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RESUMO 
 

No Brasil estima-se que as perdas quantitativas médias de grãos armazenados, ocasionadas por pragas, são 
de aproximadamente 10% do total produzido anualmente. Besouros e traças são os dois grupos de pragas 
mais importantes que atacam os grãos e sementes armazenadas. A temperatura pode influenciar tanto 
diretamente nos insetos, através do seu desenvolvimento e comportamento, como indiretamente afetando 
sua alimentação. Assim, objetiva-se com o presente trabalho ampliar a quantidade de informações sobre a 
influência da temperatura nas pragas de grãos e sementes armazenadas. O experimento foi realizado no 
Campus do Arenito – UEM, situado no município de Cidade Gaúcha, PR. Para tal foram utilizados frascos de 
vidro transparentes previamente esterilizados, onde foram colocados 200 g de trigo e estes foram infestados 
com 20 insetos de R. dominica. Durante a realização do estudo os frascos foram mantidos em condições 
controladas de temperatura, de 10, 16, 22°C e temperatura ambiente por um período de 60 dias. Cada 
tratamento constou de quatro repetições. A população de insetos e a massa de grãos foram avaliadas, 
inicialmente, no 20º, 40º e 60º dia. Foram avaliados o crescimento populacional dos insetos, com a contagem 
do número de insetos vivos e mortos e o consumo de grãos. Os resultados evidenciaram que os insetos se 
desenvolveram melhor nas temperaturas entre 22 a 28ºC, o que proporcionou uma maior perda da massa de 
grãos sob essa condição. Assim, as tecnologias de armazenamento de grãos a baixas temperaturas surgem 
como alternativa promissora para a diminuição das perdas quantitativas e qualitativas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias de armazenamento; Pragas; Perdas quantitativas. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os grãos leguminosos e os cereais fornecem nutrientes essenciais para a 

alimentação humana. Economicamente, nenhum outro grupo de alimentos atinge a 
importância dos grãos, quer seja pelo consumo in natura, quer como matéria prima para as 
agroindústrias, englobando as rações para nutrição animal (PUZZI, 2010).  

O armazenamento da produção agrícola tem como objetivo a guarda e a 
conservação dos grãos, deste modo, permitindo um abastecimento mais estável aos 
mercados consumidores e também contribuindo para maior estabilidade dos preços dos 
produtos (REZENDE et al., 2011).  

Segundo Fontes et al. (2003) citado por Costa (2014), os danos causados pelas 
pragas na planta ainda em desenvolvimento, podem ser recompensados pela recuperação 
da planta danificada ou pelo aumento de produção das plantas não atacadas. Já os danos 
em grãos armazenados são irreversíveis uma vez que atacam diretamente o grão 
produzido, com prejuízo imediato.  

Besouros e traças são os dois grupos de pragas mais importantes que atacam os 
grãos e sementes armazenadas. As pragas que mais causam danos econômicos são as 
espécies Rhyzopertha dominica Fabricius 1972 e Sitophilus sp. (LORINI et al., 2015).  

Dentre os principais fatores que favorecem ou reduzem as infestações dos insetos 
dos grãos armazenados estão, a temperatura, teor de umidade dos grãos e grau de 
impurezas (PUZZI, 2010). A temperatura pode influenciar tanto diretamente nos insetos, 
através do seu desenvolvimento e comportamento, como indiretamente afetando sua 
alimentação (NETO et al., 1976).  
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Com base nesse enfoque, objetiva-se com o presente trabalho ampliar a quantidade 
de informações sobre a influência da temperatura nas pragas de grãos e sementes 
armazenadas. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Secagem e Armazenagem de Grãos, 
do Departamento de Engenharia Agrícola, no Campus do Arenito da Universidade Estadual 
de Maringá, situado no município de Cidade Gaúcha. Para a realização do estudo foram 
utilizados frascos de vidro transparentes previamente esterilizados, onde foram colocados 
200 g de trigo e estes foram infestados com 20 insetos de R. dominica. Durante a realização 
do estudo os frascos foram mantidos em condições controladas de temperatura, de 10, 16, 
22°C e temperatura ambiente (aproximadamente 28ºC) por um período de 60 dias. Cada 
tratamento constou de quatro repetições.  

