMAZENADOS NO
BRASIL

A pior traça de produtos armazenados é sem dúvida a]guma a

do milho, Sitotfuoga CdAZoJUdUUx Olivier.

Causa em milho a perda de pelo menos 5% da produção total.

É de pouca importância em silos, pois é praga de ataque superficial,

não se aprofundando mais que 30 ou 4Q cm na massa dos grãos. Mas é

nas sacarias, nos armazéns portanto, que faz do milho e do arroz o

seu alimento preferido. £ principalmente no arroz descascado, sem

a proteção das glumas, onde penetra e rapidamente se dissemina.

Sendo capaz de por ao redor de 700 ovos em sua vida sexual,

completando seu ciclo vital em menos de 3C dias, em pouco tempo é

capaz de destruir completamente um estoque de grãos armazsnados. Não

para no milho e no arroz, mas também ataca o sorgo e principalmente

o trigo» que são o seu habitat preferido.

Como já foi referido anteriormente, o arroz em quase todo o

mundo é armazenado em quase que 90% dos casos em sacos. E* a traça

por isto considerada no Brasil e terceira praga em importância para

os grãos armazenados, destacando-se sem dúvida no arroz. Estudos

realizados com intuito de esterilizar este inseto por meio de ra-

diações gama mostraram-no extremamente resistente. Doses que chega_

ram a 90 Krad ainda permitiram reprodução.

Outras espécies como CadHa. cauXzlla. Walker, Vlodia

puncteMa ÍHbn.) e EphzAtia. kuinizlla. (Zeller)não foram estudadas

no Brasi l , porém dados obtidos em outros países mostraram resist in-

cias semelhantes nestas espécies.

Em todo caso está sendo tentado a Técnica do Indivíduo Este

r i l para estas pragas. Consiste em se fazer uma criação massal des

tes insetos em laboratório, esteri l izá-los e soltá-los sobre os
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grãos infestados. Evita-se com is to um grande dispêndio em i r r a -

diar o grão com altas doses, absolutamente desnecessárias para de-

sinfestação dos carunchos e gorgulhos.
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9. METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DAS DOSES ESTERILIZANTES PARA CA-
RUNCHOS, GORGULHOS E TRAÇAS QUE INFESTAM GRÃOS E PRODUTOS ARMAZ£
NADOS

A base teórica para a determinação da dose eeterilizante pa

ra qualquer inseto quer seja de produto armazenado, grão ou mesmo

inseto de carrpo ê* bastante simples. Consistindo em se administrar

doses crescentes de radiação, ionizantes sobre os insetos.

Normalmente utilizam-se populações de insetos que tenham um

número mínimo de 30 insetos, para cada dose, mas é preferível a utî

lização de um número bem maior, pelo menos ao redor de 100 indiví-

duos. Normalmente estes são divididos em uma série de repetições,

de no mínimo 4, mas é preferível ter ao redor de 8 a 10 repetições

para cada dose. Assim um experimento bem planejado possui ao re-

dor de 10 a 20 insetos por repetição, com 8 a 10 repetições por do-

se.

Normalmente se faz a sexagem dos insetos, colocando para ca

da repetição um número igual de machos e fêmeas. Nos casos em que

a razão sexual de machos para fimeas em populações naturais, não é

de 1 para 1, deve-se levar em conta também esta variação.

Muitos pesquisadores preferem utilizar insetos de idade co-

nhecida, isto é, de 0 a 24 hora9, de 24 a 48 horas, ou de 0 a 7

dias, ou de 7 a 14 dias, conforme a longevidade natural dos insetos.

Outros pesquisadores já preferem a utilização de amostras normais de

de uma população grande, criada há muito tempo em laboratório,e que

tenha insetos de todas as idades, desde recém emergidos até inse-

tos que quase já atingiram a idade da morte. Neste caso estes pre-

ferem aumentar o número de insetos por repetição e o número de re-

petições por dose, baseando-se na presuposição de que estão estudan_

do populações as mais próximas possíveis das que ocorrem na nature-

za. Este método também tem a vantagem de não necessitar de sexagem
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dos indivíduos, pois a probabilidade de se possuir igual número de

machos e fêmeas em cada uma das repetições aumenta com o número de

indivíduos coletados. Em todo caso estes métodos dependem única e

exclusivamente dos objetivos a serem alcançados.

