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USO DE CRAMBE NO CONTROLE DE SITOPHILUS ZEAMAIS MOTS. EM MILHO 

ARMAZENADO 

 

RESUMO 

O milho é um cereal de grande importância para todo o país, mas nem todos os grãos colhidos 
são utilizados imediatamente, assim, grande parte da produção é armazenada. Dentre os 
fatores que afetam a qualidade do grão armazenado estão as pragas, sendo o Sitophilus 
zeamais uma das maiores causadoras de perdas, tanto quantitativas como qualitativas para 

grãos e sementes. Para seu controle, via de regra são utilizados agrotóxicos, que podem 
causar intoxicação aos aplicadores, resistência da praga ou mesmo danos ambientais. Para 
evitar esse efeitos, é necessária a busca de alternativas de controle menos agressivas e, uma 
delas, é o uso de plantas com potencial inseticida ou repelente. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito do uso de pó, extratos aquosos e hidroalcoólicos de Crambe abyssinica quanto 
à sobrevivência, emergência, mortalidade e atratividade do Sitophilus zeamais, além de seus 

efeitos sobre as sementes de milho tratadas com esse extrato. A pesquisa foi dividida em três 
etapas, a primeira testou pó e extratos aquosos de crambe nas concentrações de 0%, 1%, 
2%, 3% e 4% na sobrevivência, emergência, mortalidade, atratividade, repelência e ação 
inseticida. Na segunda etapa foram testadas as mesmas concentrações do extrato de crambe 
que na primeira, porém, de extrato hidroalcoólico, nas quais foram avaliadas a sobrevivência, 
a emergência, a mortalidade e o efeito inseticida sobre o Sitophilus zeamais. Após observados 
resultados mais efetivos com o uso de extratos hidroalcoólicos de crambe, a terceira etapa 
avaliou o uso de extratos hidroalcoólicos nas concentrações: 0%, 5%, 15% e 25% na 
atratividade e efeito inseticida sobre os insetos; além da qualidade fisiológica das sementes 
de milho. Os resultados obtidos permitiram chegar as seguintes conclusões: 1. O extrato 
aquoso de grãos de crambe proporciona menor sobrevivência e emergência do Sitophilus 
zeamais e menor consumo dos grãos de milho tratados, em relação ao uso de pó de grãos 
de crambe; 2. O extrato hidroalcoólico de crambe tem potencial inseticida sobre o Sitophilus 
zeamais e à medida que aumenta a concentração, de 0 a 4%, mais efetivo é o resultado; além 

de ser menos atrativo ao inseto, já que proporcionou a diminuição do número de grãos de 
milho infestados pela praga e o número de insetos emergidos desses grãos, em relação ao 
não uso do mesmo; 3. O extrato hidroalcoólico de grãos de crambe na concentração de 25% 
proporciona taxa de mortalidade alta (65%); 4. O extrato hidroalcoólico de grãos de crambe a 
15% estimula a porcentagem de germinação, plântulas normais e massa das plântulas de 
milho; 5. O extrato hidroalcoólico de grãos de crambe na concentração de 25% não influencia 
negativamente a germinação nem os parâmetros de desenvolvimento inicial do milho; 6. Milho 
tratado com extrato hidroalcoólico de crambe armazenado por até 60 dias, estimula a 
germinação, a massa e comprimento de plântulas de milho. Assim, sugerem-se novas 
pesquisas para desenvolvimento de produto comercial à base de extrato hidroalcoólico de 
crambe na concentração de 25%. 
 
Palavras-chave: glucosinolato, gorgulho do milho, controle de pragas, extratos vegetais. 
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USE OF CRAMBE- NO CONTROL OF SITOPHILUS ZEAMAIS MOTS. IN MAIZE STORED 

 

ABSTRACT 

Maize has been of great importance as a cereal for the whole Brazilian, but not all harvested 
grains are used immediately, so much of the production is stored. So, pests are among the 
factors that affect the quality of stored grains. Sitophilus zeamais has been one of the biggest 

causes of losses, both in quantitative and qualitative for grains and seeds. Thus, pesticides 
usually applied to control this weevil can poison the applicators and cause pest resistance or 
even environmental damage. Therefore, there is an investigation for less aggressive 
alternatives as a control, and one of them is applying plants with insecticidal or repellent 
potential. So, this trial aimed at evaluating the effect powder, aqueous extracts and 
hydroalcoholic extracts of Crambe abyssinica on their survival, emergence, mortality and 
attractiveness of Sitophilus zeamais, besides its effects on corn seeds treated with this extract. 

This research was divided into three stages: the first one tested powder and aqueous extracts 
of crambe at 0%, 1%, 2%, 3% and 4% concentrations in survival, emergence, mortality, 
attractiveness, repellency and insecticidal action. During the second stage, the same 
concentrations of crambe extract were tested as in the other ones, but with a hydroalcoholic 
extract; in order to evaluate survival, emergence, mortality and insecticidal effect on Sitophilus 
Zeamais. The best effective results were observed with the application of crambe hydroalcohol 

extracts. The third step evaluated the use of these hydroalcoholic extracts in the following 
concentrations: 0%, 5%, 15% and 25% concerning attractiveness and insecticidal effect on 
insects, besides the physiological quality of corn seeds. The obtained results allowed the 
following conclusions: 1. aqueous extract of crambe grains provides less survival and 
emergence percentages of Sitophilus zeamais as well as lower consumption of treated corn 

grains, in relation to the use of crambe grain powder. 2. The hydroalcoholic extract of crambe 
has insecticidal potential on Sitophilus zeamais, and as concentration increases, from 0 to 4%, 

the results are more effective. It is also less attractive to the insect, since it provided a decrease 
in the number of corn grains infested by the pest and the number of insects that emerged from 
these grains in relation to its non-use. 3. 25% concentration of hydroalcoholic extract in crambe 
grains yields a high mortality rate (65%); 4. 15% concentration of hydroalcoholic extract in 
crambe grains stimulates germination percentage, normal seedlings and mass of corn 
seedlings; 5. 25% concentration hydroalcoholic extract of crambe grains does not negatively 
influence germination or initial development parameters of maize; and 6. Maize treated with 
hydroalcohol extract of crambe, stored until 60 days, stimulates germination, mass and length 
of maize seedlings. Therefore, new research is suggested to develop commercial product 
based on hydroalcoholic extract of crambe at 25% concentration. 
 
Keywords: Glucosinolate, maize weevil, pest control, plant extracts. 

 

 

  



 
 

viii 
 

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. x 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................... xii 

1 INTRODUÇÃO GERAL .............................................................................................. 1 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 3 

2.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 3 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 4 

3.1 O milho (Zea mays) .................................................................................................... 4 

3.2 Armazenamento de grãos .......................................................................................... 5 

3.3 Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados ................................................. 8 

3.4 Controle de Sitophilus zeamais .................................................................................. 9 

3.5 Crambe (Crambe abyssinica) ................................................................................... 13 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 16 

ARTIGO 1: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) 

NO CONTROLE DE SITOPHILUS ZEAMAIS MOTS. (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) EM MILHO ARMAZENADO ..................................................... 24 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 25 

2 MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................................... 26 

2.1 Avaliação do efeito dos produtos à base de crambe na sobrevivência, emergência e 

mortalidade de Sitophilus zeamais ........................................................................... 26 

2.2 Avaliação da repelência/ atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais .............. 27 

2.3 Avaliação inseticida .................................................................................................. 28 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 28 

3.1 Sobrevivência, emergência e mortalidade de Sitophilus zeamais ............................. 28 

3.2 Repelência/atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais ................................... 31 

3.3 Ação inseticida ......................................................................................................... 32 

4 CONCLUSÕES ........................................................................................................ 33 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 33 

ARTIGO 2: EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) NO 

CONTROLE DE SITOPHILUS ZEAMAIS EM MILHO .............................................. 36 



 
 

ix 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 37 

2 MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................................... 38 

2.1 Avaliação de extratos hidroalcoólicos de crambe na sobrevivência, emergência e 

mortalidade ao 7º. dia de Sitophilus zeamais ........................................................... 38 

2.2 Avaliação inseticida .................................................................................................. 39 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 40 

4 CONCLUSÕES ........................................................................................................ 45 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 45 

ARTIGO 3: TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO COM EXTRATO 

HIDROALCOÓLICO DE CRAMBE E SEUS EFEITOS SOBRE SITOPHILUS 

ZEAMAIS E NA QUALIDADE DA SEMENTE .......................................................... 48 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 49 

2 MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................................... 50 

2.1 Avaliação da repelência/ atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais .............. 51 

2.2 Avaliação inseticida .................................................................................................. 52 

2.3 Teste de germinação ................................................................................................ 52 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 53 

4 CONCLUSÕES ........................................................................................................ 60 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 61 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 64 

PESQUISAS FUTURAS ...................................................................................................... 64 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 65 

APÊNDICE A PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DOS GRÃOS DE MILHO ................. 66 

APÊNDICE B AVALIAÇÃO DA AÇÃO INSETICIDA DO CRAMBE SOBRE OS GRÃOS 

DE MILHO ................................................................................................................ 67 

 

  



 
 

x 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

ARTIGO 1  

 

Figura 1 Número de insetos vivos em grãos de milho, após 40 dias de exposição a 

diferentes concentrações de crambe em pó ou extrato aquoso. ........................ 30 

Figura 2 Mortalidade de insetos até o 7º dia de exposição a diferentes concentrações de 

grãos de crambe em pó ou extrato aquoso. ....................................................... 31 

Figura 3 Média do número de insetos mortos, após 12 h e 24 h de exposição a pó ou extrato 

aquoso de grãos de crambe, em condições controladas de temperatura e 

fotoperíodo. ....................................................................................................... 32 

 

 

ARTIGO 2 

 

Figura  1 Massa de grãos (g) de milho, com diferentes concentrações de extrato 

hidroalcoólico de crambe, após exposição a S. zeamais durante 40 dias. ......... 41 

Figura  2 Número de insetos vivos, após 40 dias de exposição a diferentes concentrações 

de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe. ................................................... 41 

Figura  3 Número de grãos de milho infestados com S. zeamais, com transformação de √x, 

após 60 dias de exposição a diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico 

de grãos de crambe. .......................................................................................... 42 

Figura  4 Número de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de 

exposição a diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de 

crambe. ............................................................................................................. 43 

Figura  5 Porcentagem de mortalidade de insetos expostos por 7 dias a diferentes 

concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe. ........................... 43 

Figura  6 Avaliação da ação inseticida, após 12 h (a) e 24h (b) de exposição de S. zeamais, 

a diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 

de temperatura e fotoperíodo............................................................................. 44 

 

 



 
 

xi 
 

ARTIGO 3 

 

Figura   1 Avaliação da ação inseticida, após 12 h de exposição de Sitophilus zeamais a 

diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 

de temperatura e fotoperíodo............................................................................. 54 

Figura   2 Avaliação da ação inseticida, após 24 h de exposição de Sitophilus zeamais, a 

diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 

de temperatura e fotoperíodo............................................................................. 55 

Figura   3 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho tratados 

com diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe, após 1 h de 

exposição em arena alimentar, com livre chance de escolha............................. 56 

Figura   4 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho tratados 

com diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe, após 48 h 

de exposição em arena alimentar, com livre chance de escolha. ....................... 57 

 

  



 
 

xii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

ARTIGO 1 

 

Tabela 1 Número de insetos Sitophilus zeamais mortos, número de insetos emergidos e 

massa de grãos de milho (g) após 40 dias; número de grãos infestados e número 

de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de exposição a 

diferentes concentrações de pó e extrato aquoso de grãos de crambe ............. 29 

Tabela 2 Comparação do efeito repelente entre diferentes produtos à base de crambe em 

adultos de Sitophilus zeamais, através dos parâmetros: índice de preferência (IP) 

e % de adultos atraídos, calculados em testes de livre chance de escolha, em dois 

diferentes tempos de exposição ........................................................................ 31 

 

 

ARTIGO 2 

 

Tabela  1 Análise de variância da regressão para massa de grãos de milho, número de S. 

zeamais vivos após 40 dias de exposição, número de grãos infestados, número 

de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de exposição a 

diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe ........... 40 

Tabela  2 Análise de variância da regressão da ação inseticida de diferentes concentrações 

de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe, sobre o inseto S. zeamais por 12 h 

e 24 h, com transformação dos dados em √x .................................................... 44 

 

 

ARTIGO 3 

 

Tabela   1 Regressão na análise de variância da ação inseticida de diferentes concentrações 

de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe, sobre o inseto S. zeamais, por 12 h 

e 24 h, com transformação dos dados em √x .................................................... 53 

Tabela   2 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho com 

diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de sementes de crambe. 

Teste de livre escolha em arena, avaliados com 1 h e 48 h de exposição ......... 56 

Tabela   3 Porcentagem de germinação e plântulas normais, massa (g) e comprimento (cm) 

de plântulas e sementes de milho embebidas em diferentes concentrações de 

extrato hidroalcoólico de crambe, por diferentes períodos de armazenamento em 

condições de laboratório .................................................................................... 57 



 
 

xiii 
 

Tabela   4 Interação dos fatores tempo de armazenamento e concentrações de extrato 

hidroalcoólico de crambe na porcentagem de plântulas normais de milho em 

condições de laboratório .................................................................................... 59 

Tabela   5 Interação dos fatores tempo de armazenamento e concentrações de extrato 

hidroalcoólico de crambe na massa de plântulas normais de milho em condições 

de laboratório ..................................................................................................... 60 



1 
 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A cultura do milho a cada ano vem se destacando no cenário nacional do agronegócio, 

sendo um dos cereais mais plantados no país e no Estado do Paraná. A produtividade da 

cultura tem crescido substancialmente, principalmente em áreas mais tecnificadas. 

O resultado final do sucesso da cultura depende do olhar atento do agricultor, 

associado à atenção do profissional, engenheiro agrônomo. Essa ação tem início já na 

escolha da semente, na definição do híbrido convencional ou transgênico a ser utilizado, na 

escolha do tratamento adequado da semente, na época de plantio, respeitando o zoneamento 

agrícola da região, na profundidade e velocidade da semeadura, nos tratos culturais 

dedicados ao longo do desenvolvimento da cultura, como o controle de pragas, doenças e a 

competição das plantas daninhas, até o ponto de maturação, a colheita e a pós-colheita. 

Entretanto, de nada adiantaria toda a obediência dos tratos culturais e escolhas do 

campo, se o grão ou semente, ao ser armazenado, não sofresse criterioso processo de 

manutenção de sua qualidade. Afinal, após a colheita, o consumo é gradual e os grãos de 

milho são armazenados por meses antes de partirem para seu destino final, que pode ser a 

alimentação humana sob diversas formas, a alimentação de animais, a produção de etanol, a 

indústria química, a produção têxtil ou farmacêutica, além do uso em uma série de outros 

produtos que contêm o milho ou seus derivados na sua constituição, assim como as sementes 

de milho para novas safras. 

São vários os monitoramentos a serem feitos para que, durante o armazenamento do 

milho, não ocorram perdas de caráter qualitativo ou quantitativo, incluindo o controle da 

umidade, da temperatura, da aeração, da estrutura do armazém, da presença de 

microrganismos e de insetos-praga. 

