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R E S U M O

Foram irradiados com uma dose de 5 Krad de radiação gamai fan

te de t0Co. taxa de 96,25 Krad/h) insetos adultos com idade de 0 a

24 h, das espécies SÂXopkUuA ztmail Hots, e labHottA

(Boh.) .

Os insetos, irradiados em conjunto com os substratos de mi-

lho, arroz e feijão, tiveram tratamento de um fluxo de ar, oxigê-

nio, nitrogênio e gás carbônico, durante 30 minutos, sendo depois

irradiados e finalmente mantidos durante 51 semanas em ambiente cqn

trolado a 2S°C.

Verificou-se a perda de peso do substrato, sendo que a maior

perda observada foi no tratamento irradiado em ambiente de ar.

0 tratamento mais eficiente foi o do oxigênio, onde pratica

mente os substratos não perderam peso, seguido pelo gás carbônico e

pelo nitrogênio.

Recebido para publicação em 23 de marÇo de 1976.
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INFLUENCE OF OXYGCK» UltROfiCN MIO CARBONIC
GAS DURING GAMMA IRMQIAHQN OF

MOTS, mülénwtu *

S U M M A R Y

The present paper was conducted in order to get information

on the influence of different gases during irradiation of two

stored grain insects.

Zero to twenty-four hour old adults of the corn-weevil

(5. ziantUò) and of the bean weevil (Z. òub^OÃCicutuA) with their

food were irradiated with 5 Krad of gamma rays from a Co-60 source

(doss rate of 96.25 Krad/h).

The foodstuffs for the corn weevil were maize and rice and

for the bean weevil common beans.

Before irradiation the insects of each treatment were

exposed during 30 minutes to a gas flux of air* oxygen» nitrogen»

and carbonic gas, respectively. After* irradiated insects were Kept

in a temperature controlled chamber at 26 C. Losses in weight of the

foodstuffs were recorded for 51 weeks.

The greatest weight loss was found in the treatment with

air flux. Weight losses decreased with the nitrogen, carbonic gas

and oxygen treatments, respectively.
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Dentre os tratamentos para a desinfestaçao de grãos e produ

tos armazenados, a irradiação gama situa-se numa posição privilegia

da. Isto porque» além de ser altamente eficiente» não produz e nem

introduz elementos ou substâncias tóxicas» portanto não deixa res^

duos ou poluentes, deletêricos ao consumidor.

Em certos casos há necessidade de se utilizar doses de ra-

diação elevadas» para um controle ideal» o que torna o processo

oneroso e consequentemente menos atrativo para seu emprego em esca-

la industrial.

Visando minimizar este problema, foi planejado o presente

trabalho» cujo objetivo é diminuir as doses até então recomendadas,

conservando a mesma eficiência de controle» com o auxílio dos efei-

tos letais de gases comumente considerados não tóxicos.
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2. REVISA) DE LITERATURA

Desde que THODAY ê READ (1947) mostraram os efeitos siner-

gistas que uma maior concentração de oxigênio causa durante a irra-

diação, houve vários trabalhos importantes que estudaram a maté-

ria, tanto sob o ponto de vista de maior concentração de oxigênio

como de sua ausência.

Em 1962 GROSB fez uma revisão quase que completa sobre o

assunto.

BAlMiOVER, em 1963, achou que a irradiação em atmosfera de

gás carbônico necessitava ser em doses aproximadamente 100% maio-

res que em ambiente de ar, para obter o mesmo efeito, no caso este-

rilização de Cochtiyomia hominivoiax Coq.

BYCHKOVSKAYA & OCHINSKAU (1965) estudaram o efeito da hi-

poxia, que aliada a baixa temperatura, de 1 a 5 C, mostrava ser al-

tamente protetora; efeito este que desaparecia com o aumento da tem

peratura, de 20 a 25°C.

SMITTLE (1967) trabalhando com Muóca domestica. ÍL.) verifi-

cou que a irradiação feita em atmosfera de oxigênio causou maiores

danos que quando feita em ambiente de gás carbônico. Assim a este-

rilidade induzida foi muito menor quando as moscas eram tratadas em

gás carbônico, sendo necessária uma dose de até 30% mais elevada

para atingir a mesma porcentagem de esterilidade.

BALDWIN & CHANT (1970) trabalhando com o percevejo RhodrÜLU

pJwtíxuò Stal. verificaram que anoxia durante a Irradiação faz com

que houvesse muito maior atividade dos machos. Trabalharam inclus^

ve com doses de até 15 Krad, observando que o nitrogênio, gás utili

zado, aumentou em mais de 10% a longevidade dos insetos.

No Brasil, SANTOS et ai. (1976), verificaram que Muòca do-

mtitica (L.) em ambiente de oxigênio viveu, após irradiação com 10
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Krad de radiação gama, aproximadamente 15% a menos. Quando trata-

das em hidrogênio viveram quase 20% a mais, e em nitrogênio aproxi-

madamente 7h a mais.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Paro se conseguir os resultados arrolados no item de Intro-

dução e Objetivos, foram utilizados o milho, o arroz e o feijão,

alimentos que entram em alta proporção na dieta popular.

Pelo mesmo motivo, o milho preferido pela praga SitophituA

ZtamaiA riots., o arroz em segundo lugar na lista de sua preferên-

cia, e o feijão, preferencialmente prejudicado por labncteA òixbia&-

dcutuA (BohJ, tornaram-se obviamente os produtos ideais para tes-

tes, assim como as pragas, os animais teste por excelência.

Desta forma foram irradiados insetos adultos com a idade

de 0 a 24 horas, de SítophiZub ztatnaÁA Mots., linhagem de laborató-

rio, e lobnaiXÁ iub^aòciatuò (BohJ, com uma dose de 5 Krad (± 10%)

a uma taxa calculada em 96,25 krad/h (± 10%).