A população de insetos e a massa de grãos foram avaliadas, no 1º, 20º, 40º e 60º 
dia.  

Com o auxílio de uma peneira foi feita a avaliação do desenvolvimento populacional 
e a contagem do número de insetos vivos e mortos. A cada avaliação os insetos vivos foram 
devolvidos aos frascos para a observação de seu desenvolvimento até as avaliações 
seguintes. 

Através da pesagem dos grãos no início do experimento e a cada avaliação foi obtido 
a determinação do consumo de trigo. 

Posteriormente, foram realizadas a análise de variância (ANOVA) e a comparação 
de médias pelo teste de Tukey, ambas a 5% de significância (p < 0,05). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na Tabela 1 é apresentado o número de insetos vivos no decorrer do 
armazenamento nas diferentes temperaturas. 

 
Tabela 1. Média da quantidade de insetos vivos nos recipientes infestados nos diferentes tempos 
de armazenamento e temperaturas. 

Temperatura 
Tempo de infestação (dias) 

Inicial 20 40 60 

10 a 20,00 A a 11,00 B b 0,75 C b 0,50 C 

16 a 20,00 A a 10,50 B a 10,25 B b 4,50 C 

22 a 20,00 A a 9,25 B b 4,50 B b 8,00 B 

28 a 20,00 B a 13,50 B a 10,25 B a 52,25 A 
Médias aritméticas simples, de quatro repetições, seguidas por letras minúsculas iguais, na mesma coluna, 
e letras maiúsculas iguais, na mesma linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 
Na Tabela 1 é possível observar que nas temperaturas menores o metabolismo dos 

insetos ficou mais lento, assim retardando a proliferação dos mesmos. Nota-se que na 
temperatura de 28ºC após 60 dias da infestação houve um aumento significativo na 
quantidade de insetos. Acredita–se que na temperatura de 22°C não houve tempo hábil 
para o desenvolvimento dos insetos até adultos, e por este motivo, ocorreu à redução do 
número de insetos depois de 60 dias de armazenamento, já que a temperatura ótima para 
este é de 22 a 34°C. 

Na Tabela 2 é apresentado o consumo em gramas causados pelos insetos nas 
diferentes temperaturas no decorrer de seu armazenamento. 
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Tabela 2. Consumo (em gramas) dos grãos de trigo armazenados infestados pelos insetos em 
quatro diferentes temperaturas. 

Temperatura 
Tempo de infestação (dias) 

Inicial 20 40 60 

10 a 0,00 C b 11,19 B bc 12,41 A b 10,55 B 

16 a 0,00 D ab 11,41 B a 13,67 A b 10,54 C 

22 a 0,00 C b 11,12 B c 12,05 AB a 12,98 A 

28 a 0,00 B a 12,18 A ab 13,32 A a 13,52 A 
Médias aritméticas simples, de quatro repetições, seguidas por letras minúsculas iguais, na mesma coluna, 
e letras maiúsculas iguais, na mesma linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 

É possível verificar que com o tempo o consumo foi aumentando principalmente nas 
duas maiores temperaturas devido ao crescimento da quantidade de insetos, e nas 
temperaturas menores o consumo diminuiu, pois não houve uma proliferação significativa 
de insetos conforme pode-se observar na Tabela 1. Estes resultados são semelhantes aos 
encontrados por Schiavon et al. (2010) onde na temperatura de 25ºC o consumo de trigo 
aumentou significativamente com o aumento do tempo de infestação. 

 
4. Conclusões 
 

Os resultados do efeito da temperatura na massa de grãos de trigo sobre a 
mortalidade de R. dominica demonstraram uma maior mortalidade ou pelo menos um 
desenvolvimento mais lento nas temperaturas mais baixas.  

O maior desenvolvimento dos insetos e o maior consumo de grãos ocorreram no 
armazenamento de 22 e 28ºC.  

Pode-se concluir que a perda da massa de grãos é diretamente influenciada pelo 
crescimento populacional dos insetos, que é motivado pela temperatura de 
armazenamento. 
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