São consideradas pragas do milho armazenado, a traça dos cereais Sitotroga 

cerealella, as traças Plodia interpunctella e Corcyra cephalonica, os besouros Tenebroides 

mauritanicus, Oryzaephilus surinamensis, Tribolium castaneum, Cathartus quadricollis e 

Laemophloeus minutuso (GALLO et al., 2002). Mas, além dessas, as que apresentam maior 

importância são as do gênero Sitophilus: Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae 

(CANEPPELE; ANDRADE; SANTAELLA, 2010), que, além de causarem perdas qualitativas 

e quantitativas, apresentam grande número de hospedeiros, infestação no campo e no 

armazém, elevado potencial biótico e pelo fato de tanto os adultos quanto as larvas 

danificarem o grão. 

Para o controle desses insetos-praga, em regra, é utilizado o controle químico; porém, 

a cada dia o homem precisa buscar alternativas para diminuir tanto sua exposição direta 
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(quando aplicador do produto) quanto indireta (consumidor do produto) aos agroquímicos que, 

em sua maioria, são tóxicos ao homem, aos animais e ao ambiente como um todo; além de 

apresentarem elevado valor econômico. 

A partir do estudo realizado sobre as crises mundiais e a produção de alimentos no 

Brasil, por Conte e Boff (2013), fica clara a necessidade de investimentos em pesquisas que 

projetem um modelo agrícola mais agroecológico, ou seja, sem uso abusivo de agrotóxicos, 

como tem sido, por exemplo, evidenciado no modelo produtivo europeu. 

É evidente que, sob muitos aspectos, o uso de agrotóxicos é necessário, tanto a campo 

como no armazenamento, já que a população cresce diariamente e, segundo a teoria do inglês 

Thomas Malthus, a população tem potencial de crescimento ilimitado e a natureza, 

inversamente, recursos limitados para alimentá-la (FONTANA et al., 2015). Assim, as técnicas 

de produção e armazenamento devem evoluir, para que produtos e doses adequadas sejam 

utilizados, além de serem respeitados períodos de carência. Assim, o alimento chegará na 

mesa do consumidor com a qualidade e sanidade necessárias. 

Nem sempre esses cuidados são rigorosamente seguidos, por isso a necessidade de 

pesquisas que busquem alternativas para minimizar o uso de agrotóxicos. Assim, o uso de 

óleos, extratos e pós de diversas espécies vegetais têm sido testados no controle das pragas 

de grãos armazenados; para que sejam observados efeitos inseticidas, repelentes, 

sobrevivência ou preferência alimentar dos insetos-pragas e, com o avanço da pesquisa, 

esses produtos à base de vegetais venham a substituir ou diminuir o uso de agrotóxicos neste 

setor. 

 

  



3 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a resposta comportamental fisiológica de Sitophilus zeamais a extratos líquidos 

e em pó, obtidos de Crambe abyssinica Hochst, assim como a influência desses extratos na 

germinação de sementes e desenvolvimento inicial de plântulas de milho. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar a repelência de Sitophilus zeamais por extratos de crambe; 

- Avaliar diferentes concentrações de extratos e pós à base de crambe sobre a 

sobrevivência e emergência de adultos Sitophilus zeamais; 

- Investigar a atividade inseticida de extratos e pós à base de crambe sobre Sitophilus 

zeamais; 

- Avaliar a atratividade de extratos líquidos e pós de crambe sobre o Sitophilus 

zeamais; 

- Avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial de sementes de milho expostas a 

diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos à base de crambe. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 O milho (Zea mays) 

 

O milho é uma monocotiledônea, que pertence à família Poaceae, com o gênero Zea 

e espécie Zea mays. É uma planta herbácea, com caule tipo colmo, sistema radicular 

fasciculado e raízes adventícias que, além de auxiliarem no suporte, fazem absorção dos 

nutrientes. É uma planta monóica, com flores femininas dispostas em espigas laterais e flores 

masculinas apicais, em panícula (FORNASIERI FILHO, 1992). 

 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de milho, que é produzido em duas 

safras por ano. Dados publicados pela Companhia Nacional de Abastecimento revelam que a 

área semeada para safra 2015/2016 foi de 15.215,9 mil hectares, tendo como estimativa de 

produção 82.327,4 mil toneladas do grão, com produtividade média de 5.411 kg por hectare 

(CONAB, 2016). 

No Brasil, a cultura do milho em grão tem acontecido em duas épocas de plantio: a 

primeira safra no verão, durante o período chuvoso, e a segunda, sem período pré-fixado, o 

chamado milho safrinha (SANDIM; KAWAHARA; HEINZMANN, 2011). Segundo Araújo et al. 

(2013), as características agronômicas da cultura do milho sofrem de modo diferenciado, com 

os diferentes níveis tecnológicos de manejo, independente do material genético. 

Martin et al. (2011), em levantamento realizado com produtores rurais no sudoeste do 

Paraná, observaram que o desenvolvimento da cultura de milho é afetado por algumas 

práticas de manejo que não são realizadas adequadamente: a escolha dos genótipos e a 

utilização de adubações orgânicas, provenientes da produção animal. 

O principal destino da safra são as indústrias de ração para animais, apesar de a 

primeira intenção ser o cultivo do grão para atender o consumo de mesa da população 

brasileira (BRASIL, 2014). O milho é produzido em quase todos os continentes e apresenta 

diversas formas de utilização, que vão desde a alimentação animal até a indústria de alta 

tecnologia, como a produção de filmes e embalagens biodegradáveis. De acordo com Paes 

(2006), cerca de 70% da produção mundial de milho é destinada à alimentação animal, 

podendo este percentual chegar a 85%, em países desenvolvidos; entretanto, apenas 15% 

de toda a produção mundial destinam-se ao consumo humano, direta ou indiretamente. 

Porém, estudos de armazenamento realizados por Coradi, Lacerda Filho e Melo (2011) 

demonstraram que grãos de milho armazenados, com classificação do “tipo 1” e alguns 

subprodutos do mesmo, destinados à fabricação de ração para aves, apresentam índices de 

teor de água elevados e estão sujeitos a contaminação microbiológica. 
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Além de o milho ser um cereal muito importante como constituinte da base alimentar 

animal e humana, sua produção deve se expandir fortemente para suprir a demanda gerada 

pelo consumo de fontes de energia renováveis (SILVA; COSTA; BALARDIN, 2004). Segundo 

Paes (2006), o milho não possui apenas aplicação alimentícia, ao contrário, os usos dos seus 

derivados estendem-se às indústrias química, farmacêutica, de papéis e têxtil, entre outras. 

No cenário mundial, o milho é a principal matéria prima para o etanol, sendo os EUA 

os maiores produtores desse biocombustível. Isso justifica a tradição e as altas produtividades 

do milho nesse país, pois, apesar de a cana de açúcar render muito mais etanol, os EUA 

investem no milho devido a fatores climáticos favoráveis e à possibilidade de armazenamento 

por meses (DUALIBI, 2008). 

Segundo Barrozo et al. (2011), a qualidade física das sementes de milho já pode ser 

influenciada pelo tipo de colhedora e a velocidade da colheita. Com tantas utilizações, o milho 

deve ser armazenado de maneira a garantir suas características. Segundo Brasil (2011), o 

milho é classificado em três tipos quanto à cor: amarelo, branco e mesclado; quanto a 

qualidade, o milho apresenta os tipos 1, 2 e 3, dependendo do grau de tolerância relativo ao 

teor de umidade, à impureza, a matérias estranhas; grãos partidos ou quebrados, avariados 

e carunchados, ardidos e brotados. 

Estudos realizados por Catão et al. (2010), no estado de Minas Gerais, demonstraram 

que o grau de umidade de sementes de variedades de milho crioulo permaneceu abaixo de 

13%, antes e depois do armazenamento; mesmo assim, algumas das variedades estudadas 

apresentaram porcentagem de infestação superior ao padrão máximo recomendado (3%), 

sendo, portanto, necessário aprimorar o controle de pragas de grãos armazenados, para que 

não haja perda em massa. 

Condições impróprias de armazenagem levam a severos ataques de pragas de grãos 

armazenados, tornando-os impróprios para o consumo (MICHELRAJ; SHARMA, 2006) ou 

enquadrados como produto “fora do tipo”, quando há mais de 4% dos grãos com gorgulho na 

amostra, como prevê a IN, no. 60 (BOTELHO et al., 2013). 

 

 

3.2 Armazenamento de grãos 

 

Segundo Patino et al. (2013), a existência de uma capacidade mínima de 

armazenamento de grãos, como condição necessária para a manutenção de estoques físicos 

reguladores, tem sido frequentemente usada como fator estratégico na expansão dos 

negócios agrícolas. Apesar de a produção de grãos ser periódica, a necessidade de 

alimentação e demanda das agroindústrias são ininterruptas; desse modo, a safra, colhida em 

apenas dois meses, será consumida durante um ano inteiro ou mais.  
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Nesse sentido, faz-se necessária uma rede armazenadora de grãos que, segundo 

Puzzi (2000), é todo aparelhamento destinado a receber a produção de grãos, conservá-los 

em perfeitas condições técnicas, para redistribuí-los, posteriormente, garantindo o incentivo à 

produção agrícola e, ao consumidor, a estabilidade de preços e o abastecimento normal. 

Travaglia (2011) afirma que, devido às entressafras e períodos de seca, os grãos 

precisam ficar armazenados de um ano a outro. Assim, o armazenamento precisa garantir a 

preservação das características e da qualidade dos grãos ao longo do tempo com a finalidade 

de suprir as demandas, pois se as condições de armazenamento não forem adequadas, os 

grãos ficarão suscetíveis à deterioração e expostos a possíveis contaminações. Costa et al. 

(2012) afirmam que a qualidade de sementes ou grãos não pode ser melhorada durante o 

armazenamento, mas pode ser preservada, quando as condições de conservação são 

favoráveis. 

Segundo Raschen et al. (2014), a determinação de umidade em grãos é um parâmetro 

de qualidade importante, pois o teor de água presente no alimento tem influência no 

armazenamento e na comercialização do produto, por isso desenvolveram metodologias de 

determinação de umidade alternativas. Santos et al. (2012), em experimentos realizados com 

armazenamento de grãos de milho em bolsas herméticas, também enfocam a importância do 

teor de água, pois, em seus experimentos concluíram que os grãos com 17,9% de teor de 

água perderam quatro vezes mais matéria seca que o armazenado com teor de água de 

14,8%. 

Ullmann et al. (2013) observaram que sementes de milho mantidas armazenadas ao 

longo de dois meses em silos metálicos mantiveram a qualidade, apresentando baixa 

diminuição da porcentagem de germinação ao longo do tempo, em comparação com a inicial. 

Nascimento e Queiroz (2011), em experimentos com aeração de grãos de milho 

armazenados, concluíram que a estratégia de aeração contínua foi a mais eficiente em grãos 

úmidos, uma vez que evitou aquecimento dos grãos durante o armazenamento e que o teor 

de água dos grãos sofreu variações durante os ensaios, com tendência de secagem ao final 

do processo; demonstrando, assim, que a aeração é outro fator importante no 

armazenamento de grãos. 

Lopes et al. (2010), ao testarem diferentes estratégias para controle de ambiente de 

grãos armazenados, a fim de garantir a qualidade dos mesmos, observaram que o controlador 

AERO apresenta vantagens significativas com relação aos outros controladores, 

proporcionando o resfriamento mais rápido e as menores oscilações de temperatura e teor de 

água dos grãos durante o processo de aeração. Quirino et al. (2013), em experimentos de 

resfriamento artificial de grãos de milho armazenados, também, concluíram que a utilização 

desse sistema em regiões tropicais é eficaz para a manutenção da qualidade dos grãos e 

manejo de insetos e patógenos. 
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O tipo de embalagem para armazenamento é item importante na manutenção da 

qualidade dos grãos. Costa et al. (2010), ao realizarem experimentos com a armazenagem 

de grãos de milho em silos bolsa, concluíram que é possível armazenar grãos com teor de 

água de 14,5% nas temperaturas de 25; 30 e 35 oC e grãos com teor de água de 18,0%, na 

temperatura de 25 a 30 oC, por 180 dias. 

Segundo Azevedo et al. (2008), o Brasil é um dos países que mais se destaca no 

cenário atual da agricultura mundial, devido à sua crescente produção de grãos; porém esse 

desempenho não está sendo acompanhado pelo serviços de comercialização agrícola, 

principalmente armazenagem e transporte, o que tem desestimulado a competitividade do 

produto brasileiro nos mercados interno e externo, ou seja, a cada safra os produtores vêm 

obtendo recordes de produção, sem que haja investimentos na mesma proporção no 

pós-colheita. É preciso que, em países populosos como o Brasil, seja priorizada a regularidade 

do abastecimento de alimentos e matérias-primas agrícolas, que fazem parte do consumo 

diário da população, adequando os preços à demanda de todas as classes de renda (SILVA; 

CAMPOS; SILVEIRA, 2008). Nesse sentido, o desenvolvimento adequado do 

armazenamento de grãos, com investimentos econômicos e em pesquisas, pode ser peça 

fundamental para atingir essa condição. 

No Brasil, a atividade de armazenagem é definida pelo Decreto Federal nº. 3855/2001 

como o exercício da guarda e conservação de produtos agropecuários, seus derivados, 

subprodutos e resíduos de valor econômico, próprios ou de terceiros, por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, em estruturas apropriadas para esse fim (BRASIL, 2001). 

O armazenamento de grãos pode se dar em grandes empresas do agronegócio ou 

nas próprias fazendas, porém, dentre os diversos fatores que têm contribuído para o baixo 

índice de armazenagem nas fazendas, destacam-se a inadequação das tecnologias 

difundidas e o baixo nível de renda dos produtores. A inadequação da armazenagem dessa 

parcela da produção acarreta perdas superiores a 25% do total armazenado, devido ao ataque 

de roedores, pássaros, insetos e micro-organismos (SILVA; CAMPOS; SILVEIRA, 2008). Em 

virtude dessas inadequações relativas ao armazenamento, pequenos e médios produtores 

realizam a comercialização de grãos logo após a colheita, resultando em perdas na colheita, 

pois muitas vezes os grãos são colhidos antes de atingirem a umidade ideal de colheita, além 

de perdas ocorridas no transporte e no valor do produto. 

Para D´Arce (2006), há dois tipos de perdas que ocorrem nos grãos, as físicas e as de 

qualidade. A perda física ocorre quando o produto sofre uma perda de peso por danos 

causados por insetos, principalmente; as perdas de qualidade ocorrem quando características 

intrínsecas do produto são afetadas, como na ação de fungos que causam fermentação, 

modificação organoléptica e redução no valor nutritivo dos grãos.  

Segundo Nascimento et al. (2012), algumas espécies de fungos podem produzir 

micotoxinas, substâncias químicas provenientes do metabolismo secundário de diversos 
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fungos, capazes de provocar doenças graves, como tumores cancerígenos. Porém, somente 

a presença do fungo toxigênico não significa a produção de micotoxina, pois dependerá da 

capacidade de biossíntese do fungo e das condições climáticas existentes. 

