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RESISTÊNCIA DE GRÃos DE GENÓTIPOS DE MILHO IRRADIADOS E NÃO

IRRADIADOS AO GORGULHO Sitophilus zeamais Mots., 1855 (COLEOPTERA:

CURCULlONIDAE)

RESUMO - A resistência dos grãos de 13 genótipos de milho ao ataque de

Sitophilus zeamais '(Mots.),· foi. avaliada em teste sem chance de escolha, sendo

efetuada uma seleção de 6 deles (AGN 2012, AGN 30AOO, AGN 31A31, AGN 25A23,

AGN 32A43 e AGN 35A42), os quais foram submetidos ao teste com chance de

escolha, avaliando-se a atratividade e anão-preferência para oviposição. Os grãos dos

genótipos selecionados foram posteriormente tratados com radiação gama do Cobalto

60, nas doses de, 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 kGy e submetidos aos mesmos testes. Pelos

resultados, constatou-se que os genótipos AGN 2012 (30,6 ovos), AGN 31A31 (33,6

ovos) e AGN 30AOO (34,8 ovos) apresentaram resistência do tipo não-preferência para

oviposição, e os tipos não-preferência para alimentação e/ou antibiose foram

observados apenas nos dois primeiros genótipos. Os genótipos AGN 25A23, AGN

32A43 e AGN 35A42 foram os mais suscetíveis ao gorgulho do milho. As doses

crescentes de radiação gama (60Co) no genótipo AGN 2012 reduziu a massa média de

adultos e, no AGN 35A42, aumentou; sendo que quando tratados na dose de 1,5 kGy

os genótipos AGN 2012 e AGN 31A31 reduziram a massa média de adultos e os

genótipos AGN 30AOO e AGN 35A42 aumentaram. As doses crescentes de radiação

gama (60Co) proporcionaram uma redução na massa seca média de grãos consumidos

pelo gorgulho, entretanto concluiu-se que a irradiação não quebrou a resistência dos

grãos de milho e pode ser usada para desinfestação de S. zeamais antes do

armazenamento.

Palavras-Chave: gorgulho, Insecta, irradíação, resistência de plantas a insetos, Zea

mays
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RESISTANCE OF IRRADIATED AND NON-IRRADIATED CORN GRAIN

GENOTYPES AGAINST THE WEEVIL Sitophilus zeamais Mots., 1855

(COLEOPTERA: CURCULlONIDAE)

SUMMARY - The resistance of 13 com grain genotypes was evaluated

against the attack ofSitophi/its zeamais (Mots.) by means of a no-choice test; 6 of them

were selected (AGN 2012, AGN 30AOO, AGN 31A31, AGN 25A23, AGN 32A43, and

AGN 35A42) and then submitted to a free-choice test where attractiveness and non

preference for oviposition were assessed. The grain frem the selected genotypes were

later treated with Cobalt-60 gamma radiation at the doses of 0.0; 0.5; 1.0; and 1.5 kGy

and submitted to the same tests. Based on the results, it was verified that genotypes

AGN 2012 (30.6 eggs), AGN 31A31 (33.6 eggs), and AGN 30AOO (34.8 eggs) showed a

non-preference for oviposition type of resistance, while non-preference for feeding

and/or antibiosis were observed in the first two genotypes only. Genotypes AGN 25A23,

AGN 32A43, and AGN 35A42 were the most susceptible to com weevil. The increasing

gamma radiation (GOCo) doses reduced the mean mass of adults in genotype AGN 2012;

however, the same parameter increased in genotype AGN 35A42; when treated at the

dose of 1.5 kGy, genotypes AGN 2012 and AGN 31A31 showed a reduction in their

mean masses of adults, while genotypes AGN 30AOO and AGN 35A42 showed higher

mean mass of adults values. The increasing gamma radiation doses (soCo) previded a

reduction in mean grain dry mass consumed by the weevil; however, it was concluded

that irradiation did not break com grain resistance and can be used for S. zeamais

disinfestation prior to storage.

Keywords: weevil, Insecta, irradiation, plant resistance to insects, Zea mays



1. INTRODUÇÃO

A importância da cultura do milho (Zea mays L.), no Brasil e no mundo, tem sido

observada por meio de suas diversificadas utilizações, quer seja na alimentação

humana ou animal, quer na obtenção de produtos e subprodutos industrializados. Os

grãos de milho são considerados fontes de matéria-prima básica para uma série desses

produtos, pois possui um alto teor de amido, 71,5% do peso total do grão, 4,8% de

lipídios e 10,3% de proteína (FORNASIERI FILHO, 1992). O Brasil é o terceiro maior

produtor mundial de milho, com uma produção de 43 milhões de toneladas (safra

estimada para 2004/2005), ficando atrás dos Estados Unidos, com 277 milhões de

toneladas, e da China, com 120 milhões de toneladas (AGRIANUAL, 2005).

Dentre as pragas que atacam os grãos de milho armazenado, o gorgulho

Sitophilus zeamais Mots., 1855 (Coleoptera: Curculionidae) é uma das mais importantes

por causa do seu elevado potencial biótico, infestação cruzada, possibilidade de

sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos (FARONI, 1992), e por causa

dos danos quantitativos e qualitativos que acarretam (ROSSETIO, 1966). Esses

prejuízos são classificados em perdas de peso, desvalorização comercial dos grãos,

perda de valor nutritivo, perda do poder germinativo das sementes, contaminação por

ácaros e fungos, etc. (PRATES & FRATIINI, 1976). De acordo com sua biologia e

hábito alimentar, o gorgulho do milho é considerado praga primária, por ser capaz de

atacar grãos íntegros e sadios, além de completar seu ciclo evolutivo no interior do grão

(LIMA et aI. 1979; SANTOS, 1993).

O controle de pragas associadas a grãos armazenados é realizado em larga.

escala com o uso de compostos químicos sintéticos, sendo a fosfina, atualmente, o

fumigante mais utilizado; todavia sua utilização de forma indevida levou ao surgimento
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de populações resistentes e à detecção de resíduos em grãos expurgados, com alto

teor de umidade (Faroni, 1997 citado por CASELLA et aI. 1998). Pesquisas atuais e o

conhecimento dos prejuízos causados pelo uso indiscriminado desses produtos,

associado à preocupação dos consumidores quanto à qualidade dos alimentos, têm

incentivado estudos relacionados a novas técnicas de controle de pragas.

De acordo com LARA (1991), a resistência de uma planta pode ser conferida por

diversas caracteristicas física~, quimicas e morfológicas. O milho, por apresentar

elevada variabilidade genética, apresenta-se favorável para a elaboração de programa

de pesquisa, com possibilidade de seleção e melhoramento da cultura para resistência

ao S. zeamais (WIDSTROM et aI. 1992). A resistência de plantas destaca-se como

método de controle pela vantagem de reduzir as populações de insetos-praga a níveis

que não causam danos econômicos, sem provocar desequilíbrio ambiental; também

pela sua especificidade e facilidade de utilização, pelo seu efeito cumulativo e

persistente no ambiente e compatibilidade com práticas culturais, sem onerar o custo de

produção (LARA, 1991).

A utilização da energia nuclear na forma de irradiações já é consagrada na

conservação de grãos e produtos armazenados e consiste em desinfestar os grãos com

uma determinada dose de radiação, para inibir a reprodução dos insetos, causando a

morte das populações infestantes (FRANCO et aI. 1997). Segundo SINGH & L1LES

(1972), é um método efetivo e facilmente incorporado na prática modema de manuseio

dos grãos, sendo suas principais recomendações a absoluta inocuidade e total

eficiência. Dessa forma, o conhecimento de alguns aspectos biológicos e

comportamentais de uma determinada espécie, mais especificamente S. zeamais, em

diferentes genótipos de milho e em genótipos de milho tratados com diferentes doses

de radiação, pode fornecer subsídios para estratégias de manejo em milho

armazenado.

Por isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os tipos de resistência

envolvidos em grãos de diferentes genótipos de milho, tratados e não tratados com

radiação gama do Cobalto-50, frente ao ataque de S. zeamais, em testes com e sem

chance de escolha.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Distribuição de S. zeamais

o gorgulho S. zeamais é uma praga cosmopolita de distribuição generalizada.

ROSSETTO (1969) realizou um levantamento em 182 municipios de São Paulo com o

objetivo de verificar a ocorrência do complexo Sitophilus spp., demonstrando que S.

zeamais é a espécie mais freqüente e mais importante para o milho armazenado,

causando os maiores danos, e distribuindo-se de forma generalizada por todo o Estado.

A sua distribuição generalizada no Estado de São Paulo está associada às condições

favoráveis de temperatura (23°C a 25°C), teor de umidade de grãos (12% a 15%), grãos

quebrados ou defeituosos, colheita tardia, ocorrência de focos residuais em depósitos,

meios de transporte e sacaria utilizada (FANCELLI, 1982). Segundo GALLO et aI.

(2002), é possível que o inseto complete 8 a 10 gerações anuais no Estado de São

Paulo.

A distribuição dos gorgulhos S. zeamais e Sitophilus oryzae (L.) foi monitorada

na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, durante 1986/88. Segundo THRONE &CLlNE

(1991), a população de S. zeamais foi abundante, sendo capturada durante o ano todo

nos locais de armazenamento de milho, enquanto S. oryzae foi abundante somente

quando capturado nos lugares onde o trigo foi estocado com regularidade.

Vários pesquisadores alertaram em seus trabalhos que a espécie de gorgulho S.

zeamais deve ser considerada a praga mais severa do trigo e do arroz. Isso se deve,

segundo ROSSETTO (1966), às condições quase sempre favoráveis do território

brasileiro. Pesquisas sobre a ocorrência de insetos-praga no milho safrinha, no Brasil,

mostraram que este é atacado pelas mesmas pragas da safra de verão; e também tem-
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se verificado, geralmente, maior severidade de danos dessas pragas na safrinha do que

no cultivo de verão (GASSEN, 1999; CRUZ & BIANCO, 2001). Esse fato foi confirmado

por PICANÇO et aI. (2004) que constataram a ocorrência de S. zeamais em 49

cultivares de milho safrinha, sendo essa praga responsável pelas maiores perdas dos

grãos de milho.

O gorgulho do milho tem sido relatado, com freqüência, atacando frutas

temperadas, especialmente pêssego, em Pelotas-RS (SALLES, 1998), maçã, na região

de Fraiburgo-SC (BONETI, 1999) e uva na Serra Gaúcha-RS (BOnON, 2003). As

infestações de S. zeamais têm sido observadas quando os pomares estão próximos a

paióis de milho (SALLES, 1998) e, segundo BONETI (1999) sua ocorrência geralmente

é próxima à colheita, na fase de maturação dos frutos. SALLES (2003), em

amostragens feitas em pomares de pessegueiro em Pelotas, RS, constatou que até 8%

dos frutos caídos, após a chuva ou vento forte, tinham sinais do ataque do gorgulho e,

dos frutos coletados nas árvores, 6% encontravam-se danificados pelo inseto.

2.2 Descrição e biologia de S. zeamais

Os adultos de S. zeamais medem cerca de 3 mm de comprimento, coloração

castanho-escura, com quatro manchas avermelhadas nos élitros, bastante visiveis logo

após a emergência; têm a cabeça prolongada para frente com rostro recurvado, onde

estão as peças bucais (GALLO et aI. 2002). TOLPO & MORRISON (1965) verificaram

diferenças morfológicas no rostro dos adultos, onde, com o auxílio de um estereoscópio

examinaram e identificaram o do macho como mais curto e grosso e o da fêmea como

mais delgado, liso e brilhante. O pronoto é fortemente pontuado e os élitros,

densamente estriados.

A diferenciação entre machos e fêmeas também pode ser feita pela análise das

genitálias, pois, de acordo com GALLO et aI. (1988), machos e fêmeas apresentam

estruturas bastante diferenciadas, sendo a face superior do órgão copulador do macho

a que apresenta uma canelura central formada por duas estrias. Por sua vez, a fêmea
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apresenta, no 8° esternito, uma placa basal em forma de "V" com as extremidades

superiores atrofiadas.