Foram feitos quatro tratamentos, com três repetições, para

cada substrato (milho: Z&a maijó L., cv. HMD 7974, arroz: Onijza *a-

iiva ÍL.) cv. Jaguari, feijão PhabtoZuA WZQOAÁÁ (L.) CV. Rosinha) .

Foram feitas injeções de ar, oxigênio, nitrogênio e gás car

bônico, durante trinta minutos, em vidros de aproximadamente três

litros, contendo as diversas rspe^ições a serem tratadas com os ga-

ses imediatamente antes da irradiação.

Cada tratamento su compunha de nove vidros hermeticamente

fechados, (nove repetições, três para cada substrato). Cada vidro

continha ao redor de 140 gramas de sementes, com aproximadamente 13

a 14% de umidade, e 20 insetos adultos.

Após a irradiação, feita em câmara com temperatura ao re-

dor de 30°C, por um tempo não superior e cinco minutos, as repe-
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tições foram postas em estufa regulada a 28 ± 1 C. Aí permanece-

ram por um período de 51 semanas, sofrendo semanalmente uma pesa-

gem, em balança com precisão de até 0.01 gramas.
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4. RESULTADOS E ANALISE

Os resultados obtidos foram resumidos no Quadro 1. onde se

observa o peso inicial e o da 51. semana, em grames, assim como o

peso remanescente dos produtos em observação, em porcentagens rela-

tivas ao início do experimento.

Com os pesos remanescentes foi feita a Figura 1. para me-

lhor se visualizar os resultados.
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Quadro 1 - Pesos do milho, arroz e feijão no início do experimento
- a

e apôs a 51. semana de ataque por suas respectivas pra-

gas, irradiados com a dose de 5 krad de radiação gama em

atmosferas de ar. oxigênio, nitrogênio e gás carbônico,

(médias).

Produto .. _ Peso em gramas
Atmosfera a

e inseto inicial 51. semana 51" semana

Peso em porcentagem

Milho

S. zexmaiò

Arroz

S. zzxmaÀÃ

Feijão

Z. òubúaòcÁaú

ar
0 2

Na

C02

ar

0 2

N2

C02

ar

Oa
U> N2

C02

136.48

131.50

135.25

136.94

158.65

143.49

151,42

155,51

136,21

139,92

141,88

131,47

74,18
130.22

115.56

124.89

88.64

142,25

150.17

155,45

107,97

137,37

139,11

129,13

54,35
99,02

85,44

91.20

55.90

99.14

99,17

99,96

78,85

98,18

98,05

98,22
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Figura 1 - Peso remanescente de milho, arroz e f e i jão , em porcentagem,

após 51 semanas de ataque de S. zeom&tô e Z. òub^CLòdatuÃ

irradiados com a dose de 5 Krad de radiação gama em atmosfe-

ras de ar, oxigênio, nitrogênio e gás carbônico.
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5 . CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS

Pode-se observar que os tratamentos de oxigênio* nitrogênio

e gás carbônico são os mais eficientes que o ar* uma vez que neles

houve pouca (milho] ou praticamente nenhuma perda de peso (arroz e

feijão).

0 tratamento oxigênio pode ser considerado o mais efetivo,

uma vez que foi também no milho o mais eficiente. Deve-se isto ao

fato de que o oxigênio eleva a taxa de respiração e metabolise. A

irradiação gama* em taxa elevada* faz com que o oxigênio seja con-

vertido em ozônio* tóxico a vida dos insetos e* evidentemente, de-

lstérico a reprodução. Isto faz com que a dose* considerada baixa

ou subesterilizante, torne-se esterilizante e portanto efetiva para

c controle de gorgulho em questão (S. zzamcúA).

0 nitrogênio, considerado protetor durante a irradiação, faz

com que os insetos sofram menos, mesmo considerando certa diminui-

ção da longevidade (SANTOS et ai., 1976). No caso, com a metodolo-

gia utilizada de manter os vidros hermeticamente fechados, sem per-

das de gás, e devido provavelmente a ação do nitrogênio deslocando

o oxigênio para um nível baixo* houve certa reprodução. Assim a

ação conjunta do gás nitrogênio mais a irradiação em dose baixa,não

foi suficiente para a total proteção dos grãos.

Caso semelnante ocorreu com o gás carbônico, porém com uma

eficiência um pouco maior, devida talvez a uma dissociação do CO2,

que poderia resultar em oxigênio e monóxido de carbono. Neste ca-

so, o resultado também é um gás tóxico* porém pouco* uma vez que os

insetos não possuem a hemoglobina que seria bloqueada como nos ani-

mais de sangue quente. Esta toxicidade somada com a do ozônio for-

mado em pequena quantidade* não chega a ser elevada* ou ao menos

tão elevada como a do oxigênio puro que já teve tempo de se difun-

dir pelas células, aumentando a metabolise, muito antes da irra-

diação.
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Para um estudo mais minucioso talvez houvesse a necessida-

de de se levar em conta as concentrações nâo absolutamente puras

das atmosferas utilizadas* uma vez que os gases existentes no inte-

rior dos grãos nâo chegaram a ser totalmente removidos devido a uma

relativa exiguidade do tempo em que se manteve os fluxos gasosos.

Mas como houve intensão de proceder a um tratamento que poderia ser

utilizado na prática» pôde ser* assim mesmo, demonstrado o efeito

sinergista procurado no experimento.
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A G R A D E C I M E N T O S

O presente trabalho teve como início uma sugestão lançada

pelo Dr. Admar Cervellini sobre a introdução simples de nitrogênio

para fins de desinfestação em ambiente hermético.

Aliamos a sugestão a irradiação, agradecendo a idéia ini-

cial.
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