O ataque de insetos afeta também a qualidade do produto, porquanto favorece as 

infestações de fungos, em virtude das perfurações que permitem a penetração de 

micro-organismos, acelerando o processo deteriorativo e produzindo grãos ardidos e 

mofados, o que reduz consideravelmente o peso dos grãos (D´ARCE, 2006). 

Segundo Reed (1987), quando os grãos são acondicionados adequadamente, a perda 

de peso causada pelas pragas é insignificante. Por outro lado, o aspecto visual de farinhas e 

de outros subprodutos dos grãos pode ser prejudicado, até mesmo pela presença de 

excrementos dos insetos. Assim, condições ideais de armazenamento poderão definir a 

qualidade e o valor do grão a ser comercializado. 

 

 

3.3 Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados 

 

A qualidade das sementes ou grãos pode ser afetada pela ação de diversos fatores, 

dentre eles, estão as pragas de armazenamento, em especial o Sitophilus zeamais, que pode 

ser responsável pela deterioração física do lote armazenado (LORINI et al., 2010). Os insetos 

adultos e imaturos se alimentam dos grãos e provocam grandes perdas de massa, do poder 

germinativo e do vigor da semente, do valor nutritivo e do valor comercial dos grãos (SANTOS, 

2008). 

O gorgulho do milho Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) é uma das 

principais pragas dos grãos armazenados. São besouros pequenos medindo, 

aproximadamente, 3 mm de comprimento, possuem coloração castanho-escuro, com quatro 

manchas avermelhadas no élitro; as larvas apresentam coloração amarelo-claro com a 

cabeça mais escura e as pupas brancas. Os ovos são colocados sobre os grãos, sendo que, 

o número médio de ovos por fêmea é de 282; após a eclosão, as larvas perfuram o grão para 

se alimentarem. O Sitophilus zeamais é considerado uma praga primária interna, pois ataca 

grãos inteiros, perfurando-os e se desenvolvendo dentro deles. Pode apresentar infestação 

cruzada, ou seja, infestar tanto as sementes no campo quanto no armazém (GALLO et al., 

2002; LORINI et al., 2010).  

Segundo Gallo et al. (2002), os ovos são colocados na parte dura do grão que fica 

exposta e, depois, vai penetrando nos grãos vizinhos, colocando próximos ao embrião, no 

caso de milho em palha; porém, no milho debulhado é mais comum que a deposição dos ovos 

ocorra na ponta do grão. 
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Um fator que afeta a vida dos insetos é a temperatura, pois a maioria dos insetos se 

mantém dormentes a temperaturas inferiores a 10 oC e são mortos quando elas são 

superiores a 37,5 oC; a temperatura ótima para seu desenvolvimento e reprodução é de, 

aproximadamente, 20 oC. (REED, 1987).  

Segundo Rosseto (1972), em condições de 28 °C e 60% de umidade relativa, esta 

espécie apresenta os seguintes valores, em média: 5,9 dias de período de pré-postura; 

104,3 dias de período de postura; 2,7 ovos por dia; longevidade dos machos de 142 dias e 

das fêmeas de 140,5 dias; período de ovo a adulto de 34 dias. 

Para Puzzi (2000), o milho que vem do campo, frequentemente já se encontra 

infestado pelo gorgulho, devido à capacidade de voo desse inseto e ao fato de existir, nas 

proximidades do campo, algum foco de infestação. Faroni (1992) enfatiza que esse inseto tem 

elevado potencial biótico, capacidade de atacar grãos no campo e no armazém e de 

sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos. Lima-Mendonça et al. (2013) 

destacam o S. zeamais como uma das pragas mais significativas de grãos armazenados, 

devido ao número de hospedeiros e à capacidade de penetração na massa de grãos. 

Estudos realizados por Antunes et al. (2011) demonstraram que quanto mais longo é 

o período de armazenamento do milho na presença do S. zeamais maiores serão as perdas 

sofridas pelo grão e maior será a quantidade de grãos danificados, levando a uma 

desvalorização comercial do produto ou, de forma indireta, como citam Braga et al. (2003) 

sobre a tendência de diminuição de ganho de peso e consumo médio diário, conversão 

alimentar e razão proteica, de animais alimentados com ração feita de grãos de milho que 

sofreram ataque de insetos. 

Alencar et al. (2011), em estudos com infestação de Sitophilus zeamais, concluíram 

que a infestação de grãos de milho somente com o inseto-praga implica perda da qualidade 

do produto, com desvalorização no mercado, decorrente do número de insetos por quilograma 

superior ao permitido para comercialização. 

Desse modo, o controle desses insetos é fator primordial para que seja mantida a 

qualidade das sementes e grãos de milho. 

 

 

3.4 Controle de Sitophilus zeamais 

 

A descoberta em tempo hábil do ataque de insetos é de suma importância para o 

combate da praga e a conservação do produto, para isso, devem ser feitas visitas frequentes 

nas massas de grãos, antes que a população de insetos atinja níveis que possam causar 

grandes prejuízos (PUZZI, 2000).  
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Uma das maneiras de controle das pragas de grãos de milho armazenados, segundo 

estudos realizados com Sitophilus zeamais por Ferrari Filho et al. (2011), é o tratamento 

térmico em temperatura de 3 ºC, com o qual conseguiram atingir 100% de mortalidade dos 

insetos, em menos de 30 dias de exposição; em altas temperaturas, acima de 40ºC, os 100% 

de mortalidade foram atingidos rapidamente, em minutos. Além disso, concluíram que quanto 

maior a temperatura de aquecimento e menor o tempo de exposição dos grãos ao calor 

menores foram as perdas de peso e umidade desses grãos. 

Carli et al. (2010) afirmam que Sitophilus spp apresentou completa inibição de 

desenvolvimento em estudos com atmosfera modificada com CO2, depois de trinta dias de 

exposição. Antes desse tempo, houve somente uma diminuição no número de insetos 

emergentes nessas condições. Assim, percebe-se que são várias as possibilidades de 

controle dessa praga. Conforme Lorini et al. (2010), o controle de pragas de grãos 

armazenados pode ser efetuado por três métodos: os inseticidas químicos líquidos, inseticidas 

naturais e o expurgo das sementes, métodos que podem ser utilizados isoladamente ou em 

conjunto. 

Segundo Benhalima et al. (2004), o controle de S. zeamais pode ser realizado 

quimicamente, por meio de inseticidas fumegantes ou de contato, mas que pode causar 

intoxicação aos aplicadores, formação de populações resistentes, além de deixar a presença 

de resíduos de toxidade nos grãos. Kljajic e Peric (2005) também ressaltam o aumento de 

casos de resistência desenvolvidos por algumas espécies de insetos, para determinadas 

formulações do inseticida. 

Fessel et al. (2003), em estudos utilizando produtos químicos no controle de insetos 

de grãos armazenados no milho, observaram que os tratamentos químicos tendem, com o 

aumento das dosagens, a gerar efeitos latentes, desfavoráveis ao desempenho das 

sementes, intensificados com o prolongamento do período de armazenamento. 

Na década de 1940, muitos inseticidas com extratos vegetais foram utilizados para o 

controle de pragas de grãos armazenados, principalmente com plantas do gênero Nicotiana; 

entretanto, com a produção de inseticidas sintéticos, que apresentam maior período residual 

e maior eficiência, a produção de inseticidas botânicos acabou sendo suprimida e, até hoje, 

os inseticidas sintéticos são os mais utilizados nos armazéns (VASQUEZ-CASTRO, 2006). 

O manejo integrado de pragas (MIP) reúne várias formas de controle, nesse método o 

meio onde vive o inseto é visto como parte de toda a cadeia de controle, ou seja, os insetos 

não são mais vistos isoladamente. O controle biológico de pragas é um tipo de método de 

controle incluso no manejo integrado (CAMPANHOLA; BETTIOL, 2003). Pinotti e Santos 

(2013) afirmam que, através do controle biológico, pode-se ter transformações que, buscando 

a conservação de recursos naturais e do planeta, contribuam para o fortalecimento da nova 

era biotecnológica em formação. 
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Para Krinski, Massaroli e Machado (2014), o emprego de vegetais e de produtos 

preparados a partir de seus constituintes, tais como extratos e óleos essenciais, contra insetos 

em geral, tem aumentado nos países industrializados, inclusive no Brasil, principalmente pelo 

fato de o país possuir uma flora rica e diversa. Maciel et al. (2010) afirmam que o Brasil 

apresenta enorme riqueza botânica, com 56 mil espécies de plantas das 256 mil existentes 

no mundo, possuindo grande potencial como fonte de compostos biologicamente ativos 

provenientes de plantas medicinais.  

Segundo Almeida et al. (2005), no caso dos produtos armazenados, a importância dos 

inseticidas naturais é ainda maior, visto que os resíduos químicos dos inseticidas sintéticos 

permanecem acumulados por mais tempo, pelo fato de praticamente não haver atividade 

metabólica no vegetal e, em particular, pela não ocorrência de ação de fatores climáticos, 

como chuva, sol, vento e outros, o que poderia reduzir mais rapidamente o nível de resíduos 

nas sementes e grãos tratados. 

Informação que corrobora a afirmação de Barbosa (2004), de que os resíduos de 

inseticidas químicos podem ser encontrados não apenas nos grãos, mas também nos 

produtos processados, cuja concentração pode sofrer acréscimo ou decréscimo em relação 

ao grão inteiro. É devido a esses fatos que o incentivo é cada vez maior para se desenvolvam 

novas técnicas de controle de insetos de grãos armazenados. Correa e Salgado (2011) 

acrescentam que, devido aos males causados pela utilização em larga escala de agrotóxicos 

e inseticidas sintéticos, existe a necessidade de que sejam desenvolvidas novas tecnologias 

a fim de minimizar essa utilização. 

Procópio et al. (2003) enfatizam que, em outros países, os produtores já utilizam 

plantas para a proteção de grãos armazenados, contra o ataque de pragas e que esse é um 

dos métodos alternativos mais estudados no mundo para o controle de pragas de grãos 

armazenados, como o Sitophilus. 

O uso de plantas com ação insetistática pode acarretar vários efeitos sobre o inseto, 

tais como, repelência, inibições da oviposição, crescimento, alimentação, alterações 

morfogenéticas, no sistema hormonal, no comportamento sexual e na mortalidade na fase 

adulta ou imatura (GALLO et al., 2002). 

O uso de óleos essenciais no controle de pragas de grãos armazenados é uma boa 

alternativa aos métodos tradicionais, que usam inseticidas sintéticos e, geralmente, causam 

danos ao meio ambiente e à saúde humana (GOTT et al., 2010). Os mesmos autores, ao 

realizarem experimentos com óleo de Curcuma longa sobre O Sitophilus zeamais, 

observaram que este tem ação repelente sobre o inseto e que essa ação vai se perdendo com 

o tempo, devido à alta volatilidade desse óleo. Cruz et al. (2012), em estudos sobre a ação de 

diferentes óleos essenciais no controle de Sitophilus zeamais, concluíram que o óleo de 

Alfazema foi o que surtiu maior interferência de ação em repelir o gorgulho do milho e sugerem 

mais trabalhos que estudem a indicação da dose ideal desse óleo. 
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Fernandes e Favero (2014) observaram que o óleo essencial de Schinus molle 

(Aroeira salsa) apresenta efeito insetistático para Sitophilus zeamais e sua eficácia é 

dependente da via de intoxicação e da concentração do óleo aplicado. Franz, Knaak e Fiuza 

(2011) afirmam que óleos de Cymbopongon citratus (Capim-limão) e Zingiber officcinale 

(Gengibre) podem ser recomendados no controle de Sitophilus. 

Para Coitinho et al. (2011), o Sitophilus pode ser controlado por óleo essencial de Piper 

hispidinervum (Pimenta longa), com o qual obtiveram a maior razão de toxicidade por contato 

e ingestão, em relação aos demais óleos testados no experimento. Em outro estudo, com 

vários óleos essenciais, esses pesquisadores concluíram que os mesmos têm baixa 

persistência em grãos de milho; porém, exercem proteção eficiente às sementes de milho 

contra o ataque do gorgulho, S. zeamais, durante 120 dias de armazenamento. 

Andrade et al. (2013), em experimentos sobre o efeito de óleos de Cymbopogom 

citratus (Capim limão) C. wintwrianus (Capim citronela) e Piper aduncum (Pimenta de macaco) 

sobre pulgões, concluíram que os mesmos são repelentes e reduzem a produção de ninfas 

desse pulgão. 

Almeida et al. (2013) estudaram o uso de extrato de Mormodica charantia (Melão de 

São Caetano) e extrato de Capsicum baccatum (Pimenta Dedo de Moça), durante 120 dias 

da armazenagem do milho infestado com adultos de Sitophilus zeamais e concluíram que o 

extrato de melão foi mais eficiente que o de pimenta, sendo a dose ideal encontrada a de 

4 mL. Silva et al. (2012) também observaram o efeito de outro extrato vegetal no controle de 

Sitophilus zeamais e concluíram que o extrato hidroalcoólico de M. charantia possui 

propriedade inseticida sobre S. zeamais, sendo as doses 6,0, 8,0 e 10 mL as melhores para 

o controle. 

Almeida et al. (2012) analisaram o controle de Sitophilus zeamais com extratos 

hidroalcoólicos de pinha e pimenta do reino; perceberam que o percentual de infestação das 

sementes de milho pelo inseto-praga diminuiu com o aumento das doses dos extratos. Os 

extratos de Eucalyptus robusta e folhas de Capsicum baccatum foram testados em outra 

praga da cultura do milho, resultando em maior mortalidade e menor peso na fase larval 

(HASS et al., 2014). 

Jung et al. (2013) acompanharam o uso de extratos alcoólicos e óleos essenciais de 

Eugenia uniflora (Pitanga) e Melia azedarach (Cinamomo) sobre formigas cortadeiras; 

concluíram que o óleo essencial de E. uniflora em todas as concentrações e o extrato alcoólico 

de M. azedarach (10%) apresentaram maior potencial inseticida em relação às demais formas 

de obtenção dos extratos. Pistori et al. (2013) afirmam que o uso de extrato aquoso de 

Anarcadium humile (Cajuzinho do cerrado) acarreta 53,1% de mortalidade em ninfas da 

família Cercopidae, em experimentos realizados em laboratório. 

Outra forma de controle de pragas de grãos armazenados é o emprego de pós 

vegetais, que podem resultar na repelência ou toxicidade desse produto, que reflete no menor 
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crescimento da população da praga (PROCÓPIO et al., 2003). Os autores, ao realizarem 

experimentos testando diferentes pós vegetais no controle de Sitophilus, concluíram que a 

planta que provocou maior repelência foi Eucalyptus citriodora (Eucalipto) e, quanto à 

atividade inseticida, o Chenopodium ambrosioides (Erva de Santa Maria) foi a planta mais 

eficiente, que causou mortalidade total dos insetos, impedindo a emergência de novos 

adultos. 