No milho em palha, os ovos são colocados, inicialmente, nas partes duras do

grão que ficam expostas e, posteriormente, penetrando em grãos já atacados, os

insetos colocam ovos em grãos vizinhos em partes do embrião ou próximas dele. No

milho debulhado, os ovos são postos, principalmente, na ponta do grão e proximidades.

PUZZI (1986) relatou que a fêmea, com o auxílio de suas peças bucais faz um orifício

no grão, depositando apenas um ovo por vez, fechando-o a seguir com uma substância

gelatinosa. Observou ainda que cada fêmea coloca, em média, cerca de 150 ovos

durante sua vida, sob condições ótimas de temperatura (28°C) e umidade (70%), e seu

ciclo se completa em 4 a 5 semanas.

Os ovos são de coloração branco-leitosa; as larvas são de coloração amarelo

clara com a cabeça mais escura e as pupas brancas. Todos estes estágios ocorrem no

interior do grão. Os principais parâmetros biológicos, segundo GALLO et aI. (2002), são

os seguintes: período médio de pré-oviposição: 6 dias; número médio de ovos por

fêmea: 282; período médio de oviposição: 104 dias; número médio de ovos por

fêmea/dia: 3; longevidade média das fêmeas: 140 dias; longevidade média dos machos:

142 dias; período médio de ovo a emergência do adulto: 34 dias; incubação: 3 a 6 dias;

viabilidade de ovo-adulto: 27%.

GELOSI &ARCOZZI (1983) observaram que em grãos de milho estocados nos

portos da Itália, os adultos de S. zeamais acasalaram-se em temperaturas acima de

17°C, com uma oviposição média de 50 a 200 ovos/fêmeas, ficando o período larval,

nessas condições, entre 20 a 40 dias. Segundo MATIOLl et aI. (1988/1989), em milho

debulhado, o orifício de emergência dos gorgulhos apresenta bordas irregulares, tendo

os adultos de S. oryzae preferência marcante pela saída dos grãos pela ponta, onde

sempre se observou maior número de perfurações.

Observações realizadas por OKELANA & OSUJI (1985), sob a ínfluência da

umidade relativa no desenvolvimento e na mortalidade de S. zeamais, mostraram que a

umidade relativa de 30% a 50% foi prejudicial à sobrevivência, oviposição e

desenvolvimento dos gorgulhos. A umidade relatíva de 70% foi a que proporcionou a
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maior oviposição e o melhor desenvolvimento dos adultos. A umidade relativa de 90%

foi prejudicial, pois favoreceu o desenvolvimento de fungos e bactérias afetando a

emergência dos adultos. KEEVER et aI. (1986) utilizaram grãos de milho secos por seis

e doze semanas em condições ambientais, verificando a influência na população de S.

zeamais. Concluiram que, em duas ou seis semanas de armazenamento após essa

secagem, os gorgulhos demoraram cerca de 4 semanas para emergirem, indicando que

essa prática diminuiu consideravelmente a população.

REIS JÚNIOR et aI. (1997) verificaram o comportamento de oviposição espacial

do S. zeamais, em função da densidade de casais e o tempo de exposição ao milho.

Concluiram que, tanto a pressão de densidade quanto o tempo de exposição,

proporcionaram um comportamento de oviposição completamente aleatório do

gorgulho, sem nenhuma tendência a um comportamento gregário.

2.3 Hospedeiros, danos e prejuízos de S. zeamais

A maioria das pragas dos produtos armazenados tem capacidade de atacar

diversos produtos. Isso permite a essas pragas multiplicarem-se, mesmo na ausência

do hospedeiro preferido. O gorgulho S. zeamais tem ocorrência marcante em milho,

mas multiplica-se muito bem em sorgo e em outros grãos, como arroz e trigo (GALLO et

aI. 2002). Os insetos dotados de mandíbulas desenvolvidas, rompem as películas

protetoras e penetram nos grãos, alimentando-se somente de seu conteúdo interno.

São pragas que completam seu ciclo evolutivo no interior do grão e são as mais

prejudiciais, pois, além de seus danos, abrem caminho para o ataque de outros insetos.

CAMPOS & BITRAN (1976) constataram, após 150 dias de armazenamento,

perdas de peso de 19,1% com 75% de infestação em milho ensacado nos armazéns, e

de 33,3% com 95% de infestação nos ensaios em gaiolas com infestação artificial, após

180 dias. Relacionando ainda o nivel de infestação de S. zeamais com a perda de peso

em grãos atacados, BITRAN et aI. (1979) observaram que a porcentagem de infestação

foi 3 ou 4 vezes maior que a porcentagem de perda de peso. Em ensaio de laboratório
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com S. zeamais em milho, constatou-se que a infestação natural provoca perda de

peso na ordem de 50% a 80% após 6 meses de armazenamento (GALLO et aI. 2002).

PICANÇO et aI. (2004) estudaram os fatores de perdas em 49 cultivares de milho

safrinha e constataram que o componente de produção no qual ocorreu maior perda foi

o grão, sendo o fator-chave das perdas o ataque de S. zeamais.

As infestações de grãos de milho pelo gorgulho também causam danos à

germinação. De acordo com SANTOS et aI. (1990), a redução da germinação variou de

13% com o inseto na fase de ovo (O a 4 dias de desenvolvimento), até 93% quando a

infestação no interior do grão estava com 41 a 46 dias de desenvolvimento

(pupa/adulto).

Os gorgulhos também podem afetar indiretamente a conversão alimentar de

animais em fase de crescimento. Assim, LOPES et aI. (1990) verificaram que houve

efeito do nivel de grãos danificados de milho pelo gorgulho na digestibilidade de sua

proteína e energia na conversão de suínos em crescimento. A proteína resultante de

milho danificado foi de baixa digestibilidade, em decorrência da grande disponibilidade

de aminoácidos não essencíais aos suínos e, a cada 1% no aumento do nivel de grãos

danificados ocorreu uma redução de 9,67 kcal de energia dígestivel e 9,71 kcal de

energia metabolizável. IRABAGON (1959) verificou que a composição química do milho

muda com o aumento do nível de carunchamento, e o teor de proteína do milho tende a

aumentar. O autor demonstrou com ratos que o valor nutritivo do milho praticamente

desaparece quando este sofre perda de peso maior que 25%.

2.4 Controle de S. zeamais

Para o êxito no controle de pragas em milho armazenado é preciso usar medidas

de higienização, limpeza e tratamento preventivo ou curativo com o uso de inseticidas,

devendo-se considerar o tipo de unidade armazenadora, as condições de aplicação e

eficiência do inseticida, o monitoramento das pragas e a resistência da população das

pragas aos inseticidas em uso (GALLO et aI. 2002).
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A temperatura e a umidade dos grãos constituem elementos determinantes na

qualidade porque influenciam na ocorrência de insetos durante o armazenamento. Uma

redução da temperatura da massa de grãos, abaixo de 15°C, tem sido eficiente na

redução da atividade de água dos grãos e, assim, na prevenção do desenvolvimento de

insetos (SUN & WOODS, 1994; SUN & BYRNE, 1998). A aeração, constitui uma

operação fundamental para abaixar e uniformizar a temperatura da massa de grãos

armazenados. Pesquisas realizadas com o milho por ARTHUR (1994), utilizando-se de

um processo continuo de aeração, demonstraram que populações de S. zeamais e

Tribolium castaneum (H.) foram significativamente reduzidas nos silos submetidos à

aeração e, segundo REED et aI. (2000), uma das vantagens do controle de insetos pela

manipulação da temperatura na massa de grãos é a menor demanda de fumigantes.

O controle do gorgulho do milho é feito basicamente por meio do uso de

inseticidas polvilhados, pulverizados ou em fumigação, os quais podem ser eficientes

desde que se façam várias aplicações e se disponha de instalações e equipamentos

adequados, o que nem sempre é possível aos pequenos e médios produtores (MEJULE

&OLOYEDE, 1991). Essa prática envolve custos e a necessidade de acompanhamento

técnico, além da possibilidade de seleção de insetos resistentes e intoxicação de

homens e animais (GALLO et aI. 1988). GUEDES (1990/1991) relatou resistência de S.

zeamais a vários tipos de inseticidas, dentre esses se destacaram o Iindane e outros

clorados, o malathion (organofosforado) e os fumigantes brometo de metila e fosfina.

A fosfina é, atualmente, o fumigante mais utilizado, porém seu uso indiscriminado

tem levado ao desenvolvimento de resistência das pragas, em conseqüência da alta

freqüência de aplicações de doses incorretas em períodos de exposição inadequados e

em ambientes não-herméticos (COELHO et aI. 2000). Essa resistência leva ao uso de

doses cada vez mais elevadas, ao aumento do tempo de exposição, aos níveis

inaceitáveis de resíduos, à possibilidade de intoxicação dos operadores e,

conseqüentemente, ao aumento dos custos sociais, ambientais e de produção (ANNIS,

1990; WHITE &LEESCH, 1996).

O emprego de inseticidas botânicos ou de origem vegetal no controle de pragas

de grãos armazenados apresenta perspectivas positivas. OJI (1991) estudou a proteção
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exercida por pó e extrato de Piper guineense contra S. zeamais em milho armazenado

e observou que ambos foram letais ao gorgulho por 6 meses. Pós de folhas de Pimenta

dioiea ocasionaram 63,4% de mortalidade de S. zeamais, e pós de folhas de Cariea

papaya reduziram em 36% a emergência de adultos (RODRIGUEZ & SANCHEZ, 1994).

De acordo com JEMBERE et aI. (1995), óleo essencial e folhas secas de Oeimum

kilimandseharieum apresentam ação repelente sobre adultos de S. zeamais e, segundo

DON-PEDRO (1996), óleos provenientes de plantas cítricas também demonstram

atividade inseticida sobre o mesmo. HUANG et aI. (1997) analisaram a ação tóxica do

óleo extraído da semente de noz-moscada contra T. castaneum e S. zeamais,

concluindo que o tratamento dos grãos com óleo de noz-moscada propiciam proteção

contra as 2 pragas por contato e fumigação.

Os métodos de controle citados, usados adequadamente, combinados com a

resistência de plantas aumenta a eficiência de controle de S. zeamais, podendo ser a

utilização de radiações ionizantes também associada como uma tática viável para o

controle do gorgulho em milho armazenado. A combinação dessas técnicas possibilita

reduzir as populações do inseto a níveis que não causam danos, reduzindo também a

quantidade de inseticidas, minimízando riscos de contaminação do ambiente, e da

expressão de resistência de pragas (GALLO et aI. 2002).

2.5 Resistência de genótipos de milho a S. zeamais

A cultura do milho, devido a sua alta variabilidade genética, apresenta-se

favorável para a elaboração de programa de pesquisa, com possibilidade de seleção e

melhoramento genético para resistência a S. zeamais (WIDSTROM et aI. 1992). A

textura dos grãos e a presença de substâncias que possam repelir os insetos ou

interferir no seu ciclo biológico são alguns dos fatores que podem ser utilizados para se

conseguir a resistência do milho ao gorgulho (BETANZOS, 1980; TIPPING et aI. 1988).

Entre as características associadas ao menor ataque de S. zeamais ao milho,

estão a dureza do grão e o maior empalhamento da espiga (FALEIRO et aI. 1995;
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MIRANDA et aI. 1995; PICANÇO et aI. 2000). Grãos de textura mole possibilitaram uma

maior taxa de emergência de S. zeamais, além de apresentarem maior número de

grãos atacados pela praga (BETANZOS, 1980). A natureza física ou química do

pericarpo, mais que a do endosperma, foi a principal responsável pela resistência dos

grãos de milho a S. zeamais (TIPPING et aI. 1988). A presença de ácido felúrico na

camada de aleurona e no pericarpo foi associada à maior resistência dos grãos, pois

tem uma ação deterrente sobre a alimentação dos gorgulhos quando adicionada à dieta

(SERRATOS et aI. 1987).