Cada tratamento após a irradiação deverá sofrer contagens de

proginie. Esta poderá ser feita na fase de ovo, larva, pupa ou mes

mo adulto. Muitas doses são capazes de causar morte da fase de ovo,

outras na fase de larva, sendo que há ainda outras que causam a mor

te da pupa. E há mesmo certos casos em que quando os pais foram ir

radiados, a primeira geração filial é de baixa fertilidade eu mes-

mo estéril. Em estudos minunciosos deve-se fazer registro da morta

lidade de cada uma das fases, observando-S3 ainda o grau de esteri-

lização obtido nos descendentes. Em todos os casos as doses mais

baixas são as que permitem a oviposição, onde podem ou não, em de-

pendência da dose, eclodir larvas. Estas podem ou não, se desenvol

ver e transformar em pupas que, por sua vez, podem aar emergência

ou não aos adultos que por sua vez são ou não estéreis. Doses mais

elevadas normalmente causam ausência completa de oviposição ou mor-

te dos embriões.

Como é normal para todas as radiações, dadas a qualquer ser

vivo, esta? causam um decréscimo acentuado na longevidade, tanto

maior quanto maior a dose.

Para o caso de tratamento de grãos ou produtos armazenados,

deve-se procurar a dose mínima necessária para completa e permanen-

te esterilização dos insetos infestantes. Mas esta nem 9empre é

ideal para insetos que na vida de adultos, continuam dsstruindo o

substrato onde vivem, É" por exemplo o ca9O dos gorgulhos do gênero

SAXophU.ua, dos carunchos das tulhas A/ui£ceAuó fJoaetcu&ttUóíDeGeer),

do caruncho RhyzopeMha. dominica (F.), etc. são espécies que devem

ter além de serem esterilizadas, uma diminuição de sua vida, a fim

de minimizar os estragos causados pela 9ua alimentação. Normalmen-

te doses esterilizantes já diminuem drasticamente a longevidade, em
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pelo menos 50%, mas certas donas de casa preferem ao comprar o pro-

duto encontrar todos os insetus mortos ou ainda, de preferência, COJTI

pletamente sem a presença dos cadáveres de insetos adultos. Normal-

mente pouco se preocupam com as fêmeas imaturas, escondidas dentre

os grãos, e portanto quase que sempre invisíveis. Países importad£

res de produtos armazenados, como os Estados Unidos, exigem a ausSn

cia completa de cadáveres de insetos, em qualquer das fases, e ain-

da em farinhas a inexistência de partes dos corpos triturados.

Um método inventado no Brasil para a determinação da dose

de esterilização de insetos que atacam produtos armazenados, consi_s

te em se colocar certo número de insetos, ao redor de 100, em uma

quantidade de aproximadamente 120 e 180 gramas de substrato. Fazerrr

-se de 4 a 6 repetições, para cada dose. Irradiam-se as amostras,

fechadas apenas com uma tela, metálica no caso dos insetos que pos-

suem mandíbulas fortes, ou então de tecido ou papel nos outros. Pe-

sam-se semanalmente as amostras, em balança de precisão de até 0,01

grama. As amostras que foram irradiadas com doses não suficientes

para esterilizar os insetos, iráo perder peso, pois a progSnie irá

se alimentar, quer seja na fase larval, quer seja ainda na fase a-

dulta no caso dos gorgulhos. Transformam o alimento em gás carbôni

co e energia que se dissipam, havendo após um período de 6 a 8 gera_

çôes pronunciada perda de peso. Nas amostras em que houve esterxli

zação, os insetos não mais se reproduzem, não havendo portanto per-

da de peso. Como simplificação ainda deste método, não há nem ne-

cessidade de se fazer as pesagens semanais, pois as amostras em que

os insetos se reproduziram, epós algumas gerações sofrem intenso a-

taque de fungos, pela exudação da água dos insetos mortos que se

acumula nos grãos. Os outros, onde houve esterilização, apresentam

os grãos limpos e sadios, apenas com os insetos mortos que foram ir̂

troduzidos inicialmente nas amostras. Apresenta o método a desvan-

tagem de ser um tanto demorado, mas a sua maior vantagem é além da

simplicidade a exatidão, pois leva em conta exatamente o ambiente

em que estão sendo armazenadas as amostras. Determinou-se assim
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que SitophÂZuA zzamaiò Mots, é esterilizado com a dose de 8 krad

quando após o tratamento fica em ambiente de 30 C, mas i esteri l iza

do con 6 Krad,quando permanece a 25 C. Semelhantemente SítophÁJLuA

ohJtjzao, CL.) é esterilizado com 7 krad quando alimentado com arroz

ou milho, mas a dose de 5 krad já é suficiente quando o substrato é

o macarrão.



.23.