Silva et al. (2012), utilizando pó à base de cinza de xisto, cinza de madeira e terra 

diatomácea, no controle de Sitophilus, concluíram que houve eficiência dos mesmos, a partir 

de trinta dias de armazenamento. 

Assim, segundo Simões et al. (2004), a busca por novos inseticidas é um campo de 

investigação aberto, amplo e contínuo, pois há grande variedade de substâncias presentes 

na flora que podem ser interessantes para o controle de insetos. Apesar da importância desse 

inseto no setor de armazenamento brasileiro, segundo Silva et al. (2012), o número de 

trabalhos nessa linha de pesquisa é extremamente reduzido, principalmente quando 

considerada a abundância da flora brasileira. 

 

 

3.5 Crambe (Crambe abyssinica) 

 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst.) é uma cultura que vem se destacando em 

função do alto potencial para a produção de óleo vegetal. As pesquisas acabaram 

direcionando à sua utilização como matéria-prima para o biodiesel que, até pouco tempo, era 

utilizada apenas como forrageira na rotação de culturas e coberturas de solos (VARISCO; 

SIMONETTI, 2012).  

O gênero Crambe contém cerca de trinta espécies, a maioria ervas perenes, embora 

algumas sejam arbustos ou anuais, distribuídas principalmente na região do Mediterrâneo, 

Euro-Sibéria e na região Turco-Iraniana. O único membro cultivado é o Crambe abyssinica 

(DESAI, 2004), que é uma oleaginosa pertencente à família das brassicáceas ou crucíferas; 

apresenta crescimento rápido, sendo um vegetal robusto e, o mais importante, consegue se 

desenvolver em condições antagônicas (OPLINGER et al., 1991).  

É uma planta de ciclo anual, apresenta altura entre 70 e 90 cm, florescimento aos 

35 dias após a semeadura, com teor de óleo de 35 a 60% (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010). 

É uma cultura de inverno, altamente resistente à seca e seu estabelecimento possui ciclo 

curto que varia entre 70 e 100 dias. Adapta-se muito bem a solos quentes e frios e é resistente 

a pragas e doenças, com teor de óleo de, aproximadamente, 35% em massa, sem casca 

(LAGHETTI; PIERGIOVANNI; PERRINO, 1995). 
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A época de semeadura está relacionada ao período das chuvas, sendo recomendadas 

datas distintas dependendo da região, variando de março a maio. O espaçamento varia de 17 

a 45 cm, sendo a produtividade pouco afetada pelo espaçamento, pois a cultura compensa a 

baixa população com significativo engalhamento (FUNDAÇÃO MS, 2008). 

Precisa em média de 54 dias (intervalo de 42 a 64 dias) entre o plantio e a floração. A 

floração termina, habitualmente, cerca de 12 a 15 dias antes da maturação fisiológica. O teor 

de umidade do crambe ideal para colheita deve ser de 14% (ENDRES; SCHATZ, 1993). 

Cultivada em grande escala no México e nos Estados Unidos para produção de óleo 

industrial, no Brasil o cultivo iniciou-se em 1995, na Fundação MS, no município de Maracaju 

no estado do Mato Grosso do Sul (ECHEVENGUÁ, 2007). Segundo Ferreira e Silva (2011), a 

única variedade registrada no Ministério da Agricultura é a FMS Brilhante, desenvolvida e 

lançada pela Fundação MS, em 2008.  

Pesquisas realizadas pela Fundação Mato Grosso do Sul, de Maracaju, indicam 

produtividade entre 1.000 e 1.500 kg ha-1. Oliveira et al. (2013) obtiveram produtividade de até 

1800 kg ha-1 no oeste do estado do Paraná. De acordo com dados adaptados de Trezeciak et 

al. (2008), a produtividade do crambe é cerca de 1500 kg ha -1, a composição de óleo na 

semente é de 40% e a produtividade de óleo é de 750 L ha-1.  

Em testes realizados na extração do óleo por esmagamento em prensas, obteve-se 

rendimento de 25 litros de óleo para 100 quilos de grãos (FUNDAÇÃO MS, 2009). Glaser 

(1996) afirma que o crambe, quando prensado com casca, apresenta 22% de fibra bruta (FB), 

composta por celulose e pequenos traços de lignina e hemicelulose (NEUMANN, 2002). 

Souza et al. (2009), em levantamentos da análise da composição química de sementes 

de crambe, em porcentagem de matéria seca, encontraram: 44,10% de lipídeos, 21,3% de 

proteína bruta, 5,08% de cinzas, 1,32% de glicose, 1,83% de sacarose, 14,75% de amido e 

13,32% de fibra alimentar. Em estudos realizados por Mauad et al. (2013), os autores 

concluíram que o crambe apresenta teores de macronutrientes na parte aérea das plantas, 

na seguinte ordem: N>Ca>P>S>K>Mg, no entanto, quanto aos teores dos nutrientes nos 

grãos por ocasião da colheita, a quantidade dos elementos exportados segue a ordem: 

N>P>S>Mg>Ca>K. 

O óleo extraído dos grãos de crambe pode ser utilizado como lubrificante industrial, 

inibidor de corrosão e também na fabricação de borracha sintética, devido seu alto teor de 

ácido erúcico no óleo (50 a 60%) (OPLINGER et al., 1991). Segundo Vargas-Lopez et al. 

(1999), o óleo contém cerca de 56% de ácido erúcico, um ácido graxo de cadeia longa que 

tem alto valor industrial e farmacêutico. O óleo extraído a partir das sementes de crambe 

também pode ser usado, além das possibilidades acima sugeridas, na produção de filme 

plástico, nylon, adesivos e isolantes elétricos (FALASCA et al., 2010).  

A colza era a fonte tradicional de ácido erúcico para o mercado mundial, mas o crambe 

começou a participar também deste mercado, sendo estas duas culturas as únicas fontes 
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comerciais de ácido erúcico (GLASER, 1996). A presença de ácido erúcico pode causar 

problemas de saúde, assim, o crambe não é utilizado na alimentação humana, ficando 

destinado para fins industriais (CARLSSON et al., 2007). 

Segundo Vianni e Braz-Filho (1996), experimentos em laboratório com alimentação de 

animais com alto teor de ácido erúcico têm mostrado retardamento no crescimento e afetado 

morfológica, bioquímica e funcionalmente vários órgãos. Estudos realizados com peixes 

demonstraram que a inclusão do farelo de crambe tratado com soluções ácida e alcoólica 

provocou várias alterações no metabolismo hepático dos mesmos, indicando uma situação 

de carência energética no organismo (PRETTO et al., 2014). 

Gonçalves Junior et al. (2013) observaram que sementes de crambe foram eficazes 

como adsorventes, na remoção dos metais estudados em soluções aquosas, sendo viável 

sua utilização como material alternativo para adsorção dos metais pesados. 

A família das brássicas tem sido estudada devido à produção de metabólitos 

secundários como os glucosinolatos (DAL PRAA et al., 2013; MERAH, 2015); segundo Fahey, 

Zalcmann e Talalay (2001) o crambe é considerado como um quimioprotetor. Pitol, Broch e 

Roscoe (2010) explicam que o crambe apresenta baixa incidência de pragas, justamente 

devido à presença do glucosinolato presente em seus tecidos, cujo metabolismo resulta na 

produção de substâncias tóxicas, o que funciona como uma barreira natural ao ataque de 

pragas. Conforme Bezerra et al. (2011) e Knigths (2002), as pragas já observadas no crambe 

são o pulgão das crucíferas (Brevicoryne brassicae), a vaquinha (Diabrotica speciosa) e a 

lagarta (Agrotis sp). 

Pal Vig et al. (2009) acrescentam que estudos apontam que esse composto possui 

diversas atividades biológicas, como a proteção contra patógenos e plantas daninhas. Chew 

(1988) afirma que o crambe produz glucosinolato, metabólito secundário que auxilia as plantas 

na defesa contra insetos e fungos. 

Tsao, Peterson e Coats (2002) sugerem que restos de vegetais que possuem 

glucosinolatos, quando incorporados ao solo, podem controlar pragas do solo. Estudos de 

extrato de crambe no controle de nematoides têm demonstrado eficiência nesse controle 

(COLTRO-RONCATO et al. 2016), assim como através da incorporação de restos de crambe 

em solo colonizado com nematoides (NASCIMENTO et al., 2016). 

Para Pal Vig et al. (2009), o glucosinolato acelera a respiração do inseto o que, 

consequentemente, aumenta a necessidade de ATP, entretanto bloqueia a produção do ATP, 

levando ao esgotamento das fontes de energia do inseto e culminando na sua morte. 

Pelo fato de, no campo, o crambe não estar se mostrando muito atrativo às pragas, e 

ser pertencente à família das brassicáceas, que produzem o glucosinolato como metabólito, 

objetiva-se estudar o potencial insetistático dessa cultura. 
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ARTIGO 1: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) 

NO CONTROLE DE SITOPHILUS ZEAMAIS MOTS. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

EM MILHO ARMAZENADO 

 

RESUMO 

O milho é um dos cereais mais consumidos no mundo, entretanto, nem sempre seu consumo 
é imediato, por isto a armazenagem é um fator logístico importante. Durante o período de 
armazenagem, os grãos podem ser expostos a diversas pragas, dentre elas o Sitophilus 
zeamais. O objetivo desse trabalho foi testar diferentes produtos à base de Crambe abyssinica 
como controle alternativo dessa praga. O experimento foi realizado em Laboratório do Centro 
Universitário Assis Gurgacz em Cascavel, PR, Brasil; e dividido em três etapas, dispostas em 
delineamento inteiramente casualizado. A avaliação referente à sobrevivência, emergência e 
mortalidade foi em esquema fatorial 2 x 5, O fator 1 foi o tipo de produto à base de crambe 
(crambe em pó ou extrato aquoso de crambe) e o fator 2 foi a concentração dos produtos (0, 
1%, 2%, 3% e 4%). Foram avaliadas a atratividade, a repelência e a ação inseticida, nos três 
tratamentos (testemunha, crambe em pó e extrato aquoso de crambe). Concluiu-se que entre 
os produtos avaliados à base de crambe, o extrato aquoso proporcionou menor sobrevivência, 
emergência de Sitophilus e menor consumo dos grãos de milho, por conseguinte, mostrou-se 

repelente no primeiro momento de exposição ao inseto, em relação ao pó de crambe.  
 
Palavras-chave: Gorgulho de milho, extrato vegetal, brássicas. 

 

 

PAPER 1: EFFECTS OF CRAMBE-BASED PRODUCTS (CRAMBE ABYSSINICA) ON 
THE CONTROL OF SITOPHILUS ZEAMAIS MOTS. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

IN STORED MAIZE. 

 

ABSTRACT 

Maize is one of the most consumed cereals in the world, although its consumption is not always 
prompt. Thus, its storage is an important logistical factor. During the storage period, the grains 
may be exposed to several pests, including S. zeamais. This study aimed at testing different 
Crambe abyssinica – based products as an alternative control of this pest. The experiment 

was carried out at the Laboratory of Assis Gurgacz College in Cascavel, PR, Brazil and divided 
into three stages (survival, emergence and mortality), all arranged in a completely randomized 
design in a 2 x 5 factorial scheme. Factor 1 was a crambe-based product (crambe powder or 
aqueous extract) and factor 2 was the products concentrations (0, 1%, 2%, 3% and 4%). 
Attractiveness, repellency and insecticidal effect were evaluated in the three treatments 
(control, crambe powder and aqueous extract). Thus, it was concluded that based on the 
analyzed crambe products, the aqueous extract caused the lowest survival and emergence of 
Sitophilus zeamais and the lowest corn consumption results, consequently, it was considered 

as a repellent at first contact with the insect, when compared to crambe powder. 
 
Keywords: Maize weevil, plant extract, brassicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de milho, que é produzido em duas 

safras por ano. Dados publicados pela CONAB (2016) revelam que a área semeada para 

safra 2015/2016 foi de 15.215,9 mil hectares, tendo como estimativa de produção 82.327,4 

mil toneladas do grão, com produtividade média de 5.411 kg por hectare. 

Nem todo grão colhido é utilizado imediatamente e muitas toneladas de grãos são 

armazenadas após a colheita. Condições impróprias de armazenagem levam a severos 

ataques de pragas de grãos armazenados, tornando-os impróprios para o consumo 

(MICHELRAJ; SHARMA, 2006) ou enquadrados como produto “fora do tipo”, quando há mais 

de 4% dos grãos com gorgulho na amostra, como prevê a IN, no. 60 (BOTELHO et al., 2013). 

Dentre as diversas pragas de grãos armazenados, o Sitophilus zeamais se destaca 

por ser responsável pela deterioração física do lote armazenado (LORINI et al., 2010). Os 

insetos adultos e imaturos se alimentam dos grãos e provocam grandes perdas de massa, do 

poder germinativo e do vigor da semente, do valor nutritivo e do valor comercial dos grãos 

(SANTOS, 2008). 

Segundo Benhalima et al. (2004), o controle de S. zeamais é realizado quimicamente, 

por meio de inseticidas fumegantes ou de contato, que podem causar intoxicação aos 

aplicadores, formação de populações resistentes, além de deixar resíduos de toxidade nos 

grãos. Kljajic e Peric (2005) também ressaltam o aumento de casos de resistência 

desenvolvidos por algumas espécies de insetos, para determinadas formulações do inseticida.  

Para Krinski, Massaroli e Machado (2014), o uso de vegetais e de produtos preparados 

a partir de seus constituintes, como os extratos e óleos essenciais, contra insetos em geral 

tem aumentado no Brasil, Deste modo, muitos estudos de controle alternativo do Sitophilus sp, 

com a utilização de extratos, pós e óleos à base de outros vegetais estão sendo desenvolvidos 

(GUIMARÃES et al., 2014; ALMEIDA et al., 2014; ALMEIDA; SILVA; MELO, 2014; 

FERNANDES; FAVERO, 2014; SILVA; PESSOA; DANTAS, 2013). 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst) é um vegetal pertencente à família botânica 

das brássicas ou crucíferas. Originário da região do Mediterrâneo, porém apresenta boa 

adaptação à diferentes condições climáticas (SOUZA et al., 2009). Trata-se de uma cultura 

bem tolerante a pragas, sofrendo ataque apenas no estádio de plântulas. Dentre essas 

pragas, estão a vaquinha (Diabrotica speciosa) e a lagarta (Agrotis sp) (KNIGHTS, 2002; 

BEZERRA et al., 2011). 

Muitas plantas da família das crucíferas têm sido estudadas por serem fontes de 

quimioprotetores, como os glucosinolatos, que são capazes de sintetizar (FAHEY; 

ZALCMANN; TALALAY, 2001). Chew (1988) afirma que o crambe (Crambe abyssinica 
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Hochst) produz glucosinolato, metabólito secundário que auxilia as plantas na defesa contra 

insetos e fungos. 