Variações na composição química do grão no tocante aos conteúdos de

açúcares, amido e proteínas podem influenciar o ataque dos gorgulhos e, em muitos

casos, alterar o seu ciclo biológico (MIRANDA et aI. 1996). Larvas de ovos de insetos

que se desenvolveram em grãos com alto teor de amilase demoraram o dobro de tempo

para eclodirem, em comparação com as que se desenvolveram em grãos normais

(PETERS et aI. 1960), sendo o desenvolvimento dos gorgulhos também prejudicado

(MILLS, 1972).

ROSSETIO (1972) obteve ganhos em resístência contra S. zeamais e Sitotroga

cereale/la em apenas um ciclo de seleção pelo método da espiga por fileira modificada.

Esses ganhos foram altos para as variedades Maya VII e Azteca Prolífico V. Esse

mesmo autor, juntamente com REZENDE et aI. (1978), concluíram ainda que a pressão

da palha da espiga talvez seja um fator para a resistência à S. zeamais.

A oviposição e o desenvolvimento de S. zeamais foram estudadas em espigas

de milho da variedade "Blanc Deux Precoce" com e sem palha, colhidas em Benin,

França. Nas espigas com palha, a maioria dos gorgulhos adultos alimentaram-se e

ovipositaram na parte superior da espiga exposta ao meio externo e, em espigas sem

palha, não ocorreu esta preferência para oviposição (KOSSOU et aI. 1992). Esses

mesmos autores verificaram que ocorreu um aumento no período médio de

desenvolvimento, quando a oviposição ocorreu na parte superior da espiga (com

palha), em virtude da menor suscetibilidade do endosperma à larva de primeiro instar.

TIPPING (1987) utilizou extratos de milho resistentes e suscetíveis e notificou que

ambos estimularam a oviposição de S. zeamais, porém notou-se uma relação positiva
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entre o número de ovos depositados e a aspereza do pericarpo dos diferentes

genótipos de milho. Em outro trabalho, TIPPING et aI. (1988) verificaram que linhagens

resistentes ao ataque da praga apresentavam superfícies lisas dos grãos, enquanto

naqueles suscetíveis as superficies mostravam-se ásperas.

Em teste de acompanhamento de dano causado por S. zeamais em 12

cultivares, realizaram-se testes de preferência com chance de escolha em sacos

armazenados em laboratórfo durante 90, 120 e 150 dias, avaliando-se a porcentagem

de infestação de grãos e germinação. Os cultivares SMD-I, SIN-I, Pozo Amarilo (doce) e

Hawai (superdoce) tiveram os maiores níveis de infestação, porém grãos com menor

perda de peso e germinação afetada pelo dano causado pelo inseto (MALLMANN et aI.

1988).

KEEVER et aI. (1988) encontraram diferenças significativas na média de

gorgulhos emergidos entre híbridos de milho resistente e suscetível após 6 e 12

semanas de armazenamento. A média de emergência, após 6 semanas, foi de 31,0

insetoslkg de grãos do híbrido suscetível F-4507; e 6,7 e 2,7 insetos/kg para os

resistentes D-1214 e P-3030, respectivamente. Após 12 semanas, a média passou a

ser de 62,8 para o suscetível e 17,8 e 4,8 insetos/kg para os resistentes.

O efeito das diferentes condições ambientais e de genótipos resistentes e

suscetíveis sobre a oviposição de S. zeamais foi estudado em laboratório. Na umidade

relativa de 67% e temperatura de 27°C, as fêmeas ovíposítaram menos nos genótipos

resistentes CAJ-208 e SMITI-057 e mais nos suscetíveis ANC-585 e AREQ-077,

enquanto no híbrido Píoneer 3777 o inseto apresentou comportamento intermediário

(URRELO & WRIGHT, 1989b). Em relação ao periodo de desenvolvimento dos

gorgulhos em genótipos resistentes (CAJ-208 e SMITI-057) e suscetíveis (ANC-585,

AREQ-077 e Pioneer 3777), URRELO & WRIGHT (1989a) relataram que o

desenvolvimento foi mais longo nos genótipos resistentes (37,3 e 37,0 dias,

respectivamente) do que nos suscetíveis (33,1; 32,6; 33,4 dias, respectivamente), e que

as progentes dos adultos alimentados nos genótipos resistentes foram

significativamente mais pesadas do que aquelas que emergiram nos suscetíveis, tanto

na infestação natural como na artíficial. A presença de ácido fenólico é um grande
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indicador dos graus de resistência dos grãos de milho ao ataque do inseto (CLASSEN

et aI. 1990). Segundo KANG (1991), o cultivar PI 91414, conhecido por Filipinas,

apresentou certa resistência ao ataque do gorgulho, não tendo sequer um grão

danificado.

SALLES (1994) verificou que o genótipo C-505 apresentou menor ataque em

relação aos demais genótipos durante o armazenamento em todas as avaliações

realizadas (peso, umidade, 'ger~inação, vigor, grau de grãos danificados e número de

gorgulhos emergidos). LUCCIN (1995) relatou que os genótipos de milho C -125, C-505

e C-701, quando submetidos a diferentes associações com e sem NPK, mostraram-se

suscetíveis ao ataque das pragas, porém os gorgulhos atacaram menos quando não

foram utilizados nitrogênio e fósforo; sendo que o genótipo C-701 quando adubado com

fósforo, apresentou o maior número total de insetos. Dos genótipos estudados por

BOIÇA JÚNIOR et aI. (1997), C-125, C-505 e C-701, mostraram-se mais resistentes ao

ataque da praga, enquanto os genótipos C-606 e C-525 foram os mais adequados ao

desenvolvimento do gorgulho. MIRANDA et aI. (1996) observaram uma diferença de

cerca de cinco vezes em relação ao número de gorgulhos emergidos e peso da matéria

seca, entre a população mais suscetível (BR 201) e a mais resistente (Cunha Branco).

A suscetibilidade da população BR 201 foi também confirmada por FALEIRO et aI.

(1995), por apresentar uma das maiores perdas de peso (12,57%) pelo ataque de S.

zeamais, de modo que os autores não recomendariam o armazenamento desse

genótipo por um longo período.

Em condições de campo, COSTA et aI. (1997) verificaram que a intensidade de

ataque de S. zeamais aos grãos de espiga de 12 genótipos de milho foi menor no AG

122 (5,22 adultos/espiga), BR-201 (5,84 adultos/espiga), C-901 (5,26 adultos/espiga),

C-701 (4,38 adultos/espiga), C-333 (3,82 adultos/espiga), C-435 (2,75 adultos/espiga) e

C-125 (2,23 adultos/espiga). Os mais atacados pelos gorgulhos foram os genótipos C

909 (18,95 adultos/espiga), C-808 (16,07 adultos/espiga), C-806 (14,40 adultos/espiga),

C-505 (10,89 adultos/espiga) e C-805 (9,07 adultos/espiga).

TOSCANO et aI. (1999) avaliaram os tipos de resistência envolvidos em

diferentes genótipos de milho frente ao ataque de S. zeamais, em testes com e sem
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chance de escolha, e concluíram que os genótipos M 9560 e Z 8452 foram os menos

atrativos, enquanto o genótipo C-615 foi o mais atrativo aos gorgulhos. Os genótipos A

952, M 9560 e XHT 12 apresentaram resistência do tipo não-preferência para

oviposição com número médio de 2,0; 3,0; e 3,4 ovos por recipiente. A resistência do

tipo não-preferência para alimentação elou antibiose foi observada nos genótipos M

9560 e Z 8452, e os genótipos com a mais alta suscetibilidade ao gorgulho foram os

genótipos C-435, C-444, C-60l? e AG-8010. GUZZO et aI. (2002), visando detectar

genótipos de milho resistentes ao gorgulho, constataram que o genótipo CD 3211,

possivelmente, é uma fonte de não-preferência para oviposição, pois foi o menos

atrativo (8,9% de atração) e dele emergiram poucos insetos; já o genótipo CDX 97D01

apresentou menor porcentagem de dano, menor peso de grãos danificados e menor

emergência de insetos, podendo ser considerado o mais resistente ao gorgulho dentre

os materiais testados. A presença de fatores de resistência em um genótipo interfere no

desenvolvimento dos insetos, levando a um menor número de adultos emergidos

(RAMALHO &NAGAI, 1978; BOIÇA JÚNIOR et aI. 1997).

2.6 Uso da irradiação na desinfestação de grãos armazenados

Dentre as aplicações das radiações ionizantes encontram-se a esterilização de

materiais, melhoramento genético, preservação de alimentos, retardo do

amadurecimento de frutas, controle de insetos, dentre outros (CDTN, 1999), e já foi

aprovado, por 34 países, para mais de 40 tipos de alimentos (OMS, 1981; BRADFORD

et aI. 1993; MATIN et aI. 1996). É um método efetivo facilmente incorporado na prática

moderna de manuseio de grãos e apresenta vantagens, como a eficiência de controle,

não deixa resíduos tóxicos e, portanto, não é poluente (ARTHUR, 1997;

VILLAVICENSIO et aI. 1997). A esterilização, pela sua aplicação prática, é o efeito mais

notável do uso da radiação na sua aplicação em Entomologia, como citam os trabalhos

de BROWN et aI. (1972), WIENDL (1972), PACHECO (1973), ARTHUR (1984) e

FRANCO (1991).
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A aplicação de radiações ionizantes com resultados promissores foi realizada

pela primeira vez por RUNNER (1916), que empregou raios-X, para controlar

Lasioderma serricome (F.), praga do tabaco armazenado. Porém somente a partir dos

anos cinqüenta é que se verificou um grande avanço desse tipo de pesquisa. No Brasil,

WIENDL (1969), trabalhando com o caruncho do feijão Zabrotes subfasciatus (B.),

iniciou os trabalhos com aplicação de radiações ionizantes do Cobalto-60 (60Co),

visando o controle e desinfestayão dessa praga em grãos de feijão. Um dos fatores que

certamente contribuiu para esse progresso foi a verificação de que certas pragas

combatidas por meio de produtos tóxicos tornavam-se resistentes, necessitando

quantidades cada vez maiores ou mesmo novas drogas químicas para serem

controladas. No caso de pragas de grãos armazenados, o problema torna-se ainda

mais sério se os agrotóxicos forem mal empregados, ocasionando muitas vezes a perda

total dos grãos por problemas de intoxicações (FRANCO et aI. 1995; ARTHUR, 1997).

A irradiação de produtos armazenados poderá solucionar esses problemas, pois

não introduz substâncias tóxicas ou seus metabólitos (ARTHUR et aI. 1973), nem induz

a formação de resistência dos insetos aos tóxicos (HOSSAIN et aI. 1972). Assim, na

conservação de grãos e produtos armazenados, atualmente, já são consagradas

técnicas nucleares com a utilização de radiações ionizantes/Pela ausência de efeitos

colaterais, alta eficiência e tecnologia moderna, a irradiação tornou-se uma alternativa

viável que consiste em desinfestar grãos com determinada dose de radiações, inibindo

a reprodução dos insetos-praga, causando, assim, a eliminação das populações

infestantes (FRANCO et aI. 1995; FRANCO et aI. 1997).

No processo de interação da radiação gama com os organismos, ocorre a

transferência de energia, que pode provocar ionização e decompor a água, ocorrendo a

formação de radicais livres, que afetam grupos protéicos enzimáticos, alterando o

metabolismo celular. Pode ocorrer alteração no DNA de uma célula que continua a

reproduzir-se, levando à mutação celular e fragmentação dos cromossomos e do

cromatideo ou à morte celular. Esses efeitos podem ser somáticos (individuo irradiado),

ou hereditários (prole do indivíduo) como resultado de danos causados nas células dos

órgãos reprodutores (Azevedo, 2003 citado por SILVA & ARTHUR, 2004). A eficiência
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dos tratamentos, como a irradiação, depende de fatores intrínsecos, como ídade, sexo

e estágio de desenvolvimento de cada inseto, e de fatores extrínsecos, como

temperatura, tipo de alimento, tipo de radiação, dose e pressão de oxigênio

(CORNWELL, 1966; JEFFERIES & BANHAN, 1966).