10. TESTES COM GRANDES QUANTIDADES DE GRÃOS

Os testes com grandes quantidades de grãos ainda não foram

feitas no Brasil, principalmente pela falta de facilidade de arma-

zenamento.

Também até hoje poucos órgãos governamentais se interes-

saram em fornecer algumas toneladas dos diversos produtos a serem

testados, uma vez que a rede de silos estabelecida mal dá para a es_

tocagem normal dos produtos.
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1 1 . TESTES DE PALATABILIDADE

Testes sérios de palatabil idade atualmente foram fe i tos em

raríssimos casos em condições nacionais.

Provou-se que f e i j ã o , irradiado com uma dose de 15 krad.por

tanto 50% superior ã recomendada atualmente, sofre uma espécie de

envelhecimento prematuro, que porém se iguala com o passar do tempo.

Tornanrio-se absolutamente igual ao fe i jão nâo irradiado após um pe-

ríodo que gira ao redor de 3 a 4 meses.

Testes fe i tos com t r i go i r radiado, com o qual posteriormen-

te f o i f e i t o pão, provaram não haver diferença nas qualidades de pa

ni f icação, assim como não houve diferença na palatabil idaae e n t r e

pão fe i t o com t r i go i r radiado, mesmo com doses exageradas, que atin_

giram 35 Krad, e aquele f e i t o com t r igo normal, nâo i r radiado.
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12. TESTES DE SALUBRIDADE

Um fato muito discutido é a salubridade dos grãos após a ir

radiação, uma vez que é impossível ssparar, como nos tratamentos por

inseticidas ou fumigações, o substrato dos insetos.

Como os grãos ou os produtos a serem tratados são irradia-

dos com radiações de baixa energia e que não são capazes de serem

ativados por gama ou elétrons acelerados, a hipótese de tornar o

alimento radioativo cai por terra. Também não se cogita em irra-

diar alimento? por neutrons, de qualquer tipo, o que poderia causar

este efeito. Há pois completa impossibilidade de tornar um alimen-

to radioativo irradiando-o por radiações gama provenientes do Cobal

to 60, assim como seria impossível tornar luminosa uma parede ilumi

nada simplesmente com uma lâmpada incandescente após esta ter sido

desligada. Mas há o problema da indução química de substancias tó-

xicas e a possibilidade para alguns cientistas de tornar of. alimen-

tos cancerígenos.

Para tanto foram feitos muitíssimos testes, não no Brasil,

i verdade, mas em países como os Estados Unidos, Alemanha, França e

Inglaterra, chegando-se sempre a conclusão que a possibiliaade des-

tas induções é extremamente remota. Provou-se em testes que dura-

ram muitos anos, que a fumaça de um simples churrasco é milhões de

vezes mais perigosa que a irradiação de um alimento. Médicos famo-

sos dizem ainda que a simples cocção dos alimentos ingeridos pelo

homem é muitíssimo mais perigosa pela atrofia intestinal, dental, es_

tomacal, e t c , que causa, que qualquer um destes métodos de desin-

festação que se utilizam da radiação ionizante.

Normalmente utilizam-se cães, ratos, galinhas e camundongos

para a verificação da salubrid^de em alimentos. Ha Iei9 que obri-

gam os cientistas alimentarem os animais testes com uma dieta que

contém 30% de seu peso SB'-O em alimento irradiado. £ 9abidr> que
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muitos animais não comem determinado alimento, como acontece por

exemplo com camundongos que não gostam de bateta cozida. Torna-se

necessário um treino anter ior para que estes animais consumam bata-

ta cozida i r radiada. Torna-se óbvio que se um camundongo sentir "do^

res de barr iga" , is to deve-se principalmente ao fato de ter comido

batata, e não de esta batata te r sido i r radiada. Semelhantemente é

d i f í c i l fazer-se testes com café i r radiado, pois é extremamente d i -

f í c i l fazer um cão i nge r i r 30% de seu alimento sob a forma de café

i r radiado.

Para tanto iniciaram-se no Brasi l testes ut i l izando as pró-

prias pragas como animais de estudo. E estes provaram que doses

que chegam a aproximadamente 20 Kiad, causam um aumento da longevi-

dade do animal que inger iu este alimento i r rad iado, havendo inclusi_

ve aumento na reprodução. Doses de 100 krad em nada di fer i ram da

testemunha, continuando absolutamente normal a vida sexual dos i n -

setos teste, assim como em nada mudou a sua longevidade. Doses de

1,5 a 5 Mrad somente diminuíram a longevidade e reprodução, mas em

uma proporção que não passa de 20%.