Objetivou-se neste estudo, avaliar o efeito repelente e a ação inseticida de pó e extrato 

aquoso de crambe (Crambe abyssinica Hochst), assim como sua interferência na 

sobrevivência, emergência e mortalidade de gorgulho (Sitophilus zeamais) em grãos de milho 

(Zea mays). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia do Centro 

Universitário Assis Gurgacz, em Cascavel – PR, à temperatura de 25±2 oC e umidade relativa 

de 60%±5%. Os insetos utilizados nos ensaios são oriundos de criação mantida em 

laboratório, em grãos de milho, em recipientes com 8 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Os 

grãos de milho do híbrido AM 4003 foram obtidos da empresa produtora de grãos 

Melhoramento Agropastoril; e os grãos de crambe (Crambe abyssinica) foram obtidos de 

campos experimentais da Fazenda Escola do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, 

Cascavel – PR, safra 2014, e armazenados sob a proteção de luz e calor. 

Os grãos de crambe foram moídos em moinho tipo IKA A11 Basic 2500 1/min IP43, 

para a obtenção de pó; o extrato líquido de crambe foi obtido pelo método de Boehm e 

Simonetti (2014), através da trituração dos grãos de crambe em liquidificador e posterior 

mistura a 100 mL de água destilada, nas concentrações determinadas; a proteção do extrato 

foi feita com a alocação em Becker coberto com papel filme e papel alumínio para proteção 

de luz, por 48 h. 

 

 

2.1 Avaliação do efeito dos produtos à base de crambe na sobrevivência, 

emergência e mortalidade de Sitophilus zeamais 

 

Os experimentos foram conduzidos em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), 

em esquema fatorial 2 x 5; o fator 1 corresponde ao tipo de produto à base de crambe (crambe 

em pó ou extrato aquoso de crambe) e o fator 2 às concentrações dos produtos (0, 1%, 2%, 

3% e 4%); totalizando 80 repetições. 

Os tratamentos foram realizados com 400 g de milho, expostos a 10 mL do extrato 

aquoso, nas diferentes concentrações, homogeneizados em saco plástico durante 2 minutos. 
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A quantidade de extrato aquoso foi baseada em testes preliminares com produtos corantes, 

com diferentes quantidades para atingirem o máximo de cobrimento dos grãos de milho; assim 

como a definição de quantidade de gramas de pó de crambe utilizada.  

Para essas avaliações foram utilizados recipientes plásticos (8 cm diâmetro x 6 cm 

altura) com tampa perfurada para aeração e protegida por tecido tipo véu, para evitar a fuga 

dos insetos. Em cada recipiente foram colocadas 50 g de milho, pesados em balança analítica, 

e inoculados 20 insetos não sexados, com idade até 15 dias. 

Diariamente, até o 7º dia, foram observados o número de insetos mortos; aos 40 dias 

de exposição dos insetos aos grãos com produtos, foram obtidos o número de insetos mortos, 

o número de insetos vivos e a massa (g) de grãos restante. Após essas avaliações foram 

descartados todos insetos e mantidos os recipientes com os grãos, que foram analisados aos 

60 dias, para averiguação de número de insetos emergidos e o número de grãos infestados. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. Os dados obtidos, após 60 dias de 

exposição, sofreram a transformação em √x, para ajustes de normalidade, utilizando-se o 

programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

 

2.2 Avaliação da repelência/ atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais 

 

Para avaliação do teste de repelência dos produtos à base de crambe sobre Sitophilus 

zeamais, foram utilizadas duas arenas alimentares feitas em MDF com dimensões de 

45 x 45 x 3cm, possuindo um orifício central com diâmetro de 8 cm, quatro orifícios laterais 

com diâmetro de 6 cm cada, interligadas simetricamente por quatro caminhos, ligando os 

orifícios centrais e laterais com comprimento de 10 cm cada, todos com profundidade de 2 cm, 

revestidos com papel contact e cobertos com papel filme perfurado para permitir aeração. 

O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 

3 tratamentos (T1 – apenas grãos de milho; T2 – grãos de milho misturados a pó de crambe; 

e T3 – grãos de milho misturados a extrato aquoso de crambe a 4% de concentração), com 

10 repetições. 

Cada tratamento foi testado isoladamente com a testemunha. Em cada recipiente da 

arena foram colocados 10 g de grãos de milho. Os recipientes 1 e 2 (testemunhas) receberam 

apenas os grãos de milho, os recipientes 3 e 4 receberam os grãos de milho misturados a 

0,5 g de pó de crambe; na outra arena, os recipientes 3 e 4 foram preenchidos com 10 g de 

grãos de milho misturados a 0,5 mL de extrato líquido de crambe e os recipientes 1 e 2 que 

receberam apenas os grãos de milho permaneceram como testemunhas. 
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No recipiente central de cada arena foram liberados 10 insetos Sitophilus zeamais não 

sexados e, após 1 h e 48 h, foi contado o número de insetos por recipiente. A partir dos dados 

obtidos nos testes, aplicou-se a fórmula proposta por Procópio et al. (2003), para o cálculo do 

Índice de Preferência (I.P.), em cada um dos tempos (1 e 48 h). Sendo a fórmula: I.P. = (% de 

insetos na planta-teste - % de insetos na testemunha) / (% de insetos na planta teste + % de 

insetos na testemunha), em que I.P. = -1,00 a -0,10, a planta teste é repelente; I.P.= -0,10 a 

+0,10, a planta teste é neutra e I.P. = +0,10 a +1,00, a planta teste é atraente. 

 

 

2.3 Avaliação inseticida 

 

O ensaio foi conduzido em placas de Petri, em um Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC), com 3 tratamentos, sendo T1 – testemunha (água destilada); T2 – extrato 

aquoso de crambe e T3 – pó de crambe, com 10 repetições, totalizando 30 parcelas.  

Cada placa de Petri foi forrada com duas folhas de papel germitest e adicionado 1 mL 

de água destilada ou 1 mL de extrato de crambe a 4% de concentração ou, ainda, 0,4 g de pó 

de crambe. Em seguida, foram infestados com 10 insetos adultos não sexados de S. zeamais. 

As placas foram vedadas com papel filme e feitas microaberturas, para permitir a entrada de 

ar. As 30 placas foram acondicionadas em câmara do tipo BOD, à temperatura de 25± 2oC, 

fotoperíodo de 14hL: 10hE e umidade relativa de 60±5%. 

As avaliações foram realizadas com 12 h e 24 h, obtendo-se o número de insetos 

mortos. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de significância, utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 

7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1 Sobrevivência, emergência e mortalidade de Sitophilus zeamais 

 

Ao analisar o número de insetos mortos e o número de insetos vivos aos 40 dias de 

exposição a diferentes concentrações e produtos à base de crambe (Tabela 1), nota-se que 

não há interação significativa entre os fatores produto e concentração. O número de insetos 

mortos também não foi influenciado significativamente a 5% de probabilidade, 
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independentemente do produto e da concentração. Já em estudos realizados por Lima-

Mendonça et al. (2013) adultos de Sitophilus apresentaram de 89 ou 100% de mortalidade, 

quando submetidos a pó de Piper nigrum L. e Chenopodium ambrosioides, respectivamente. 

Entretanto, quando observados os fatores separadamente, o número de insetos vivos 

expostos ao pó de crambe é significativamente superior (18,87) aos expostos a extratos 

aquosos de crambe (14,92), independentemente das concentrações dos mesmos, indicando 

que o milho envolvido com o pó de crambe proporcionou maior tempo de vida ao inseto do 

que o envolvido no extrato aquoso. Esses resultados corroboram os encontrados por Silva, 

Pessoa e Dantas (2013) que, ao estudarem diferentes extratos vegetais no controle de 

Sitophilus, observaram que o extrato hidroalcoólico de Cinnamomum zeylanicum 

proporcionou altas taxas de mortalidade (95,83%). 

A massa de grãos de milho apresentou-se significativamente maior (49,68 g) quando 

misturada ao extrato aquoso, do que a misturada ao pó de crambe (48,81 g), indicando que 

os grãos de milho envolvidos com o extrato aquoso foram menos consumidos pelo Sitophilus, 

do que os grãos envolvidos com o pó. Fazolin et al. (2010) também encontraram diferenças 

significativas na massa de grãos de milho tratados com Tanaecium nocturnum, em relação 

aos demais tratamentos, quando expostos ao Sitophilus. 

Para essa característica, encontrou-se um coeficiente de variação (CV) de 2,02% que, 

segundo Gomes (2002), demonstra a precisão do experimento, classificando os coeficientes 

em baixos até 10%, médios de 10 a 20% e altos de 20 a 30%.  

 

Tabela 1 Número de insetos Sitophilus zeamais mortos, número de insetos emergidos e 

massa de grãos de milho (g) após 40 dias; número de grãos infestados e número 
de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de exposição a 
diferentes concentrações de pó e extrato aquoso de grãos de crambe 

Tratamentos 

Número de 
insetos 

mortos aos 
40 dias 

Número de 
insetos vivos 
aos 40 dias 

Massa de 
grãos (g) 

Número de 
insetos 

emergidos aos 
60 dias 

Número de 
grãos 

infestados 

Produto      
Pó 0,75 18,87a 48,81b 4,59a 1,72 
Líquido 0,95 14,92b 49,68a 3,02b 1,89 
Concentrações      

0% 0,44 15,94 49,66 3,66 1,57 

1% 0,44 17,12 49,16 3,98 1,85 

2% 1,62 15,19 48,75 3,99 1,90 

3% 0,75 17,87 49,25 3,94 2,00 

4% 1,00 18,37 49,41 3,46 1,77 

CV (%) 17,92 18,70 2,02 27,79 32,02 
Teste F      

Prod X Conc. n.s n.s n.s n.s * 

Produto n.s * * * n.s 

Concentração n.s * n.s n.s n.s 

Notas: n.s : não significativo; ** significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
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O número de insetos emergidos aos 60 dias foi maior nos grãos de milho envolvidos 

com pó de crambe (4,59) em comparação aos envolvidos com o extrato aquoso (3,02), 

indicando que o primeiro proporcionou melhor condição para o desenvolvimento de ovos e 

larvas, quando comparados ao segundo. Pesquisadas realizadas por Coitinho et al. (2010), 

sobre o efeito de óleos de diferentes espécies vegetais em milho armazenado exposto ao 

ataque de Sitophilus, demonstraram que foi reduzida a emergência desse inseto em grãos de 

milho com Piper marginatum, em relação aos demais tratamentos. 

Em relação à infestação dos grãos, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, ambos proporcionaram estatisticamente a mesma infestação (Tabela 1). 

Na Figura 1 visualiza-se que o número mínimo de insetos vivos aos 40 dias, foi no 

tratamento com a concentração 2% (T3), assim como na testemunha (T1); os números de 

insetos vivos foram maiores nos demais tratamentos; sendo assim, a regressão se ajustou a 

uma polinomial de 2ª. ordem, com o mínimo de mortos na concentração 2%. 

 

 

Figura 1 Número de insetos vivos em grãos de milho, após 40 dias de exposição a 

diferentes concentrações de crambe em pó ou extrato aquoso. 

 

A estatística descritiva mostra que, quando utilizado o produto pó de crambe, a maior 

porcentagem de mortalidade ao 7º dia foi encontrada na concentração 2% (T3), seguida pelas 

concentrações de 4% (T5), 3% (T4), 1% (T2) e testemunha (T1). Já o tratamento com extrato 

aquoso de crambe apresentou o pico de mortalidade na concentração 1%, seguida das 

concentrações 4%, 3%, 2% e 0% (testemunha), indicando que a concentração a 1% foi mais 

eficiente (Figura 2). 
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Figura 2 Mortalidade de insetos até o 7º dia de exposição a diferentes concentrações de 

grãos de crambe em pó ou extrato aquoso. 

 

A mortalidade com o uso de crambe também foi relatada por Siqueira e Simonetti 

(2015), que obtiveram 97,5% de mortalidade de adultos de Sitophilus, ao mantê-los expostos 

durante 15 dias a esses grãos. Os insetos mantidos durante o mesmo período em grãos de 

milho não submetidos ao crambe, apresentaram índice de apenas 5% de mortalidade. 

 

 

3.2 Repelência/atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais 

 

O extrato aquoso de crambe com 1 h de exposição provocou repelência sobre os 

adultos do Sitophilus; já o produto em pó de crambe, tanto com 1 ou 48 h de tempo de 

exposição, foi considerado neutro, assim como o extrato aquoso com 48 h de exposição 

(Tabela 2), já que os valores do I.P. (Índice de Preferência) estiveram na faixa de -0,10 a 

+0,10, classificado segundo a metodologia de Procópio et al. (2003). 

 

Tabela 2 Comparação do efeito repelente entre diferentes produtos à base de crambe em 
adultos de Sitophilus zeamais, através dos parâmetros: índice de preferência (IP) 

e % de adultos atraídos, calculados em testes de livre chance de escolha, em dois 
diferentes tempos de exposição 

Tratamentos I.P. (1 h) Classificação I.P. (48 h) Classificação 

Pó de crambe 
0,01 N 0,1 N 

Testemunha 

Ext. de crambe 
-0,26 R 0,02 N 

Testemunha 

Notas: I.P. = Índice de preferência. Classificação: N = Neutra; R = Repelente. 

 

Comportamento de repelência inicial superior à avaliada, após 48 h, foi observado em 

estudos realizados por Pedotti-Striquer, Bervian e Baunqaertner (2006) com pó das espécies 
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vegetais Ocimum gralissimum e Mikania glomerata, nas concentrações de 100 e 400 ppm, no 

controle de Sitophilus. Entretanto, muitos pós de origem vegetal, testados em diversas 

pesquisas, nem sempre provocam repelência nesse inseto, como os das espécies Azadirchta 

indica, Melia azedarach, Ricinus communis, Chenopodium ambrosioides (PROCÓPIO et al., 

2003); Piper nigrum, Anadenanthera colubrina, Annona muricata, entre outras (LIMA-

MENDONÇA et al., 2013). 

Gott et al. (2010) concluíram que a ação repelente de Curcuma longa sobre o 

Sitophilus vai se perdendo com o tempo, provavelmente pelo fato de compostos responsáveis 

pela atividade repelente dessa espécie vegetal se evaporarem, o que pode servir como 

embasamento para o resultado deste trabalho, que demonstrou que depois de 48 h de 

exposição, o extrato de crambe passou de planta repelente para planta neutra. 

 

 

3.3 Ação inseticida 

 

A ação inseticida é apresentada na Figura 3. Verifica-se que não houve diferença 

significativa entre a testemunha e os tratamentos com pó e extrato aquoso de crambe, pelo 

teste de Tukey, a 5% de significância. O tratamento com pó de crambe foi numericamente 

superior aos demais, com tempos de 12 e 24 h de exposição ao inseto. 

 

 

Figura 3 Média do número de insetos mortos, após 12 h e 24 h de exposição a pó ou extrato 

aquoso de grãos de crambe, em condições controladas de temperatura e 
fotoperíodo. 