A radiação é uma forma de energia e, como tal, é expressa em ergs ou joules. A

unidade de energia absorvida é o gray (Gy), que equivale a 1 joule por quilograma (ou

10.000erg/g) de aHmento.· Seu múltiplo mais usado é o kGy (kiloGray). Para a

desinfestação de insetos em milho e outros cereais, feijões, frutas frescas e secas, a

dose recomendada de tratamentos por radiação é de 0,15 a 0,75 kGy (DELlNCÉE,

1995). É importante salientar que tanto a radiação gama de soCo como a dos feixes de

elétrons dos aceleradores não têm energia suficiente para provocar qualquer reação

nuclear na matéria e, portanto, não deixam nenhum resíduo radioativo no material após

a irradiação (IAEA, 1992; DIEHL, 1995).

MARTINS & ARTHUR (1994) pesquisaram a dose minima da radiação gama

esterilizante para adultos de S. zeamais em milho em irradiador de Cobalto-50 (taxa de

dose 3000 Gy/hora). Os coleópteros foram submetidos às seguintes doses de radiação:

O (testemunha), 25, 50, 100 e 500 Gy. Pelos resultados obtidos, a partir da longevidade

e reprodução dos adultos, os autores concluíram que a dose mínima de radiação gama

esterilizante foi de 100 Gy. CAMPOS et aI. (1995), em ensaio semelhante para

determinar as doses esterilizantes de raios gama sobre diferentes populações de S.

zeamais procedentes de 8 localidades do Estado de São Paulo, utilizaram amostras de

milho infestadas e tratadas em irradiador de Cobalto-50 com as doses de 50, 100, 150

e 200 Gy (taxa de dose 1018 Gy/h). Os autores concluíram, por meio da perda de peso

das amostras, que as radiações gama aplicadas na dose de 200 Gy são plenamente

eficientes no controle de infestações de S. zeamais, não importando o grau de ataque

da praga.

O método da determinação da dose de radiações gama esterilizante pela perda

de peso de grãos contendo insetos de S. oryzae irradiados, e o método das contagens

individuais e sucessivas da progênie de insetos irradiados foram comparados por

FRANCO et aI. (1995). Os autores concluíram que a dose esterilizante para S. oryzae

~~::~}~ ..;;;: /
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utilizando-se o "método das pesagens", é de 50 Gy, sendo de 70 Gy pelo "método das

contagens". Isso se deve à ocorrência do fator "tensão" na população quando

submetida às manipulações semanais pelo método das contagens, sendo esse fator

responsável por uma reação no metabolismo dos insetos, que fez com que a dose

esterilizante fosse maior em 20 Gy do que no método das pesagens. Segundo

FRANCO et aI. (1997), a dose esterilizante de radiação gama do Cobalto-50 (taxa de

dose 3000 Gy/hora) para adultos de S. oryzae, S. zeamais, Sitophilus granarius (L.),

(em arroz, milho e trigo) foram de 70, 50 e 80 Gy, respectivamente.

Os efeitos da radiação gama (60Co) em ovos de T. castaneum, foram estudados

por FONTES & ARTHUR (1994), que constataram que a dose letal para inibir a total

eclosão das larvas (DL100) foi de 30 Gy, enquanto a DL50 foi de 12,5 Gy. Já HU et aI.

(1985) observaram, para a mesma praga, que a dose que matou 100% dos ovos e

larvas foi a de 41 Gy.

No campo da irradiação de substratos alimentares para insetos existem

relativamente poucos trabalhos e, dentre eles, pode-se citar o de ARTHUR & FRANCO

(2000) que, avaliando a longevidade de S. granarius em trigo pré-irradiado com

radiação gama do Cobalto-50, constataram que os insetos que viveram no trigo

irradiado com doses de 0,5, 1,0 e 2,0 kGy foram os que apresentaram maior esperança

de vida. Já a menor longevidade foi obtida com a maior dose, de 4,0 kGy. Os autores

concluíram que a irradiação não causou alterações prejudiciaís aos grãos de trigo com

doses de até 2,0 kGy , dose essa 100% maior do que a recomendada para

desinfestação de grãos de trigo. Mais uma vez ARTHUR et aI. (2001) chegaram à

mesma conclusão, sendo que, dessa vez, doses de até 2,0 kGy não influenciaram

negativamente na reprodução de S. granarius.



3. MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido no Laboratório de Resistência de Plantas a Insetos

do Departamento de Fitossanidade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

Campus Jaboticabal - UNESP, no periodo de outubro de 2003 a março de 2005, em

condições de laboratório.

3.1 Procedência dos genótipos de milho

Os grãos dos genótipos de milho foram cedidos pela Empresa Agromem

Sementes Agrícolas LTOA., sendo mantidos em sacos de plástico sob regime de

refrigeração até o momento da realização dos testes, procurando-se evitar a infestação

latente pelos gorgulhos em laboratório (DOBIE, 1974) antes da instalação dos

experimentos.

3.2 Criação de manutenção de S. zeamais

A criação de manutenção dos gorgulhos foi realizada a partir de populações

puras obtidas no laboratório, adotando-se o método preconizado por ROSSETTO

(1972). Foram utilizados recipientes de vidro de boca larga com capacidade para 5

litros, com tampa de rosca, aberta no centro com 7,0 cm de diâmetro, onde foí adaptada

uma tela de "nylon", permitindo assim a aeração. Foram utilizados grãos de milho do

genótipo AG 9010 como substrato para alimentação e reprodução dos insetos. O

substrato foi mantido sob refrigeração, durante uma semana ou mais, para garantir a
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eliminação de qualquer tipo de infestação de pragas de grãos armazenados, com o

intuito de garantir a pureza da colônia de S. zeamais em laboratório.

Após a refrigeração, os grãos foram retirados e colocados em temperatura

ambiente para chegar à umidade desejada, ao redor de 12,5%. Em seguida, os grãos

foram colocados nos vidros, onde os gorgulhos foram liberados, tendo-se o cuidado de

deixar um espaço vazio para a circulação de ar, mantendo-se todo o conjunto em

ambiente controlado com temReratura de 26 ± 2°C, fotofase de 12 horas e umidade

relativa de 70 ± 5%. A troca de substrato foi efetuada a cada geração da praga, ou seja,

após cerca de 30 dias da infestação.

3.3 Teste sem chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos de milho

Esse teste foi conduzido para se determinar a não-preferência para alimentação

e/ou antibiose, sendo utilizados os 13 genótipos de milho: AGN 20A11, AGN 2012,

AGN 22A29, AGN 25A23, AGN 30AOO, AGN 3050, AGN 30100, AGN 31A31, AGN

3150, AGN 3180, AGN 32A43, AGN 34A11 e AGN 35A42; correspondendo aos

tratamentos repetidos 5 vezes.

Após um período de 30 dias de refrigeração, os grãos dos genótipos foram

mantidos sob condições controladas à temperatura de 26 ± 2°C e umidade relativa de

70 ± 5%, até que atingissem o equilíbrio higroscópio. Foram pesados 50g de amostras

de grãos de cada genótipo, nas quais foi realizada a análíse do teor de umidade dos

grãos pelo medidor de umidade modelo Geole 400/Gelraka, estando ao redor de

12,5%. Esse valor estava compatível com as observações de PUZZI (1977), pelas quais

os grãos deveriam apresentar uma umidade higroscópica entre 12% e 13%, para um

melhor desenvolvimento dos gorgulhos.

Em seguida, foram pesados em balança analítica de precisão de 0,0001g os 10g

de grãos de cada genótipo, colocados em recipientes cilíndricos plásticos transparentes

de 3,9 em de altura x 3,8 em de diâmetro, com tampa com pequenos orifícios para

aeração no interior do recipiente (Figura 1). Nesses foram liberados 20 gorgulhos
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recém-emergidos (Figura 2) que, segundo ROSSETIO (1972), é um número suficiente

para discriminar genótipos de milho frente ao ataque de S. zeamais. Cada recipiente

correspondeu a uma parcela experimental. O delineamento estatístico utilizado foi

inteiramente casualizado.

Após as infestações, os recipientes foram devidamente fechados e conduzidos a

8.0.0 (Temp.:26 ± 2°C, fotofase de 12 horas e umidade relativa de 70 ± 5%). Esses

insetos permaneceram nos ·recipientes efetuando oviposições e alimentando-se por 7

dias, sendo posteriormente retirados e descartados (ROSSETIO, 1972).

Trinta dias após as infestações, cada recipiente foi observado diariamente e,

quando encontrados descendentes adultos, estes foram retirados e quantificados, até

que não se observou mais nenhuma emergência em cada genótipo por um período de

5 dias.

Foram avaliadas as seguintes variáveis para verificar os tipos de resistência dos

genótipos de milho testados:

• Número médio de adultos emergidos: foram contados os insetos emergidos, os

quais foram retirados dos recipientes em observações diárias sempre no mesmo

horário, anotando-se a data de emergên~a. Cada inseto foi transferido para frascos

individuais.

• Massa média de adulto (mg) após 24 horas da emergência: realizou-se a pesagem

individual dos insetos, 24 horas após sua emergência, em balança analítica de precisão

de 0,0001g.

• Longevidade média de adultos (dias): foi considerada desde o momento da

emergência até a morte de cada indivíduo, observada diariamente. A medida em que foi

ocorrendo a emergência, cada gorgulho era transferido para frascos individuais de vidro

transparente (3,6 mL), sem alimentação (Figura 3). Os frascos contendo os gorgulhos

foram identificados e mantidos em 8.0.0.
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Figura 1. Recipientes utilizados para o teste sem chance de escolha de Sitophilus
zeamais em grãos de genótipos de milho.

Figura 2. Liberação de 20 adultos de Sitophilus zeamais recém-emergidos por
recipiente para o teste sem chance de escolha em grãos de genótipos de
milho.

Figura 3. Frasco utilizado para avaliar a longevidade de adultos de Sitophilus zeamais
em teste sem chance de escolha.
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• Ciclo biológico médio de ovo a adulto (dias): foi calculado através da média

ponderada, baseando-se no número de insetos emergidos (x) e no período em dias

para essa emergência (t). A fórmula utilizada para esse cálculo foi 2: x . f 12: x.

• Massa seca média de grãos consumidos (mg): foi calculada para cada genótipo,

subtraindo-se a massa seca dos grãos antes do teste (alíquota) da massa seca dos

grãos que restaram'nos recipientes.

3.4 Teste com chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos de

milho

Com base nos resultados obtidos no teste sem chance de escolha (item 3.3.),

foram selecionados 6 genótipos, sendo eles: AGN 2012, AGN 30AOO, AGN 31A31 com

... características de resistência e AGN 25A23, AGN 32A43, AGN 35A42 com

características suscetíveis ao gorgulho do milho. O delineamento experimental foi

inteiramente casualizado com 5 repetições.

3.4.1 Teste de atratividade

Foram utilizadas bandejas de alumínio (30 cm de diâmetro x 5 cm de altura),

forradas com placa de isopor (2,5 cm de espessura x 29,4 em de diâmetro), as quais

constituíram arenas círculares e horizontais. Em cada placa de isopor (disco) foram

realizados 6 cortes circulares, eqüidistantes entre si. No interior desses cortes,

correspondentes ao número de genótipos selecionados, foram dispostos os recipientes

cilíndricos de plástico transparente (3,9 cm de altura x 3,8 cm de diâmetro), sem tampa

e eqüidistantes do centro, com um raio de 20 cm, ficando a borda de cada recipiente na

mesma altura da superfície do isopor da mesma dimensão das caixas plásticas, as

quais se encaixaram perfeitamente nestas áreas (Figura 4).
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Figura 4. Bandeja utilizada no teste com chance de escolha de Sitophilus zeamais em
grãos de genótipos de milho.