Notas: Para exposição de 12 h: CV (%) 96,76 e de 24 h: CV (%) 88,06. 

 n.s. = não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Krinski, Massaroli e Machado (2014) afirmam que muitas plantas têm efeito inseticida 

eficaz, podendo ser consideradas como alternativas de controle contra insetos. O crambe, 

nas condições de pó e extrato aquoso, não demonstrou esse efeito. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando os objetivos propostos e os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se 

concluir que, entre os produtos à base de crambe avaliados neste experimento, em relação 

aos grãos de milho expostos ao crambe em pó, o extrato aquoso proporcionou menor 

sobrevivência e emergência do Sitophilus zeamais, menor consumo dos grãos tratados, além 

de se mostrar repelente na primeira hora de exposição do inseto. 
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ARTIGO 2: EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) NO 

CONTROLE DE SITOPHILUS ZEAMAIS EM MILHO 

 

RESUMO 

O milho armazenado fica exposto a diversas pragas que podem comprometer sua qualidade, 
por isso, atualmente, o controle químico dessas pragas é o mais usual. Entretanto, é notória 
a necessidade de alternativas mais sustentáveis e menos agressivas. Assim, o objetivo deste 
trabalho é testar diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe no 
controle de Sitophilus zeamais em milho. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de 

Entomologia do Centro Universitário Assis Gurgacz, em Cascavel – PR; à temperatura de 
25±2oC, umidade relativa de 60%±5%, em um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), 
com cinco tratamentos (concentrações 0%, 1%, 2%, 3% e 4%) e oito repetições de cada, 
totalizando 40 parcelas experimentais, para a avaliação do efeito dos extratos na 
sobrevivência, emergência e mortalidade dos insetos. A avaliação do efeito inseticida foi 
conduzida em ensaios em placas de Petri, em Delineamento Inteiramente Casualizado, nas 
concentrações: 0%, 1%, 2%, 3% e 4%, com cinco repetições, totalizando 25 parcelas 
experimentais. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA, e uma regressão foi ajustada 
às médias, baseando-se no valor do R2. Concluiu-se que o extrato hidroalcoólico de crambe 
tem potencial inseticida sobre o Sitophilus zeamais e, à medida que aumenta a concentração 

de 0 a 4%, mais efetivo é o controle; além de ser menos atrativo ao inseto, proporcionando a 
diminuição do número de grãos de milho infestados pela praga e o número de insetos 
emergidos desses grãos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: S. zeamais; inseto praga; inseticida, controle alternativo. 

 

 

PAPER 2 - HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) 
APPLIED IN THE CONTROL OF SITOPHILUS ZEAMAIS IN MAIZE 

 

ABSTRACT 

Maize grains might be exposed to several pests that injure their quality during storage. 
Currently, the chemical application has been the most common management to control these 
pests. However, there is a great need for more sustainable and less aggressive alternatives. 
Thus, this trial aimed at testing different concentrations of hydroalcoholic extract of crambe to 
control Sitophilus zeamais in maize. Therefore, it was carried out at the Laboratory of 

Entomology from Assis Gurgacz College, in Cascavel – PR, Brazil, at 25 ± 2°C and 60% ± 5% 
relative humidity, in a completely randomized design with five treatments (0%, 1%, 2%, 3% 
and 4% concentrations) and eight replications each, totaling 40 experimental plots. The effect 
of the extracts on survival, as well as emergence and mortality rates of insects were also 
evaluated. Petri dishes were used to record the insecticidal effect in a completely randomized 
design at 0%, 1%, 2%, 3% and 4% concentrations with five replications, totaling 25 
experimental plots. The obtained data were submitted to ANOVA and a regression was 
adjusted to the averages, based on the R2 value. At last, it was concluded that the 
hydroalcoholic extract of crambe has insecticidal potential on Sitophilus zeamais. And, as the 

concentration increased from 0 to 4%, the control increased its effectiveness as well. The 
extract makes grains less attractive to the insect, thus, there was a reduction on the number 
of corn grains infested by the pest as well as on the number of insects that have emerged from 
these grains.  
 
KEYWORDS: S. zeamais; pest insects; insecticide, alternative control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O milho (Zea mays) é um cereal muito importante e constituinte da base alimentar 

animal e humana; por essa razão, tem sua produção constantemente expandida para suprir 

a demanda gerada pelo consumo de fontes de energia renováveis (SILVA; CAMPOS; 

SILVEIRA, 2008). Segundo Paes (2006), o milho não possui apenas aplicação alimentícia, ao 

contrário, os usos dos seus derivados estendem-se às indústrias química, farmacêutica, de 

papéis, têxtil, entre outras. 

Sua utilização não se dá necessariamente logo após a colheita, muitas vezes ficando 

armazenado por meses. Travaglia (2011) afirma que o objetivo do armazenamento é a 

preservação das características e da qualidade dos grãos ao longo do tempo com a finalidade 

de suprir a demanda pelo produto. Porém, se as condições de armazenamento não forem 

adequadas os grãos ficam suscetíveis à deterioração e expostos a possíveis contaminações. 

Segundo Lorini et al. (2010), as pragas de armazenamento, em especial o Sitophilus zeamais, 

podem ser as principais responsáveis pela deterioração física do lote armazenado. 

Alencar et al. (2011), em estudos com infestação de Sitophilus zeamais, concluíram 

que a infestação de grãos de milho somente com o inseto-praga implica a perda da qualidade 

do produto, com desvalorização no mercado, decorrente do número de insetos por quilograma 

superior ao permitido para comercialização. Mediante esse dado, o controle dessa praga é 

essencial. Segundo Benhalima et al. (2004), o controle de S. zeamais é realizado 

quimicamente, através de inseticidas fumegantes ou de contato, que podem causar 

intoxicações aos aplicadores, formação de populações resistentes, além de deixar a presença 

de resíduos de toxidade nos grãos. 

Segundo Correa e Salgado (2011), devido aos grandes males causados pela utilização 

em larga escala de agrotóxicos e inseticidas sintéticos, existe a necessidade de desenvolver 

novas tecnologias a fim de minimizar esta utilização. Diversos estudos (FERNANDES; 

FAVERO 2014; CRUZ et al. 2012; FRANZ; KNAAK; FIUZA 2011) têm demonstrado a 

possibilidade do controle do S. zeamais, com a utilização de produtos à base de vegetais, 

como óleos e extratos. 

Pal Vig et al. (2009) comentam que os glucosinolatos podem ter efeitos importantes 

como fungicida, bactericida e inseticida; a principal família botânica onde são encontrados, é 

a das brássicas. O glucosinolato acelera a respiração do inseto, o que, consequentemente, 

aumenta a necessidade de ATP, entretanto, bloqueia a produção do ATP; levando ao 

esgotamento das fontes de energia do inseto e culminando na sua morte. 

O crambe (Crambe abyssinica) é da família das Brássicas e, segundo Pitol, Broch e 

Roscoe (2010), é uma planta com glucosinolato presente em seus tecidos, cujo metabolismo 
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resulta na produção de substâncias tóxicas, o que funciona como uma barreira natural ao 

ataque de pragas, tanto que poucas pragas são relatadas atacando o crambe no Brasil. Para 

Santos et al. (2013), os extratos vegetais têm demonstrado bons resultados como alternativa 

de controle de causadores de danos em plantas e não causam malefícios aos seres vivos e 

ao meio ambiente. 

Fundamentando-se nessas considerações, o objetivo estabelecido para este trabalho 

é testar diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de crambe no controle de 

Sitophilus zeamais. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Este experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia do Centro 

Universitário Assis Gurgacz, em Cascavel – PR, à temperatura de 25±2oC e umidade relativa 

de 60%±5%. Os insetos, Sitophilus zeamais, utilizados nos ensaios são oriundos da criação 

mantida em laboratório, em grãos de milho, em recipientes plásticos (8cm de diâmetro x 6cm 

de altura). Os grãos de milho do híbrido AM 4003 foram obtidos da empresa produtora de 

grãos Melhoramento Agropastoril; enquanto os grãos de crambe foram obtidos de campos 

experimentais da Fazenda Escola do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, Cascavel 

– PR, safra 2014, e armazenados sob a proteção de luz e calor. 

Os grãos de crambe foram moídos em moinho tipo IKA A11 Basic 2500 1/min IP43, 

para a obtenção de pó, que foi misturado a 100mL do hidroálcool e homogeneizado em 

liquidificador, nas concentrações determinadas, e mantido em Becker coberto com papel filme 

e papel alumínio para proteção de luz, por 48 h, seguindo a metodologia de Boehm e Simonetti 

(2014). 

 

 

2.1 Avaliação de extratos hidroalcoólicos de crambe na sobrevivência, emergência 

e mortalidade ao 7º. dia de Sitophilus zeamais 

 

O experimento foi montado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 

5 tratamentos (concentrações 0%, 1%, 2%, 3% e 4%) e 8 repetições cada, totalizando 

40 parcelas experimentais. 
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Os tratamentos foram realizados com de 400 g de grãos de milho, expostos a 10 mL 

do extrato hidroalcoólico nas diferentes concentrações, homogeneizados em saco plástico 

para 5 kg, por 2 minutos. A quantidade de extrato hidroalcoólico foi baseada em testes 

preliminares com produtos corantes, com diferentes quantidades para atingirem o máximo de 

cobrimento dos grãos de milho. 

Para essas avaliações foram utilizados recipientes plásticos (8cm de diâmetro x 6cm 

de altura) com tampa perfurada para aeração e protegida por tecido tipo véu, para evitar a 

fuga dos insetos. Em cada recipiente foram colocadas 50 g de milho, pesados em balança 

analítica e inoculados 20 insetos não sexados, com idade até 15 dias. 

Diariamente, até o 7º. dia, foram observados o número de insetos mortos; aos 40 dias 

de exposição dos insetos aos grãos com produtos, foram obtidos o número de insetos vivos 

e a massa (g) de grãos restante. Após essas avaliações foram descartados todos os insetos 

e mantidos os recipientes com os grãos, que foram analisados aos 60 dias, para averiguação 

de número de insetos emergidos e o número de grãos infestados. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

ajustadas à regressão, utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; 

AZEVEDO, 2016). 

 

 

2.2 Avaliação inseticida 

 

O ensaio ocorreu sobre placas de Petri, em Delineamento Inteiramente Casualizado 

(DIC), com 5 tratamentos, sendo T1 – testemunha (água destilada); T2 – extrato hidroalcoólico 

de crambe na concentração 1%; T3 – extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 2%; 

T4 – extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 3% e o T5 – extrato hidroalcoólico de 

crambe a 4%; e 5 repetições de cada um deles, totalizando 25 parcelas experimentais.  

Cada placa de Petri foi forrada com duas folhas de papel germitest e nela adicionada 

com auxílio de seringa, 1mL de água destilada ou 1mL de extrato hidroalcoólico de crambe 

nas diferentes concentrações determinadas e, em seguida, foram infestadas com 10 insetos 

adultos não sexados de S. zeamais. As placas foram vedadas com papel filme, com 

microaberturas para permitir a entrada de ar. As 25 placas foram acondicionadas em câmara 

do tipo BOD, a temperatura de 25 ± 2oC, fotoperíodo de 14h L: 10h E, com umidade relativa 

de 60±5%. 

As avaliações foram realizadas com 12 e 24 h, obtendo-se o número de insetos mortos. 

Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA e as médias ajustadas à regressão, 

utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da análise de variância para massa de 

grãos de milho e o número de S. zeamais vivos após 40 dias de exposição, o número de grãos 

infestados e o número de insetos emergidos (com transformação de √x) após 60 dias de 

exposição a diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe, ajustados 

à regressão linear para o número de insetos vivos e grãos infestados e à regressão quadrática 

para a massa de grãos e número de insetos emergidos. 

O coeficiente de variação é considerado baixo, segundo Gomes (2002), para o 

parâmetro massa de grãos, que não chegou a 1% (0,82). Entretanto, é considerado alto nos 

demais parâmetros, que variaram de 20 a 30%.  

 

Tabela  1 Análise de variância da regressão para massa de grãos de milho, número de S. 
zeamais vivos após 40 dias de exposição, número de grãos infestados, número 

de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de exposição a 
diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe 

Tratamentos 
Massa de grãos 

(g) 

Número de 
insetos vivos 
aos 40 dias 

Número de grãos 
infestados 

Número de 
insetos 

emergidos aos 60 
dias 

Estatística F 6,73 17,35 13,63 14,35 
CV (%) 0,82 29,51 20,20 22,35 

R.L.  *  * 
R.Q. *  *  

Notas: * Significativo a 5% de probabilidade; C.V. = Coeficiente de variação. R.L. = Regressão Linear; 
R.Q.= Regressão Quadrática. 

 

A massa de grãos tratados com as diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico 

de crambe apresentaram redução na massa nas concentrações 1, 2 e 3% e aumento na 

concentração de 4%, mas não alcançando a testemunha (0%) (Figura 1). Isso indica que a 

testemunha foi menos atrativa que os demais tratamentos, posto que partindo das 50 g iniciais 

de milho, os insetos alimentaram-se apenas de 3 g e de valores superiores nos demais 

tratamentos. Esses dados estão em desacordo com os encontrados por Siqueira e Simonetti 

(2015) que, ao estudarem a preferência alimentar de Sitophilus entre milho e crambe, 

concluíram que a perda da massa de grãos foi maior em milho do que em crambe. 
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Figura  1 Massa de grãos (g) de milho, com diferentes concentrações de extrato 
hidroalcoólico de crambe, após exposição a S. zeamais durante 40 dias. 

 

À medida que a concentração do extrato aumentou, o número de insetos encontrados 

vivos após 40 dias de exposição diminuiu. A Figura 2 indica que, dos 20 insetos inicialmente 

expostos a diferentes concentrações, em média, menos de 10 (50%) se mantiveram vivos 

após 40 dias (concentração 4%), enquanto na testemunha (concentração 0%) foram 

encontrados 16 insetos vivos (80% do total). Almeida et al. (2013), ao estudarem o efeito de 

extrato hidroalcoólico de diferentes partes da planta Momordica charantia, encontraram mais 

de 80% dos insetos Sitophilus zeamais mortos, nas doses de 6 e 8 mL. Altos índices de 

mortalidade de Sitophilus expostos a extratos hidroalcoólicos de Anona squamosa e Piper 

nigrum também foram observados em experimentos realizados por Almeida et al. (2014). 

 

 

Figura  2 Número de insetos vivos, após 40 dias de exposição a diferentes concentrações 

de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe. 

 

A concentração do extrato hidroalcoólico de grãos de crambe misturados a grãos de 

milho influenciou no número de grãos de milho infestados por S. zeamais (Figura 3). Na 
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concentração a 2%, os grãos apresentaram, em média, o menor número de grãos infestados 

(2,6), quando comparados aos demais tratamentos. A testemunha foi o tratamento que obteve 

o maior número de infestação (4), indicando que os grãos envolvidos pelo extrato de crambe 

não foram tão atacados pelo inseto, quanto os grãos sem o extrato (testemunha). Em trabalho 

realizado por Valiati et al. (2009), para comparar a infestação de Sitophilus sp em grãos de 

milho armazenado, com ou sem tratamento à base de Eucalipto, fosfina ou creolina, o número 

de grãos infestados na testemunha foi superior ao encontrado nos demais tratamentos. 

 

 

Figura  3 Número de grãos de milho infestados com S. zeamais, com transformação de √x, 

após 60 dias de exposição a diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico 
de grãos de crambe. 

 

O número de insetos emergidos dos grãos de milho expostos a diferentes 

concentrações de extrato de crambe, foi inversamente proporcional à concentração dos 

extratos, ou seja, à medida que a concentração aumentou, menor foi o número encontrado de 

insetos emergidos (Figura 4). Esses dados indicam que o extrato dificulta o desenvolvimento 

desse inseto, à medida que diminui o número de nascidos, quando comparados à testemunha. 

Porém, Isman (2006) afirma que a toxicidade de produtos à base de vegetais pode ser 

diminuída com o tempo. Cruz et al. (2012) também não encontraram diferença estatística no 

número de Sitophilus zeamais emergidos em grãos de milho tratados com óleos essenciais 

dos vegetais Cymbopogon winteriannus, Foeniculum vulgare, Ocimum gratissimum e Hyptis 

suaveolens. 
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Figura  4 Número de insetos emergidos, com transformação de √x, após 60 dias de 
exposição a diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de 
crambe. 

 
Na Figura 5, visualiza-se nitidamente a tendência de aumento na porcentagem de 

insetos mortos no 7º dia de exposição a diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico de 

crambe, pois, enquanto a testemunha apresenta uma mortalidade menor que 5%, na 

concentração de 4% do extrato, chega a apresentar uma mortalidade de 35%. Essa tendência 

de aumento da mortalidade de Sitophilus zeamais, à medida que aumenta a concentração do 

extrato, também foi observada por Silva et al. (2012), em estudo sobre o extrato hidroalcoólico 

de Mormodica charantia no controle do S. zeamais. 

 

 

Figura  5 Porcentagem de mortalidade de insetos expostos por 7 dias a diferentes 

concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe. 

 

Analisando-se a ação inseticida dos extratos de crambe sobre o S. zeamais, com 12 e 

24 h de exposição, verifica-se que ambas foram significativas, a 5% de probabilidade, e 

ajustaram-se à regressão linear (Tabela 2). 
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Tabela  2 Análise de variância da regressão da ação inseticida de diferentes concentrações 
de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe, sobre o inseto S. zeamais por 12 h 
e 24 h, com transformação dos dados em √x 

Tratamentos 
Número de insetos mortos 

com 12 h 
Número de Insetos mortos 

com 24 h 

Estatística F 6,95 37,3 

CV (%) 59,25 25,32 

R.L. * * 

Notas: * Significativo a 5% de probabilidade; C.V = Coeficiente de variação. 

 

Na Figura 6, observa-se que o número de mortos foi significativamente maior, à medida 

que se aumentou a concentração do extrato, com 12 e 24 h de exposição, indicando maior 

atividade inseticida do extrato em concentrações mais altas (4%). 

 

 

 

Figura  6 Avaliação da ação inseticida, após 12 h (a) e 24h (b) de exposição de S. zeamais, 
a diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 
de temperatura e fotoperíodo. 

 

A atividade inseticida de extratos vegetais sobre Sitophilus zeamais vem sendo 

estudada por diversos pesquisadores (RESTELLO; MENEGATT; MOSSI, 2009; CÔRREA; 

SALGADO, 2011; ALMEIDA et al., 2013; ALMEIDA et al., 2014; FERNANDES; FAVERO, 

2014). Para Correa e Salgado (2011), muitas espécies de plantas têm efeitos promissores no 

controle de insetos; porém, para que esses produtos sejam inseridos no mercado, uma série 

de conhecimentos são necessários, tais como seus mecanismos de ação, fitotoxidade, além 

da segurança a mamíferos e a outros vertebrados. Deste modo, um produto à base de extrato 
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hidroalcoólico pode ser uma possibilidade no controle de Sitophilus, que é uma praga bastante 

expressiva nos grãos armazenados. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando os objetivos propostos e os resultados obtidos nesta pesquisa, conclui-

se que o extrato hidroalcoólico de crambe tem potencial inseticida sobre Sitophilus zeamais e 

à medida que aumenta a concentração, de 0 a 4%, mais efetivo é o controle, além de 

apresentar menor atratividade ao inseto, pois proporcionou a diminuição do número de grãos 

de milho infestados pela praga e o número de insetos emergidos desses grãos. 
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ARTIGO 3: TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO COM EXTRATO 

HIDROALCOÓLICO DE CRAMBE E SEUS EFEITOS SOBRE SITOPHILUS ZEAMAIS E 

NA QUALIDADE DA SEMENTE 

 
RESUMO 

O milho é um cereal de extrema importância para a humanidade, entretanto, nem sempre é 
utilizado tão logo é colhido no campo. Assim, necessita de armazenamento e fica exposto a 
diversas pragas. Esta pesquisa objetiva avaliar o efeito inseticida e de atratividade de 
diferentes concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe sobre Sitophilus 
zeamais bem como seu efeito sobre a qualidade fisiológica de sementes de milho 

armazenadas. Os experimentos foram conduzidos em Laboratório de Entomologia e 
Sementes do Centro Universitário FAG, em Cascavel – PR. As avaliações de atratividade e 
efeito inseticida foram montadas em DIC, com quatro tratamentos: (0, 5, 15 e 25% de 
concentração de extrato) e dez ou cinco repetições, respectivamente, totalizando 40 parcelas 
experimentais para o teste de atratividade do inseto e 20 parcelas experimentais para o teste 
do efeito inseticida. Para o experimento relativo à qualidade fisiológica das sementes de milho 
submetidas aos extratos, foi montado um DIC em esquema fatorial 4x4. O fator 1 foi definido 
como o tempo de armazenamento das sementes (0, 30, 60 e 90 dias) e o fator 2 como as 
concentrações de extrato (0, 5, 15 e 25%), com quatro repetições, totalizando 64 parcelas. Os 
dados obtidos foram submetidos à ANOVA, e as médias ajustadas à regressão ou submetidas 
ao teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® 
versão 7.7. Os resultados evidenciam o tratamento com extrato hidroalcoólico na 
concentração de 25% como o de maior efeito inseticida, além de não interferir negativamente 
na qualidade fisiológica das sementes de milho. 
 
Palavras-chave: S. zeamais, inseticida, Crambe abyssinica, atratividade. 

 

PAPER 3: TREATMENT OF CORN SEEDS WITH CRAMBE HYDROALCOOL EXTRACT 
AND ITS EFFECTS ON SITOPHILUS ZEAMAIS AND SEED QUALITY 

 
ABSTRACT 

Corn is a cereal of high importance for mankind, however, it is not always used as soon as it 
is harvested in the field. Consequently, grains need to be stored and sheltered from several 
pests. This trial aimed at evaluating insecticidal and attractiveness effect with different 
concentrations of hydroalcoholic extract using crambe grains on Sitophilus zeamais as well as 

on physiological quality of stored corn seeds. The experiments were carried out at the 
Laboratory of Entomology and Seeds from Assis Gurgacz College, in Cascavel - PR. The 
evaluations of attractiveness and insecticidal effect were analyzed using CRD, with 4 
treatments (0, 5, 15 and 25% extract concentrations) and 10 or 5 replications, respectively, 
totaling 40 experimental plots for the insect attractiveness test and 20 Experimental plots for 
the test of insecticidal effect. For the physiological quality experiment with corn seeds 
submitted to the extracts, a CRD was prepared in a 4x4 factorial scheme. Factor 1 was defined 
as the seeds storage time (0, 30, 60 and 90 days) and factor 2 registered the concentrations 
(0, 5, 15 and 25%), with four replications, totaling 64 plots. Data were submitted to ANOVA, 
and averages were adjusted to regression or submitted to the Tukey test at 5% of probability, 
using the statistical program ASSISTAT® version 7.7. The results highlighted the treatment at 
25% concentration hydroalcoholic extract showed the highest insecticidal effect. In addition, it 
did not adversely affect the physiological quality of corn seeds. 
 
KEYWORDS: S. zeamais, insecticide, Crambe abyssinica, attractiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo CONAB (2015), nos últimos anos, tanto o Brasil, como o Paraná, 

conquistaram um importante papel no mercado internacional, como exportadores de milho. A 

produção paranaense da safra 2014/2015, alcançou 15.862,9 mil toneladas, e contribuiu com 

18,72% da produção nacional, que teve um total na safra 2014/2015 de 84.729,2 mil toneladas 

de milho. 

O milho é produzido em quase todos os continentes e apresenta diversas formas de 

utilização, desde a alimentação humana e animal até a indústria de alta tecnologia, como a 

produção de filmes e embalagens biodegradáveis. De acordo com Paes (2006), cerca de 70% 

da produção mundial de milho é destinada à alimentação animal, podendo este percentual 

chegar a 85%, em países desenvolvidos; entretanto, apenas 15% de toda a produção mundial 

destina-se ao consumo humano, direta ou indiretamente. 

Travaglia (2011) afirma que, devido às entressafras e períodos de seca, os grãos 

precisam ficar armazenados de um ano a outro. O objetivo do armazenamento é a 

preservação das características e da qualidade dos grãos ao longo do tempo com a finalidade 

de suprir as demandas. Porém, se as condições de armazenamento não forem adequadas os 

grãos ficam suscetíveis à deterioração e expostos a possíveis contaminações.  

A qualidade das sementes ou grãos pode ser afetada pela ação de diversos fatores, 

dentre eles, as pragas de armazenamento, em especial o Sitophilus zeamais, que pode ser 

responsável pela deterioração física do lote armazenado (LORINI et al., 2010). Os insetos 

adultos e imaturos se alimentam dos grãos e provocam grandes perdas de massa, do poder 

germinativo e do vigor da semente, diminuição do valor nutritivo e comercial dos grãos 

(SANTOS, 2008). 

Condições impróprias de armazenagem levam a severos ataques de pragas de grãos 

armazenados, tornando esses grãos impróprios para o consumo (MICHELRAJ; SHARMA, 

2006) ou enquadrados como produto “fora do tipo”, quando há mais de 4% dos grãos com 

gorgulho na amostra, como prevê a IN, no. 60 (BOTELHO et al., 2013). 

Atualmente, o controle de pragas de grãos armazenados acontece através de produtos 

químicos, entretanto, Barbosa (2004) afirma que os resíduos desses inseticidas químicos 

podem ser encontrados não apenas nos grãos, mas também nos produtos processados, cuja 

concentração pode sofrer acréscimo ou decréscimo em relação ao grão inteiro. Assim, 

segundo Viebrantz; Raduns; Dionello (2016), devido à necessidade de melhorar a qualidade 

e segurança dos alimentos, a utilização de métodos químicos tem sido substituída por 

métodos alternativos. 
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Deste modo, a necessidade de se encontrar novas moléculas menos tóxicas e com 

menor impacto ambiental é de suma importância, o que, segundo Pungitore et al. (2005), tem 

estimulado o interesse de pesquisas com plantas inseticidas. 

O crambe (Crambe abyssinica) é uma oleaginosa pertencente à família das 

brassicáceas, apresenta crescimento rápido e é considerado um vegetal robusto (OPLINGER 

et al., 1991). Trata-se de uma cultura bem tolerante a pragas, sendo que o ataque ocorre 

apenas no estádio de plântulas. As pragas já observadas no crambe são: pulgão das 

crucíferas (Brevicoryne brassicae), a vaquinha (Diabrotica speciosa) e a lagarta (Agrotis sp) 

(BEZERRA et al., 2011; KNIGHTS, 2002). 

A família das brássicas tem sido estudada devido à produção de metabólitos 

secundários como os glucosinolatos (DAL PRA et al., 2013; MERAH, 2015). Pitol, Broch e 

Roscoe (2010) explicam que o crambe apresenta baixa incidência de pragas, justamente 

devido à presença do glucosinolato; Pal Vig et al. (2009) também citam estudos que apontam 

que esse composto possui diversas atividades biológicas, como a proteção contra patógenos 

e plantas daninhas. Tsao, Peterson e Coats (2002) sugerem que restos desses vegetais que 

possuem glucosinolatos, quando incorporados ao solo, podem controlar pragas do solo. 

Estudos de extrato de crambe têm demonstrado eficiência no controle de nematoides 

(COLTRO-RONCATO et al. 2016), assim como através da incorporação de restos de crambe 

em solo colonizado com nematoides (NASCIMENTO et al., 2016). 

Segundo Pal Vig et al. (2009), o glucosinolato acelera a respiração do inseto, o que, 

consequentemente, aumenta a necessidade de ATP, entretanto, bloqueia a produção do ATP, 

levando ao esgotamento das fontes de energia do inseto e culminando na sua morte. 

Esta pesquisa objetiva avaliar o efeito inseticida e de atratividade de diferentes 

concentrações de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe sobre o Sitophilus zeamais, 

assim como sua ação sobre a qualidade fisiológica de sementes de milho armazenadas ao 

longo do tempo de armazenamento. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia do Centro 

Universitário Assis Gurgacz, em Cascavel – PR, à temperatura de 25±2oC e umidade relativa 

de 60%±5%. Os insetos utilizados nos ensaios são oriundos da criação mantida em 

laboratório, em grãos de milho, em recipientes com 8cm de diâmetro x 6cm de altura. Os grãos 

de milho do híbrido AM 4003 foram obtidos da empresa produtora de grãos Melhoramento 



51 
 

 

Agropastoril; enquanto os grãos de crambe foram obtidos de campos experimentais da 

Fazenda Escola do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, Cascavel - PR, safra 2014, 

e armazenados sob a proteção de luz e calor. 

Os grãos de crambe foram moídos em moinho tipo IKA A11 Basic 2500 1/min IP43, 

para a obtenção de pó, que foi misturado a 100 mL do hidroálcool, constituído por 50% de 

água e 50% de álcool, e homogeneizado em liquidificador, nas concentrações determinadas, 

e mantido em Becker com papel filme e papel alumínio para proteção de luz, por 48 h. 

 

2.1 Avaliação da repelência/ atratividade sobre os insetos Sitophilus zeamais 

 

O experimento foi montado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 4 

tratamentos (concentrações 0%, 5%, 15% e 25%) e 10 repetições de cada, totalizando 

40 parcelas experimentais. 

Para avaliação do teste de repelência sobre o Sitophilus zeamais, foram utilizadas 

duas arenas alimentares feitas em MDF com dimensões de 45 x 45 x 3 cm, possuindo um 

orifício central com diâmetro de 8 cm, quatro orifícios laterais com diâmetro de 6 cm cada, 

interligadas simetricamente por quatro caminhos, ligando os orifícios centrais e laterais, com 

comprimento de 10 cm cada, todos com profundidade de 2 cm, revestidos com papel contact, 

e cobertos com papel filme perfurado para permitir aeração. 

Em cada recipiente da arena foram colocados 10 g de grãos de milho, sendo no 

recipiente 1 a testemunha (apenas grãos de milho), no recipiente 2: grãos de milho misturados 

a 0,5 mL de extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 5%; no recipiente 3: grãos de 

milho misturados a 0,5 mL de extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 15%; e no 

recipiente 4: grãos de milho misturados a 0,5 mL de extrato hidroalcoólico de crambe na 

concentração 25%. 