Figura 5. Liberação de 120 adultos de Sitophilus zeamais recém-emergidos para o teste
com chance de escolha em grãos de genótipos de milho.
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Dentro de cada recipiente foram colocados 10g de grãos de cada genótipo de

milho e, em seguida, foram liberados no centro da placa de isopor 120 insetos (20

insetos/recipiente) não sexados e recém-emergidos (ROSSETIO, 1972) (Figura 5).

Sobreposta à bandeja, foi colocada outra bandeja com a borda invertida e com a

mesma dimensão. A união de ambas foi vedada com o auxilio de uma fita adesiva,

tornando o ambiente escuro e dificultando a fuga dos gorgulhos. As bandejas foram

mantidas fechadas por 24 horas, nas mesmas condições daquelas relatadas no item

3.3., e a seguir foram abertas para contagem dos gorgulhos atraídos pelos genótipos.

Com os dados foram calculadas as porcentagens de gorgulhos atraidos pelos

genótipos. Os tratamentos foram repetidos 5 vezes, e cada arena representou uma

repetição, onde os recipientes contendo os grãos de cada genótipo foram distribuidos

aleatoriamente.

3.4.2 Teste de não-preferência para oviposição

Toda a metodologia para instalação deste experimento foi semelhante àquela

apresentada no item 3.4.1.

Após 7 dias de infestação dos gorgulhos, as arenas circulares (bandejas

redondas inversamente sobrepostas) foram abertas e os gorgulhos retirados

manualmente. Os recipientes plásticos transparentes foram tampados e deixados em

refrigeração para impedir o desenvolvimento embrionário, durante o periodo necessário

para a contagem dos ovos (ROSSETIO, 1972). Este autor relata que a contagem do

número de tampões de oviposição aproxima-se bastante do número de ovos colocados

pelos gorgulhos.

Posteriormente, os grãos foram imersos em solução de fucsina ácida 0,5%,

durante 5 minutos, tempo necessário para a coloração das massas gelatinosas das

posturas (PETERSON, 1981). A seguir, esses grãos foram lavados com água e secos

em papel toalha, realizando-se então a contagem dos ovos pelo exame individual de

cada grão em estereoscópio.
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3.5 Teste em grãos de genótipos de milho tratados com doses de radiação gama

do Cobalto-50

Os grãos dos genótipos de milho foram irradiados junto ao Laboratório de

Irradiação de Alimentos e Radioentomologia do Centro de Energia Nuclear na

Agricultura, CENNUSP, Piracicaba-SP, em outubro de 2004. A fonte de radiação gama

utilizada foi uma de-Cobalto-50,. tipo Gammabeam-550, da Atomic Energy of Cnda Ltd.,

Ottawa, Canadá, com uma atividade de 1,231 Ci e uma taxa dose de 1,00 kGy/hora

(Figura 5).

Amostras dos 5 genótipos: AGN 2012, AGN 30AOO, AGN 31A31 com

características de resistência e AGN 25A23, AGN 32A43, AGN 35A42 com

características suscetíveis foram submetidos a doses crescentes de radiação gama de:

0,0 (testemunha); 0,5 ; 1,0 e 1,5 kGy.

3.5.1 Teste sem chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos

de milho tratados com doses de radiação gama do Cobalto-50

Toda a metodologia para instalação e avaliação deste experimento foi

semelhante àquela apresentada no item 3.3., para se determinar os tipos de resistência

não-preferência para alimentação e/ou antibiose.

Entretanto as doses de radiação corresponderam aos tratamentos e, ao invés de

5, realizaram-se 4 repetições, mantendo-se os 10g de grãos de milho em cada

recipiente, num total de 40 g por tratamento.



-

25

Figura 6. Irradiador de Cobalto-60, tipo Gammabeam-650, da Atomic Energy of Cnda
Ltd., Ottawa, Canadá.
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3.5.2 Teste com chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos

de milho tratados com doses de radiação gama do Cobalto-GO

Toda a metodologia para instalação e avaliação deste experimento foi

semelhante àquela apresentada nos itens 3.4.1. e 3.4.2., para se determinar a

atratividade e a não-preferência para oviposição do gorgulho pelos genótipos.

Com base nos resultados obtidos no teste sem chance de escolha (item 3.5.1),

foram selecionados 5 genótipos, sendo eles: AGN 2012, AGN 30AOO, AGN 31A31 com

características de resistência ao gorgulho e AGN 25A23, AGN 32A43 com

características suscetíveis e 2 doses de radiação: 0,0 (testemunha) e 1,5 kGy.

Nesse teste, foram realizados 10 cortes circulares em cada placa de isopor

(arena), eqüidistantes entre si, correspondentes ao número de genótipos e doses

selecionados, onde foram dispostos os recipientes com 10 g de grãos (Figura 7). Foram

liberados no centro da placa 200 insetos (20 insetos/recipiente) não sexados e recém

emergidos (ROSSETTO, 1972) (Figura 8). Após 24 horas avaliou-se a atratividade dos

go~lhos pelos genótipos e, após 6 dias, a não-preferência para oviposição.

Com os dados foram calculadas as porcentagens de gorgulhos atraídos pelos

genótipos e o número médio de ovos de S. zeamais. Os tratamentos foram repetidos 5

vezes, e cada arena representou uma repetição, onde os recipíentes contendo os grãos

de cada genótipo foram distribuídos aleatoriamente.

3.G Análise Estatística

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste de Fisher (F) e as

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados de número

de insetos emergidos e número de ovos foram transformados em (x + 0,5)%, e a

porcentagem do número de insetos atraídos transformados em arc sen (%)112.
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Figura 7. Bandeja utilizada no teste com chance de escolha de Sitophilus zeamais em
grãos de genótipos de milho tratados com diferentes doses de radiação gama
do Cobalto-50.-

Figura 8. Liberação de 200 adultos de Sitophilus zeamais recém-emergidos para o teste
com chance de escolha em grãos de genótipos de milho tratados com
diferentes doses de radiação gama do Cobalto-50.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Teste sem chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos de milho

As diferenças entre as médias do número de adultos emergidos, nos 13

genótipos de milho, não foram significativas (Tabela 1). Nota-se que podem existir

alguns fatores de resistência nos genótipos AGN 30AOO, AGN 3150, AGN 34A11 e

AGN 20A11, quando se avalia o número médio de adultos emergidos, pois esses

apresentaram valores médios entre 1,2 e 1,6 insetos. TOSCANO et aI. (1999) e BOIÇA

JÚNIOR et aI. (1997) obtiveram para essa variável valores maiores em genótipos

considerados resistentes, com médias ao redor de 3,0 insetos. A morte larval, que pode

ser ~pressa pelo baixo número de adultos emergidos nesses materiais, é um dos mais

importantes indicadores de antibiose (GUZZO et aI. 2002). Da mesma forma, pode ser

citado o trabalho de RAMALHO & NAGAI (1978), os quais atribuem a presença de

fatores de resistência na interferência do desenvolvimento dos insetos, levando ao

menor número de adultos. O genótipo AGN 32A43 foi o que proporcionou uma

tendência de maior número médio de adultos emergidos (5,2 insetos), evidenciando

certa suscetibilidade ao S. zeamais.

Quanto á massa média de adultos, observa-se que os genótipos AGN 20A11

(1,9 mg) e AGN 2012 (1,9 mg) proporcionaram massa média de adultos

significativamente inferiores aos obtidos nos genótipos AGN 35A42 (2,5 mg), AGN

32A43 (2,4 mg), AGN 22A29 (2,4 mg) e AGN 3180 (2,4 mg) (Tabela 2). A diferença na

massa de adultos em função de diferentes genótipos também já foi constatada por

UNGSUNANTWIWAT & MILLS (1985) e por TOSCANO et aI. (1999). Possivelmente, os

genótipos que originaram gorgulhos de massas médias menores possuem algum fator
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antibiótico e/ou não são preferidos para alimentação. LARA (1991) relata que a redução

na massa de individuos emergidos em diferentes materiais é uma variável que

caracteriza a ocorrência de antibiose, pois grãos de alguns genótipos podem não

apresentar os nutrientes favoráveis ao desenvolvimento do inseto.

Tabela 1. Número médio (± EP) de adultos de Sitophilus zeamais emergidos por
recipiente, obtidos em 13 genótipos de milho, em teste sem chance de
escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP,
2004.

Genótipos 'Número de adultos
(G) emergidos2

AGN 32A43 5,2 ± 0,86 a
AGN 31A31 5,0 ± 1,58 a
AGN 3180 4,0 ± 1,38 a
AGN 35A42 4,0 ± 1,97 a
AGN 25A23 3,8 ± 1,66 a
AGN 3050 3,6 ± 2,91 a
AGN 22A29 3,4 ± 1,36 a
AGN 2012 2,2 ± 0,97 a
AGN 30100 2,0 ± 0,95 a
AGN ~11 1,6 ± 1,12 a
AGN 34A11 1,6 ± 0,68 a
AGN 3150 1,4 ± 0,75 a
AGN 30AOO 1,2 ± 0,80 a
F(G) 1,15'%
CV (%) 31,45

Intervalo de Variação

3,0-8,0
1,0-10,0
0,0-8,0
0,0 -10,0
0,0-9,0
0,0 -1,0
0,0- 7,0
0,0-5,0
0,0 -5,0
0,0-6,0
0,0-4,0
0,0-4,0
0,0-4,0

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05); 20ados
originais e para análise estatistica foram transformados em (x + 0,5)112; NS Não significativo.
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Tabela 2. Massa média (± EP) de adultos de SitophiJus zeamais obtidos em 13
genótipos de milho, em teste sem chance de escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70
± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP, 2004.

Genótipos 'Massa de adultos
(G) (mg)

AGN 32A43 2,4 ± 0,08 a
AGN 31A31 2,3 ± 0,06 ab
AGN 3180 2,4 ± 0,09 a
AGN 35A42 2,5 ± 0,07 a
AGN 25A23 2,2 ± 0,08 ab
AGN 3050 2,2 ± 0,08 ab
AGN 22A29 2,4 ± 0,08 a
AGN2012 1,9±0,12b
AGN 30100 2,3 ± 0,10 ab
AGN 20A11 1,9 ± 0,09 b
AGN 34A11 2,2 ± 0,10 ab
AGN3150 2,3±0,10ab
AGN 30AOO 2,3 ± 0,09 ab
F (G) 3,10**
CV (%) 14,51

Intervalo de Variação

1,6-3,1
1,8 - 3,0
1,8-3,1
2,0-3,0
1,6 - 3,0
1,3-2,7
1,9-2,9
1,3-2,4
1,7 -2,6
1,5-2,3
1,8 - 2,7
1,9-2,6
2,0-2,6

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05);
** Significativo a 1% de probabilidade.

---Quanto à longevidade de adultos avaliados em dias após a emergência e sem

alimentação até a morte, os resultados mostram que os diferentes genótipos testados

influenciaram significativamente na longevidade média dos insetos (Tabela 3). O

genótipo AGN 31A31 proporcionou a menor longevidade média de adultos, quando

comparado ao genótipo AGN 35A42, com 7,3 e 9,4 dias, respectivamente,

evidenciando no primeiro a presença de algum fator de resistência. Essa menor

longevidade pode indicar a ocorrência de uma não-preferência para alimentação e/ou

antibiose. LARA (1991) afirma que nem sempre é fácil distinguir entre antibiose e não

preferência, ressaltando que os efeitos de um elevado grau de não-preferência para

alimentação são os mesmos em relação à antibiose, pois uma deficiência na

alimentação altera a biologia do inseto e este pode não estar sendo estimulado a se

alimentar por uma fonte de não-preferência.
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Tabela 3. Longevidade média (± EP) de adultos de Sitophilus zeamais obtidos em 13
genótipos de milho, em teste sem chance de escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70
± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP, 2004.

Genótipos 'Longevidade de
(G) adultos (dias)

AGN 32A43 9,0 ± 0,19 ab
AGN 31A31 7,3 ± 0,06 b
AGN 3180 8,4 ± 0,08 ab
AGN 35A42 9,4 ± 0,10 a
AGN 25A23 9,1 ± 0,33 ab
AGN 3050 7,9 ± 0,03 ab
AGN 22A29 9,1 ± 0,15 ab
AGN 2012 7,6 ± 0,12 ab
AGN 30100 9,0 ± 0,28 ab
AGN 20A11 9,0 ± 0,41 ab
AGN 34A11 9,4 ± 0,64 ab
AGN 3150 8,6 ± 0,20 ab
AGN 30AOO 8,8 ± 0,26 ab
F~) 1,~

CV (%) 24,21

Intervalo de Variação

5,0 -13,0
4,0 -10,0
5,0 -11,0
7,0 -13,0
6,0 -13,0
4,0 -14,0
6,0 -15,0
5,0 -10,0
7,0 -13,0
6,0 -12,0
5,0 -13,0
7,0-11,0
7,0-13,0

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05);
• Significativo a 5% de probabilidade.

Em relação ao cigjo biológico médio de ovo a adulto de S. zeamais alimentados

em grãos dos diversos genótipos, as médias não foram significativas e apresentaram

uma variação entre 45,9 e 59,9 dias (Tabela 4). GUZZO et aI. (2002) também não

verificaram qualquer efeito de genótipos de milho sobre a duração do ciclo biológico do

gorgulho. Os valores obtidos foram superiores aos obtidos por Rosselto (1972) citado

por LARA (1991), com média de 34 dias, e aos obtidos por PUZZI (1986) com valores

entre 28 e 35 dias; mas aproximaram-se dos valores também não afetados por

diferentes genótipos, entre 41,2 e 51,4 dias obtidos por BOIÇA JÚNIOR et aI. (1997).

Possivelmente, essa variação de ciclo biológico é devida à influência dos genótipos e

condições de temperatura e umidade diferentes.

Segundo RAMALHO et aI. (1977), existe uma relação entre a duração do ciclo e

o número de adultos emergidos, supondo que, quanto mais suscelivel é o milho, maior

é o número de insetos emergidos e menor é o tempo que demoram para emergir. De

acordo com os resultados, não houve diferenças para tais variáveis, mas o genótipo
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AGN 32A43 apresentou tendências de maior número de insetos emergidos (Tabela 1) e

um dos menores ciclos biológicos, com valor médio de 49,5 dias (Tabela 4). Entretanto,

os genótipos AGN 25A23, AGN 30100 e AGN 34A11 foram os que proporcionaram uma

tendência de maior ciclo biológico (59,2, 59,4 e 59,9 dias, respectivamente) e parecem

apresentar alguma característica que desfavorece os gorgulhos a completarem o ciclo,

em um espaço de tempo menor, o que implica em um menor número de gerações ao

ano, sugerindo serem materiais. menos adequados ao inseto. Essa influência no

desenvolvimento do inseto pode ser devida a um desbalanço nutricional no grão, à sua

dureza dificultando a alimentação das larvas, ou ainda por causar sobre estas algum

efeito tóxíco (Dobie, 1984 citado por OLIVEIRA, 1996).

Tabela 4. Ciclo biológico médio de ovo a adulto (± EP) de Sítophilus zeamaís obtidos
em 13 genótipos de milho, em teste sem chance de escolha. Temp.: 26 ± 2°C;
UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP, 2004.

Genótipos 'Ciclo biológico de Intervalo de Variação
(G) ovo a adulto (dias)

AGN 32A43 49,5 ± 1,75 a
AGN 31A31 50,1 ± 2,27 a
AGN 3180 53,9 ± 2,60 a
AGN 35A42 / 52,7 ± 2,24 a
AGN 25A23 59,2 ± 3,47 a
AGN 3050 52,7 ± 3,27 a
AGN 22A29 51,2 ±2,14 a
AGN 2012 54,3 ± 3,45 a
AGN 30100 59,4 ± 2,23 a
AGN20A11 47,7±4,11 a
AGN 34A11 59,9 ± 4,97 a
AGN 3150 47,4 ± 3,47 a
AGN 30AOO 45,9 ± 2,54 a
F~) O,~M

CV (%) 17,30

36,5-65,5
37,5 -87,5
34,5-84,5
38,5 -79,5
39,5 - 82,5
37,5 -79,5
41,5 - 68,5
40,5-76,5
46,5-75,5
42,5-78,5
39,5 -84,5
37,5-62,5
37,5-56,5

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05); NS Não
significativo.
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Não foram detectadas diferenças entre as médias relativas à massa seca de

grãos consumidos nos genótipos testados (Tabela 5). No entanto o genótipo AGN 3150

apresentou tendência de menor massa de grãos consumidos (320,0 mg) sendo um

material menos adequado ao consumo alimentar do gorgulho. Esses resultados

coincidem com os de PICANÇO et aI. (2004), que constataram as menores perdas de

grãos em virtude do ataque de S. zeamais no genótipo AGN 3150, entre outros, sendo

o ataque do gorgulhd do milho aos grãos, entre outras pragas, o fator-chave de perdas

em cultivares de milho safrinha.

É importante salientar que quando o alimento é nutricionalmente adequado, o

inseto poderia ser levado a comer menos e assim provocar menor perda de massa de

grãos. Mas a adequabilidade também levaria, teoricamente, ao maior número de

insetos emergidos, o que não se observou para o material AGN 3150 (Tabela 1).

Considerando essa analogia, possivelmente, pode-se descartar a antibiose e ressaltar a

não-preferência para alimentação como uma provável forma de resistência envolvida.

Esse fato, possivelmente, pode ser explicado pela natureza fisica e química do

pericarpo que, segundo SERRATOS et aI. (1987) e TIPPING et aI. (1988), é a principal

responsável pela resistência dos grãos a S. zeamais.

O genótipo AGN 32A43 proporcionou também uma tendência de maior massa

seca média de grãos consumid~ (553,8 mg), sugerindo ser adequado para o consumo

alimentar dos insetos. BOIÇA JÚNIOR et aI. (1997), em teste realizado nas mesmas

condições, obtiveram, pratícamente, o mesmo valor de 0,6 g para o genótipo C 606,

classificado pelos autores como suscetível.
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Tabela 5. Massa seca média (± EP) de grãos consumidos por Sitophilus zeamais
obtidos em 13 genótipos de milho, em teste sem chance de escolha. Temp.:
26 ± 2°C; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP, 2004.

Genótipos 'Massa seca de grãos Intervalo de Variação
(G) consumidos (mg)

AGN 32A43 553,8 ± 0,08 a
AGN 31A31 452,0 ± 0,08 a
AGN 3180 449,6 ± 0,06 a
AGN 35A42 403,6 ± 0,11 a
AGN 25A23 416,0 ± 0,10 a
AGN 3050 550,2 ± 0,23 a
AGN 22A29 395,8 ± 0,13 a
AGN 2012 406,4 ± 0,05 a
AGN 30100 366,0 ± 0,04 a
AGN 20A11 440,6 ± 0,07 a
AGN 34A11 385,2 ± 0,05 a
AGN 3150 320,0 ± 0,04 a
AGN 30AOO 351,8 ± 0,05 a
F (G) 0,49 NS

CV (%) 52,29

364,0 - 756,0
266,0 - 679,0
309,0 - 626,0
167,0 -756,0
219,0 - 773,0
210,0 - 1469,0
111,0 - 761,0
254,0-516,0
197,0 - 490,0
278,0 - 673,0
227,0-511,0
229,0 - 455,0
197,0-490,0

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);
• Significativo a 5% de probabilidade; NS Não significativo.

4.2 Teste com chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos de milho

\

4.2.1 Teste de atratividade

A porcentagem de adultos de S. zeamais atraídos aos diferentes genótipos de

milho foi significativamente menor em AGN 31A31 (8,0%) e maior no genótipo AGN

25A23 (35,2%) (Tabela 6). Provavelmente, pode haver fatores de resistência

(substâncias químicas ou características físicas do grão) atuando de forma a inibir ou

atraír os insetos em alguns dos materiais e, pelo fato do genótipo AGN 31A31 ser o

menos atrativo, é provável haver neste alguma fonte de resistência.

De maneira geral, os genótipos testados foram mais atrativos do que aqueles 10

testados por TOSCANO et aI. (1999), os quais verificaram que a atrativídade média
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variou de 3.1% para o genótipo Z 8452 a 24.7% para C 615. Entretanto. foram menos

atrativos do que aqueles testados por TIPPING et aI. (1987). que constataram uma

variação da atratividade média de 18.8% para o genótipo R 805 a 60,4% para o

genótipo N 28.

GOMEZ et aI. (1983) relatam que a presença de alguns componentes nos

tecidos dos grãos de milho aparentemente influenciam no comportamento de S. oryzae.

despertando respostas direcionais çle oviposição e alimentação. Possivelmente. uma

menor atratividade deve estar relacionada a algumas causas químicas, como a

liberação pelos grãos de substâncias atrativas aos gorgulhos para alimentação e/ou

oviposição. uma vez que estímulo físico. como a cor. não tem revelado qualquer relação

com a resistência de genótipos de milho à praga em estudo (Ramalho. 1975 citado por

LARA,1991).

A relação entre a dureza do grão e a resistência nem sempre pode ser aplicada

quando se avalia a atratívidade (ROSSETTO. 1972; RAMALHO et aI. 1976), pois esse

fator (dureza) pode, efetivamente. agir quando os insetos são mantidos por mais tempo

em contato com os grãos, ou seja, mais de 24 horas (TIPPING et aI. 1988).,
Tabela 6. Porcentagem média (± EP) de adultos de Sitophi/us zeamais atraidos após 24

horas da liberação por 6 genótipos de milho. em teste com chance de escolha.
Temp.: 26 ± 2°e; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP. 2004.

Genótipos 'Porcentagem (%) de adultos Intervalo de Variação
(G) atraidos após 24 horas2

AGN 2012 14,0 ± 1,43 ab
AGN 25A23 35,2 ± 4,04 a
AGN 30AOO 17,8 ± 6,77 ab
AGN 31A31 8.0 ± 1,82 b
AGN 32M3 29,4 ± 3,02 ab
AGN 35M2 15,4 ± 5,05 ab
F (G) 3.37*
CV (%) 36,33

10-18
20-60
2-40
4-15

20-47
1-32

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O.05); 2Dados
originais e para análise estatística foram transformados em arc sen ( % )112; * Signíficativo a 5%
de probabilidade.
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4.2.2 Teste de não-preferência para oviposição

Constatou-se que os genótipos AGN 2012 (30,6 ovos), AGN 31A31 (33,6 ovos) e

AGN 30AOO (34,8 ovos) foram os menos preferidos e apresentaram resistência do tipo

não-preferência para oviposição, quando comparados aos genótipos AGN 25A23 (82,0

ovos) e AGN 32A43 (71,8 ovos) (Tabela 7). TIPPING (1987) notou uma relação positiva

entre o número de ovoS depositados e a aspereza do pericarpo em diferentes genótipos

de milho, sendo que os resistentes ao ataque da praga apresentavam superfícies dos

grãos lisas e, os suscetíveis, as superfícies mostravam-se ásperas. Comparando-se a

porcentagem média de adultos de S. zeamais atraídos após 24 horas da liberação e o

número médio de ovos encontrados nos 6 genótipos utilizados, observa-se que o

genótipo AGN 25A23 foi o mais atrativo (Tabela 6) e também o mais ovipositado

(Tabela 7); e o genótipo AGN 31A31 foi o menos atrativo e também o menos

ovipositado. Esse fato não foi constatado por TIPPING (1987), que observou no

genótípo B 37 (resistente) uma porcentagem média de gorgulhos atraídos de 54,8%,

enquanto o número médio de ovos foi de 45,7; já o inverso ocorreu no genótipo A 619

(suscetível) com 31,2 % de atrativida,S,ê e 104,5 ovos. Tal fato foi explicado pelo autor, o

qual comenta que certos materiais apresentam aleloquímicos que desencadeiam uma

maior atratividade, porém, no momento da oviposição, outras substâncias químícas ou

morfológicas podem reduzir os estímulos para iniciar e concluir a oviposição.
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Tabela 7. Número médio de ovos (± EP) de Sitophilus zeamais obtidos em grãos de 6
genótipos de milho, em teste com chance de escolha. Temp.: 26 ± 2°e; UR: 70
± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP, 2004.

Genótipos 'Número médio Intervalo de Variação
(G) de ovos2

AGN 2012 30,6 ± 7,74 c
AGN 25A23 82,0 ± 6,25 a
AGN 30AOO 34,8 ± 3,15 bc
AGN 31A31 33,6 ± 3,94 c
AGN 32A43 71,~ ± 7,32 a
AGN 35A42 61,8 ± 6,90 ab
F (G) 11,86**
CV (%) 14,37

10-63
61 -102
27-42
21 -50
53-94
38-80

'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05); 2Dados
originais e para análise estatística foram transformados em (x + 0,5)1/2; .. Significativo a 1% de
probabilidade.

4.3 Considerações gerais

Comparando-se os resultados do teste sem chance de escolha com os do teste

com chance de escolha, nota-se que o~enótipos AGN 2012 e AGN 31A31 foram os

menos preferidos para oviposição (Tabela 7), sendo que o primeiro também apresentou

a menor média para massa de adultos (Tabela 2) e, o segundo, a menor média para

longevidade de adultos (Tabela 3) e atratividade (Tabela 6). Sugere-se que esses

materiais são menos adequados ao desenvolvimento de S. zeamais, configurando

assim, a existência de algum fator de resistência provavelmente do tipo não-preferência

para oviposição, alimentação e/ou antibiose. Os genótipos AGN 25A23 e AGN 32A43

foram os mais ovipositados, sendo o primeiro também o mais atrativo (Tabela 6) e, o

segundo, além de apresentar massa média superior de adultos (Tabela 2) também

possibilitou uma maior tendência de número de insetos emergidos (Tabela 1),

caracterizando serem materiais suscetíveis. O genótipo AGN 35A42, além de não diferir

significativamente dos dois genótipos mais ovipositados, também proporcionou a maior

longevidade dos insetos (Tabela 3), significativamente superior a do genótipo AGN

31A31.
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Com base nos resultados obtidos, verificou-se que os genótipos AGN 2012 e

AGN 31A31 foram resistentes a S. zeamais, estando envolvidos os tipos não

preferência para oviposição e não-preferência para alimentação e/ou antibiose. O

genótipo 30AOO apresentou resistência do tipo não-preferência para oviposição, e os

genótipos AGN 25A23, AGN 32A43 e AGN 35A42 foram os mais suscetíveis.

4.4 Teste em grãos de genótipos de milho tratados com doses de radiação gama

do Cobalto-50

4.4.1 Teste sem chance de escolha de S. zeamais por grãos de genótipos de

milho tratados com doses de radiação gama do Cobalto-50

As diferenças entre as médias do número de adultos emergidos, nos 6 genótipos

de milho irradiados, foram significativas (Tabela 8). O genótipo AGN 2012,

caracterizado como resistente nos testes sem irradiação, apresentou o menor número

de adultos emergidos (1,9 insetos), aproximando-se do valor de 2,2 insetos obtidos no

tratamento sem irradiação (Tabela 1) e, ,ssim, sugerindo mais uma vez sua resistência

ao gorgulho. O genótipo AGN 32A43 foi o que apresentou maior número de adultos

emergidos (4,7 insetos), sugerindo, novamente, sua suscetibilidade ao gorgulho.

As diferentes doses de radiação (Tabela 8) não influenciaram no número de

adultos emergidos, proporcionando a dose 0,0 (testemunha) apenas tendência de maior

número de emergências (4,2 insetos), seguida da dose 1kGy (4,0 insetos); e a dose de

0,5 kGy proporcionou tendência de menor número de emergências (2,6 insetos),

seguida da dose de 1,5 kGy (2,7 insetos). BOTELHO et aI. (2002) também constataram

que doses crescentes de radiação (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0 kGy) não afetaram a emergência

das progênies do caruncho Acanthoscelides obtectus (S.), da mesma ordem do

gorgulho do milho, em linhagens de feijão.
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Tabela 8. Número médio de adultos de Sitophilus zeamais emergidos, massa média de
adultos e longevidade média de adultos, obtidos em 6 genótipos de milho
tratados com diferentes doses de radiação gama (kGy), em teste sem chance
de escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ±5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal
SP,2004,

Genótipos 'Número de adultos
(G) emergidos2

AGN 2012 1,9 b
AGN 25A23 4.6 ab
AGN 30AOO 3,8 ab'
AGN 31A31 2,1 ab
AGN 32A43 4,7 a
AGN 35A42 3.3 ab
F (G) 3,29**
EP(G) 0.18
Doses (O)

'Massa de adultos
(mg)
2,2 a
2,3a
2,4a
2,2 a
2,4 a
2,3 a
1,64 NS

0.06

'Longevidade de
adultos (dias)

6.9 b
7,4 ab
7.2 b
8,0 ab
8,2 ab
8,4 a
3,56**
0,05

0,0 4.2 a 2.3 a 7.7 a
0,5 2.6 a 2.2 a 7,7 a
1,0 4,0 a 2,3 a 7,9 a
1,5 2,7 a 2,2 a 7,4 a

F (O) 2,10 NS 0,88 NS 0,87 NS

EP (O) 0,15 0,05 0,04
F (GxO) 1,49 NS 1,93* 1,26 NS

CV (%) 41,00 10,19 7,48
EP - Erro Padrão da Média: 'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste
de Tukey (P>0,05); 2Dados originais e para análise estatística foram transformados em (x +
0,5)1/2; • Significativo a 5% de probabilidade; - Significativo a 1% de probabilidade; NS Não
signific~vo.

ARTHUR et aI. (2001) observaram que o número de emergências de S.

granarius em trigo foi menor nas doses de 0,25 kGy e 4,0 kGy, e que a dose de 1,0 kGy

é a recomendada para a desinfestação de grãos de trigo. CAMPOS et aI. (1995), que

diferentemente ao realizado neste experimento em que amostras foram primeiramente

irradiadas e depois infestadas, trataram com radiação gama amostras de milho já

infestado pelo gorgulho e verificaram que apenas nos tratamentos com a dose de 0.2

kGy não ocorreram emergências de S. zeamais. e só em uma das amostras tratadas

com 0.15 kGy houve essa ocorrência. FRANCO et aI. (1997), também, em amostras

infestadas irradiadas, constataram emergências de S. zeamais com doses de até 0,05
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kGye nenhuma emergência a partir da dose 0,06 kGy. MARTINS &ARTHUR (1994),

nas mesmas condições, também não constataram emergências com doses de 0,1 e 0,5

kGy e concluíram que a dose minima de radiação gama esterilizante para S. zeamais

foi de 0,1 kGy. Também não houve interação entre as diferentes doses e genótipos

para número de insetos emergidos. De uma forma geral, os valores de número de

insetos emergidos obtidos nesse teste, ficaram um pouco abaixo dos obtidos no teste

sem tratamento com radiação..

Os diferentes genótipos e as diferentes doses não influenciaram

significativamente na massa média de adultos de S. zeamais (Tabela 8), sendo que o

genótipo AGN 2012 que apresentou a menor média quando não irradiado (Tabela 2),

também apresentou a menor tendência de massa, quando submetido à radiação com

2,2 mg (Tabela 8), sugerindo sua resistência ao gorgulho. O genótipo AGN 32A43

apresentou tendência de maior índice (2,4 mg), coincidindo com o obtido no teste sem

radiação (Tabela 2). Da mesma forma, a dose O (testemunha) e a dose de 1,0 kGy ,

proporcionaram uma maior tendência de massa de adultos (2,3 mg).

No entanto ocorreu interação significativa entre genótipos e doses para massa

média de adultos (Tabela 9). No genótipo AGN 2012, a massa média dos adultos foi

maior para a dose O (testemunha) (2,4 mg) e diminuiu em função do aumento das

doses ~radiação, apresentando a menor massa (1,9 mg), quando submetido à dose

de 1,5 kGy. Entretanto, para o genótipo AGN 35A42, a dose de 1,5 kGy proporcionou a

maior massa média de adultos, com valor médio de 2,5 mg, quando comparada com a

dose de 0,5 kGy, que proporcionou a menor massa (1,9 mg). A dose de 1,5 kGy

também influenciou na massa de adultos obtidas nos 6 genótipos, sendo menor no

AGN 2012 (1,9 mg) e no AGN 31A31 (1,9 mg), e maior no genótipo AGN 30AOO (2,7

mg).

De uma forma geral o tratamento com radiação não provocou redução na massa

dos insetos (Tabelas 8 e 9), pois os valores obtidos aproximaram-se dos obtidos no

teste com grãos de genótipos não tratados com radiação gama (Tabela 2).
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Tabela 9. Interações entre 6 genótipos de milho e 4 doses de radiação gama (kGy) para
massa média de adultos (mg) de Sitophilus zeamais, em teste sem chance de
escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP,
2004.

Medias seguidas da mesma letra, mlnuscula na coluna e maluscula na linha, nao diferem entre
si pelo teste de Tukey (P>O,05); • Significativo a 5% de probabilidade; •• Significativo a 1% de
probabilidade; NS Não significativo.

Genótipos Doses (D) F (G)
(G) 0,0 0,5 1,0 1,5

AGN 2012 2,4Aa 2,1 ABa 2,4 ABa 1,9 Bb 3,27*
AGN 25A23 2,4Aa 2,3Aa 2,3Aa 2,2Aab 023 NS,
AGN 30AOO 2,2Aa 2,2Aa 2,4Aa 2,7 Aa 2 51 NS,
AGN 31A31 2,3Aà 2,3Aa 2,2Aa 1,9Ab 1,35 NS

AGN 32A43 2,4Aa 2,4Aa 2,5Aa 2,3Aab 032 NS,
AGN 35A42 2,2 ABa 1,9 Ba 2,4 ABa 2,5Aab 2,83*

F (D) 0,32 N:> 1,57 N:> 0,39 ,,~ 5,14**.. .. .. -

As diferenças entre as médias da longevidade de adultos, nos 6 genótipos de

milho irradiados, foram significativas (Tabela 8). A menor longevidade foi observada nos

genótipos AGN 2012 (6,9 dias) e AGN 30AOO (7,4 dias), evidenciando novamente

nesses genótipos a presença de algum fator de resistência ao gorgulho. O genótipo

AGN 35A42 proporcionou a maior longevidade (8,4 dias), assim como no teste sem

tratamento com radiação (Tabela 3). FRANCO et aI. (1997), em insetos irradiados,

observaram que, em doses acima de 0,05 kGy, os efeitos da radiação gama foram mais

acentuados influenciando negativamente na longevidade dos insetos. MARTINS &

ARTHUR (1994) submeteram os gorgulhos a doses crescentes de radiação gama e

observaram que a partir da dose de 0,1 kGy, a longevidade dos insetos diminuiu em

84,5%, sendo esta a dose recomendada pelos autores para desinfestação de milho

atacado com a referida praga.

Não foi detectada interferência das doses crescentes de radiação nem interação

entre genótipos e doses na longevidade de adultos. ARTHUR & FRANCO (2000)

também constataram que grãos de trigo irradiados com doses de até 2,0 kGy não

sofreram efeitos deletérios que viesse influenciar negativamente na longevidade de S.

granarius. De uma forma geral a longevidade média obtida nos grãos de genótipos
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irradiados (Tabela 8), foi um pouco menor quando comparada aos valores de

longevidade do teste sem irradiação (Tabela 3).

Em relação ao ciclo biológico médio de ovo a adulto de S. zeamais, alimentados

em grãos dos diversos genótipos irradiados, as médias não foram significativas e

apresentaram uma variação entre 46,1 e 50,3 dias (Tabela 10). Esses dados se

aproximaram dos obtidos no teste sem tratamento com radiação (45,9 e 59,9 dias)

(Tabela 4), mas com 'uma meno~ variação de dias. Mais uma vez, o genótipo AGN

32A43, por apresentar também uma tendência de menor ciclo biológico com 46,1 dias

(Tabela 10), confirma sua adequabilidade ao desenvolvimento do inseto. URRELO &

WRIGHT (1989a) também relataram que o desenvolvimento do gorgulho foi mais longo

nos genótipos resistentes do que nos suscetiveis. Variações na composição quimica do

grão no tocante aos conteúdos de açúcares, amido e proteinas pode influenciar o

ataque dos gorgulhos e, em muitos casos, alterar o seu ciclo biológico (MIRANDA et aI.

1996). Portanto, pode-se sugerir, nesse teste, que o tratamento com radiaçao gama

pode proporcionar alguma alteração do ciclo biológico, quando comparado ao teste em

que a irradiação não foi usada, pois as médias do ciclo biológico de ovo a adulto e a

sua variação foram menores. Para sua comprovação, será necessário efetuar outros

estudos a respeito. De acordo com PETERS et aI. (1960), larvas de ovos de insetos que

se desenvolveram em grãos com alto teor de amilase demoraram o dobro do tempo

para eclodirem do que aquelas que se desenvolveram em grãos normais, podendo

esse ser um fator de resistência aos gorgulhos.

Diferenças significativas foram detectadas entre as médias relativas à massa

seca de grãos consumidos nos genótipos irradiados testados (Tabela 10). As menores

massas de grãos consumidos foram obtidas nos genótipos AGN 2012 (373,1 mg), AGN

30AOO (395,3 mg) e AGN 31A31 (397,2 mg), sendo esses materiais menos adequados

ao consumo alimentar do gorgulho, e confirmando mais uma vez a resistência dos tipos

não-preferência para alimentação e/ou antibiose no primeiro e terceiro genótipo. O

genótipo AGN 32A43 proporcionou maior massa seca média de grãos consumidos

(505,7 mg), assim como no teste em que os grãos não foram tratados com radiação

(Tabela 5), sugerindo, e mais uma vez confirmando, ser adequado para o consumo
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alimentar dos insetos. As doses crescentes de radiação influenciaram na massa seca

média de grãos consumidos de todos os genótipos, sendo a dose O(testemunha) a que

proporcionou maior consumo (543,3 mg), seguida das doses 0,5, 1,0 e 1,5 kGy, que

não diferiram entre si, com 394,9, 388,5 e 367,8 mg, respectivamente. Possivelmente,

para essa variável, as doses crescentes de radiação de alguma forma induziram fatores

de resistência ao consumo alimentar do gorgulho. Não houve interação significativa

entre as diferentes doses e genótipos. CAMPOS et aI. (1995), avaliando a massa de

grãos consumidos e a emergência de adultos em amostras de milho já infestado pelo

gorgulho e posteriormente tratadas em irradiador Cobalto-60, concluíram que as

radiações gama aplicadas na dose de 0,2 kGy são plenamente eficientes no controle de

infestações de S. zeamais, não importando o grau de infestação da praga.

Tabela 10. Ciclo biológico médio de ovo a adulto de SitophiJus zeamais e massa seca
média de grãos consumidos, obtidos em 6 genótipos de milho tratados com
diferentes doses de radiação gama (KGy), em teste sem chance de escolha.
Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas. Jaboticabal-SP,2004.

Genótipos 'Ciclo biológico de 'Massa seca de grãos
(G) ovo a adulto (días) consumidos (mg)

AGN 2012 48,6 a 373,1 b
AGN 25A23 46,2 a 424,4 ab
AGN 30AOO 46,8 a 395,3 b
AGN 31A31 47,0 a 397,2 b
AGN 32M3 46,1 a 505,7 a
AGN 35M2 50,3 a 446,1 ab
F (G) 0,53 1% 4,47**
EP (G) 1,88 0,22
Doses (O)

0,0 47,62 a 543,3 a
0,5 48,83 a 394,9 b
1,0 46,64 a 388,5 b
1,5 46,92 a 367,8 b

F (O) 0,29 NS 19,30**
EP(O) 1,54 0,18
F (GxO) 1,18 NS 0,79 NS

CV (%) 16,02 21,22
EP = Erro Padrão da Média; 'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste
de Tukey (P>O,OS); ** Significativo a 1% de probabilidade; NS Não significativo.
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4.4.2 Teste com chance de escolha de S. zeamais por genótipos de milho

tratados com doses de radiação gama do Cobalto-50

4.4.2.1 Teste de atratividade

A porcentagem de adultos de S. zeamais, atraídos pelos diferentes genótipos de

milho irradiados, foi sígnificativam~nte menor em AGN 31A31 (14,3%) e maior no

genótipo AGN 25A23 (32,2%) (Tabela 11). Esses resultados coincidem com valores

obtidos no teste em que a radiação gama não foi utilizada (Tabela 6) e, embora a

porcentagem média de atratívidade para o genótipo AGN 31A31 tenha sido um pouco

menor (8,O%) (Tabela 6), pode-se novamente confirmar uma provável fonte de

resistência no referido genótipo.

Provavelmente, pode haver fatores de resistência (substâncias quimicas ou

caracteristicas físicas do grão) atuando de forma a inibir ou atrair os insetos em alguns

dos materiais, no entanto, os genótipos, quando tratados com a dose de 1,5 kGy de

radiação, não afetaram a atratividade dos insetos.

4.4.2.2 Teste de não-preferência para oviposição

Constatou-se que os genótipos AGN 31A31 (11,7 ovos) e AGN 30AOO (15,7

ovos) foram os menos preferídos e apresentaram resistência do tipo não-preferência

para oviposição, quando comparados ao genótipo AGN 25A23 (32,6 ovos) (Tabela 11).

Tais resultados coincidem com os obtidos no teste em que os grãos não foram tratados

com radiação gama (Tabela 7), confirmando mais uma vez a resistência e a

suscetibilidade dos referidos genótipos ao gorgulho do milho. Entretanto, quando

submetidos à radiação, as médias de número de ovos foram menores, sendo que o

genótipo mais Ovipositado, AGN 25A23, teve média semelhante aos genótipos menos

ovipositados no teste sem tratamento com radiação (AGN 2012 com 30,6 ovos, AGN

31A31 com 33,6 ovos e AGN 30AOO com 34,8 ovos) (Tabela 7).
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Tabela 11. Porcentagem média de. adultos atraídos após 24 horas da liberação e
número médio de ovos de Sítophilus zeamaís, obtidos em 5 genótipos de
milho tratados com 2 doses de radiação gama (kGy), em teste com chance
de escolha. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 horas.
Jaboticabal-SP, 2005.

Genótipos 'Porcentagem (%) de adultos
(G) atraídos após 24 horas2

AGN 2012 25,0 ab
AGN 25A23 32,2 a
AGN 30AOO . 20,0 ab
AGN 31A31 14,3 b
AGN 32A43 18,2 ab
F (G) 2,68*
EP (G) 3,00

Doses (D)

Número médio de
ovos3

20,1 ab
32,6 a
15,7 b
11,7 b
19,2 ab
6,49**
0,34

0,0 21,2 a 20,5 a
1,5 22,7a 19,2a

F(D) O,17NS 0,63NS

EP (D) 2,90 0,21
F (GxD) 0,39NS 0,68NS

CV (%) 34,87 24,64
EP = Erro Padrão da Média; 'Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste
de Tukey (P>0,05); 2Dados originais e para análise estatística foram transformados em arc sen
(%)'12; 3Dados originais e para análise estatistica foram transformados em (x + 0,5)'12; •
Significativo a 5% de probabilidade; •• Significativo a 1% de probabilidade; NS Não significativo.

Pode-se sugerir que, de alguma forma, houve interferência da irradiação dos

grãos de milho na oviposição do gorgulho pelas menores médias de número de ovos

aqui obtidas. Porém a dose de 1,5 kGy não diferiu da testemunha, além de não ter

ocorrido interação entre os genótipos e as doses. Esse fato foi também observado por

BOTELHO et aI. (2002), em que as doses crescentes de radiação utilizadas (0,0; 0,5;

1,0 e 2,0 kGy) não afetaram o número total de ovos e o número de ovos viáveis do

caruncho A. obtectus em linhagens de feijão. FONTES & ARTHUR (1994) observaram

que a dose letal de radiação sobre ovos de T. castaneum, da mesma ordem do

gorgulho do milho, para inibir a total eclosão das larvas de foi de 0,03 Gy; enquanto a

DL50 foi a de 0,0125 kGy. Da mesma forma, HU et aI. (1985) constataram que não



46

houve sobrevivência de pupas e adultos com doses de 0,2 a 0,6 kGy e que a dose de

0,041 kGy matou 100% dos ovos e larvas de T. castaneum.

4.5 Considerações Gerais

De uma forma gerál, os resultados obtidos para todas as variáveis nos testes

onde se utilizou a irradiação confirmam os resultados obtidos nos testes em que a

radiação gama não foi empregada, sendo as médias de algumas variáveis menores

quando os grãos foram irradiados (Figura 9). Porém as 4 doses de radiação gama

testadas não interferiram na maioria das variáveis testadas nos testes sem e com

chance de escolha (Tabelas 8 a 11), apenas afetaram a massa média de adultos (4

doses X genótipos AGN 2012 e AGN 35A42; dose de 1,5 kGy X 6 genótipos testados) e

a massa seca média de grãos consumidos pelo gorgulho (doses crescentes).

No caso do genótipo AGN 2012, a massa média de adultos diminuiu em função

do aumento das doses (Tabela 9). Já no caso do genótipo AGN 35A42, a maior dose

(1,5 kGy) proporcionou a maior massa, quando comparado com a dose 0,5 kGy. Em

relação aos 6 genótipos, a dose de 1,5 kGy, proporcionou menor massa de adultos

para os genótipos AGN 2012 e AGN 31A31, e maior massa para o genótipo AGN

30AOO. Ao analisar a variável massa seca média de grãos consumidos (Tabela 10),

verifica-se que doses crescentes reduziram a massa consumida, sendo a dose 0,0

(testemunha) a que proporcionou o maior consumo dos grãos pelo gorgulho.

A utilização da radiação gama (GOCo) sobre grãos de milho antes da infestação

com o gorgulho de alguma forma interferiu na biologia e comportamento de S. zeamais,

mas não chegou a induzir a quebra de resistência dos grãos de genótipos de milho

utilizados. Esse fator é de grande importância, pois, se houver reinfestação pelo

gorgulho após a aplicação da irradiação para a desinfestação dos grãos, problema esse

que pode ocorrer pois esse método não deixa residuos, os grãos continuam resistentes.
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Figura 9, Comparação das médias obtidas para número de insetos emergidos, massa e longevidade de
adultos, ciclo biológico, massa seca de grãos consumidos, atratividade e número de ovos de
Sitophilus zeamais, em grãos de genótipos de milho não irradiados e irradiados.



5. CONCLUSÕES

• Os genótipos AGN 2012 e AGN 31A31 são resistentes à S. zeamais, estando

envolvidos os tipos não-preferência para oviposição, não-preferência para

alimentação e/ou antibiose;

• O genótipo AGN 30AOO apresenta resistência do tipo não-preferência para

oviposição;

• Os genótipos AGN 25A23, AGN 32A43 e AGN 35A42 são os mais suscetíveis;

• As doses crescentes de radiação gama (60Co) no genótipo AGN 2012 reduz a

massa média de adultos e, no AGN 35A42, aumenta;

• Os genótipos AGN 2012 e AGN 31A31 tratados com radiação gama (60Co) na

dose de 1,5 kGy reduzem a massa média de adultos, quando comparados ao

genótipo AGN 30AOO;

• As doses crescentes de radiação gama ('oCo) proporcionam uma redução na

massa seca média de grãos consumidos pelo gorgulho;

• A radiação gama (60CO) não quebra a resistência dos grãos de milho, portanto

pode ser usada para desinfestação de S. zeamais antes do armazenamento.
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