No recipiente central de cada arena foram liberados 10 insetos Sitophilus zeamais não 

sexados e, após 1 h e 48 h foram contados o número de insetos por recipiente, para que fosse 

avaliada a atratividade no primeiro momento da exposição e após dois dias. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias 

ajustadas à regressão, utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; 

AZEVEDO, 2016). 
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2.2 Avaliação inseticida 

 

O ensaio ocorreu sobre placas de Petri, em Delineamento Inteiramente Casualizado 

(DIC), com 4 tratamentos, sendo T1 – testemunha (água destilada); T2 – extrato hidroalcoólico 

de crambe na concentração 5%; T3 – extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 15% 

e T4 – extrato hidroalcoólico de crambe na concentração 25% e 5 repetições de cada um 

deles, totalizando 20 parcelas experimentais. 

Cada placa de Petri foi forrada com duas folhas de papel germitest, e nela adicionada 

com auxílio de seringa, 1 mL de água destilada ou 1 mL de extrato hidroalcoólico de crambe, 

nas diferentes concentrações determinadas; em seguida foram infestados com 10 insetos 

adultos não sexados de Sitophilus zeamais. As placas foram vedadas com papel filme e foram 

realizadas microaberturas, para permitir entrada de ar. As 20 placas foram acondicionadas 

em câmara do tipo BOD, a temperatura de temperatura de 25± 2oC, fotoperíodo de 14hL, e 

umidade relativa de 60%±5%. 

As avaliações foram realizadas com 12 h e 24 h, obtendo-se o número de insetos 

mortos. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e as médias ajustadas à regressão, 

utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016). 

 

 

2.3 Teste de germinação 

 

O teste de germinação em milho foi conduzido no Laboratório de Sementes do Centro 

Universitário Fundação Assis Gurgacz, em Cascavel – PR. O experimento foi montado em 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em esquema fatorial 4 x 4, sendo o fator 1 o 

tempo de armazenamento das sementes (0, 30, 60 e 90 dias) e o fator 2, as concentrações 

de extrato hidroalcoólico de crambe (0, 5, 15 e 25%), com 4 repetições, totalizando 64 parcelas 

experimentais. 

Cada repetição foi composta por 50 sementes de milho, do híbrido AM 4003. Os 

parâmetros avaliados foram porcentagem de germinação, porcentagem de plântulas normais, 

massa e comprimento de plântulas ao 7º dia pós semeadura; de acordo com BRASIL (2009). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico 

ASSISTAT® versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na Tabela 1 está apresentada a análise de variância da regressão de dados relativos 

à ação inseticida do extrato hidroalcoólico de grãos de crambe sobre o Sitophilus, com 12 e 

24 h de exposição. O número de insetos mortos com 12 h de exposição ajustou-se à regressão 

linear, enquanto com 24 h, ajustou-se à regressão cúbica, ambas determinadas baseando-se 

no R2. 

A transformação dos dados foi necessária para determinação do Coeficiente de 

Variação mais adequado, o que é justificado por Haddad e Vendramim (2000), que afirmam 

que a transformação de dados através da √𝑥, na área de entomologia é usual, pois a mesma 

homogeneiza a variância experimental, que é uma exigência estatística para a validade dos 

testes de significância e dos intervalos de confiança para as médias dos tratamentos. 

 

Tabela   1 Regressão na análise de variância da ação inseticida de diferentes concentrações 
de extrato hidroalcoólico de grãos de crambe, sobre o inseto S. zeamais, por 12 h 
e 24 h, com transformação dos dados em √x 

Tratamentos 
Número de insetos mortos  

após 12 h 
Número de Insetos mortos 

após 24 h 

Estatística F 40,22 28,25 

CV (%) 16, 80 18,07 
R.L. 
R.C. 

* 
n.s. 

n.s. 
* 

Notas: n.s = não significativo * Significativo a 5% de probabilidade; C.V = Coeficiente de variação; 
R.L. = Regressão linear; R.C. = Regressão cúbica. 

 

A Figura 1 apresenta a porcentagem de mortos do inseto, à medida que aumenta a 

concentração do extrato hidroalcoólico de crambe, indicando que, com 12 h de exposição, os 

extratos proporcionaram, aproximadamente, 35% de insetos mortos, enquanto na 

testemunha, todos os insetos permaneceram vivos. Esses resultados ressaltam que é 

possível o controle alternativo desses insetos, mesmo porque, estudos têm demonstrado a 

resistência do Sitophilus zeamais a inseticidas químicos, que ainda nem foram liberados para 

o controle de pragas de grãos armazenados no Brasil, como o indoxicarbe (HADDI et al., 

2015). 
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Figura   1 Avaliação da ação inseticida, após 12 h de exposição de Sitophilus zeamais a 
diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 
de temperatura e fotoperíodo. 

 

Nascimento et al. (2008) encontraram de 96 a 100% de Sitophilus mortos, quando 

expostos a extrato de Tagetes patula em forma de vapor; assim como Restello; Menegatt; 

Mossi (2009), estudando o efeito do óleo essencial de T. patula na mortalidade do Sitophilus, 

encontraram 100% de insetos mortos. Silva et al. (2012) encontraram um aumento da 

mortalidade de Sitophilus à medida que aumentaram a dose de extrato de Momordica 

charantia (L.), atingindo 100% de mortalidade, na dose de 10 mL. 

Na Figura 2, visualiza-se a porcentagem de insetos mortos após 24h de exposição dos 

a diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe, sendo que os dados não 

se ajustaram à regressão. Na testemunha, nota-se que 100% dos insetos estão vivos, porém, 

no tratamento com o extrato na concentração de 5%, cerca de 65% de insetos morreram, 

diminuindo na concentração a 15% (45%) e voltando a aumentar na concentração a 25%, 

com, aproximadamente, 60% de insetos mortos.  

Esse aumento da porcentagem de mortalidade do Sitophilus na presença do extrato 

de crambe pode ser justificado pela afirmação de Glaser (1996) sobre o fato de que os 

glucosinolatos presentes nas brássicas podem agir no controle natural de pragas como 

nematoides, moscas, larvas e ácaros. 
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Figura   2 Avaliação da ação inseticida, após 24 h de exposição de Sitophilus zeamais, a 
diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos, em condições controladas 
de temperatura e fotoperíodo. 

 

O comportamento dos insetos em arena alimentar composta pelas 4 diferentes 

concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe envolvidos em grãos de milho, com 1 e 

48 h de exposição (Tabela 2). Logo que expostos, observou-se que 44,2% dos insetos foram 

atraídos aos grãos de milho sem adição de nenhum extrato hidroalcoólico, diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos. Enquanto, 23% dos insetos foram atraídos ao milho 

envolvido no extrato a 15% de concentração, 19,2% ao extrato de 5% de concentração e 15% 

dos insetos, ao extrato com 25% de concentração; sem diferença estatística entre esses três 

tratamentos. 

Após 48 h de exposição, o tratamento 1 continuou sendo o mais atrativo aos insetos, 

com 30% da preferência, entretanto, estatisticamente igual aos tratamentos 3, com 25,4% da 

preferência e tratamento 4, com 28% da preferência dos insetos. O tratamento 2 atraiu apenas 

16,6% dos insetos, diferindo-se, estatisticamente, da testemunha (T1). Cruz et al. (2012), em 

estudos sobre a ação de diferentes óleos essenciais no controle do Sitophilus zeamais, 

concluíram que o óleo de Alfazema foi o que proporcionou maior interferência de ação em 

repelir o gorgulho do milho, porém, sugerem mais trabalhos, para que a indicação da dose 

ideal seja estudada. 

Experimentos realizados por Nanyonga et al. (2015), com óleo essencial de 

Tarchonanthus camphoratus (L.), demonstraram uma atividade atrativa sobre 50% dos 

insetos Sitophilus zeamais, após 24 h de exposição. 
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Tabela   2 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho com 

diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de sementes de crambe. 
Teste de livre escolha em arena, avaliados com 1 h e 48 h de exposição 

Tratamento 

% de Insetos Atraídos 

1 h 48 h 

T1 (0%) 44,2a 30,0a 

T2 (5%) 19,2b 16,6b 

T3 (15%) 23,0b 25,4ab 

T4 (25%) 15,0b 28,0ab 

CV (%) 32,79 32,48 

D.M.S. 12,24 14,8 

Nota: * Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, a 5% de significância pelo 
teste de Tukey. 
 

Na Figura 3, verifica-se que a porcentagem de insetos atraídos ao milho envolvido por 

diferentes extratos hidroalcoólicos de crambe, após 1 h de exposição, foi diminuindo (45% 

dos insetos atraídos a testemunha), ao passo que a concentração do extrato foi aumentando, 

sendo apenas 17% atraídos ao milho com o tratamento 4 – concentração de 25%. Fernandes 

e Favero (2014) estudaram a atratividade/ repelência de óleo essencial de Schinus molle 

sobre o Sitophilus zeamais, com 1 h e 24 h de exposição, e observaram ação repelente nas 

concentrações letais de 5 e 10 ppm. 

Almeida et al. (2012) observaram o controle de Sitophilus zeamais com extratos 

hidroalcoólicos de pinha e pimenta do reino e perceberam que o percentual de infestação das 

sementes de milho pelo inseto-praga diminuiu com o aumento das doses dos extratos, o que 

é corroborado por este experimento. 

 

 

Figura   3 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho tratados 
com diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe, após 1 h de 
exposição em arena alimentar, com livre chance de escolha. 

 

 Na preferência alimentar, após 48 h de exposição (Figura 4), a porcentagem de insetos 

atraídos pelos grãos de milho foi de 30% na testemunha, diminuindo nos tratamentos 2 e 3, e 
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tendência de aumento no tratamento 4, a 25% de concentração de extrato (28% dos insetos 

atraídos). Guimarães et al. (2014) observaram que extratos aquosos de sementes de 

Capsicum baccatum apresentaram atividade repelente sobre o gorgulho do milho; enquanto 

que o extrato alcoólico da polpa de Capsicum baccatum apresentou atratividade para 34,6% 

dos adultos de Sitophilus zeamais; semelhante ao encontrado neste experimento, indicando 

que o álcool pode ser capaz da liberação de substâncias diferentes das liberadas na presença 

de água. 

 

 

Figura   4 Porcentagem de insetos Sitophilus zeamais atraídos a grãos de milho tratados 

com diferentes concentrações de extratos hidroalcoólicos de crambe, após 48 h 
de exposição em arena alimentar, com livre chance de escolha. 

 

Na Tabela 3 estão indicadas a porcentagem de germinação, plântulas normais, massa 

(g) e comprimento (cm) de plântulas de milho, submetidas a diferentes concentrações de 

extrato hidroalcoólico de crambe (0, 5, 15 e 15%), sob diferentes tempos de armazenagem 

(0, 30, 60 e 90 dias). 

Os coeficientes de variação encontrados, em todos parâmetros avaliados, indicam a 

homogeneidade dos dados, pois a porcentagem de germinação, porcentagem de plântulas 

normais e massa de plântulas apresentaram CV abaixo de 10%, sendo 3,99, 4,69 e 6,12 

respectivamente, enquanto que o comprimento de plântulas apresentou 14,18%. Segundo 

Gomes (2002), o coeficiente de variação até 10% indica baixa heterogeneidade, ou seja, a 

confiabilidade dos dados; e de 10 a 20%, média dispersão, indicando média homogeneidade. 

 

 

Tabela   3 Porcentagem de germinação e plântulas normais, massa (g) e comprimento (cm) 

de plântulas e sementes de milho embebidas em diferentes concentrações de 

y = 0,0459x2 - 1,0485x + 26,764
R² = 0,881
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extrato hidroalcoólico de crambe, por diferentes períodos de armazenamento em 
condições de laboratório 

Tratamentos 
Germinação 
ao 7º dia (%) 

% Plântulas 
Normais 

Massa de 10 
plântulas (g) 

Comprimento 
Plântula (cm) 

Tempo de 
Armazenamento (T) 

    

0 dias 88,00b 88,00a 4,48d 3,30c 

30 dias 92,75a 87,62a 6,03c 12,09b 

60 dias 91,50a 85,50a 7,64a 16,16a 

90 dias 91,75a 85,87a 6,77b 16,21a 
Concentrações 
do extrato (C)     

0% 90,00b 84,5b 6,01b 11,22a 

5% 91,75ab 87,37ab 6,11b 12,03a 

15% 93,50a 90,75a 6,47a 12,10a 

25% 88,75b 84,37b 6,33ab 12,40a 

CV (%) 3,99 4,69 6,12 14,18 

DMS 3,41 3,83 0,36 1,59 

Estatística F     

Fator T * ns * * 

Fator C * * * ns 

T * C ns * * ns 

Notas: * Significativo a 5% de probabilidade; ns não significativo; C.V(%) = Coeficiente de variação. 
DMS = diferença mínima significativa. 

 

No parâmetro porcentagem de germinação não houve interação entre os fatores tempo 

de armazenamento e concentração do extrato hidroalcoólico de crambe, demonstrando a 

independência dos fatores analisados. A respeito do tempo de armazenamento, ao 0 dia, a 

germinação (88%) foi estatisticamente inferior aos demais tempos de armazenamento, todos 

acima de 90% e, estatisticamente, iguais entre eles. 

Quanto à concentração do extrato, com 15% houve maior germinação do que com 0% 

e 25%. Porém, estatisticamente igual ao tratamento com extrato a 5%, demonstrando um 

estímulo do extrato à germinação das sementes de milho. Entretanto, Brow e Morra (2005) 

informam que plantas que contenham glucosinolatos podem afetar as culturas sucessivas ou 

próximas; tanto que existem relatos de que a presença de brássicas como plantas voluntárias, 

reduz o estabelecimento de plântulas de diferentes culturas, como a palha da canola (Brassica 

napus) que diminui a emergência de plantas de aveia selvagem (Avena sterilis) e da mostarda 

negra (Brassica nigra) inibindo a germinação de gramíneas e brócolis. 

Quanto ao comprimento de plântulas, não houve interação entre os fatores e a 

concentração do extrato não influenciou nesse parâmetro. Esse resultado corrobora os de 

Renosto et al. (2014) que, ao estudarem extratos estáticos de crambe em concentrações de 

2,5 a 10%, não encontraram diferença significativa no comprimento de parte aérea de milho. 

O tempo de armazenamento influenciou significativamente no comprimento, visto que 

quanto mais tempo as sementes expostas ao extrato ficaram armazenadas, maior foi o 
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comprimento das plântulas, em relação a 0 e 30 dias de armazenamento, indicando um 

estímulo positivo de crescimento, em função do tempo de exposição. 

Os dados da Tabela 4 evidenciam a interação entre o tempo de armazenamento e as 

concentrações do extrato hidroalcoólico de crambe sobre a normalidade de plântulas de milho, 

indicando que independentemente do tempo de armazenamento, a porcentagem de plântulas 

normais foi estatisticamente igual. Entretanto, quando os dados são analisados dentro de 

cada tempo de armazenamento, separadamente, somente aos 0 dias a concentração de 

extrato não influenciou estatisticamente na porcentagem de plântulas normais; aos 30 e 

60 dias, a porcentagem de plântulas normais foi maior em relação à testemunha apenas na 

concentração de 15%, com 94,5 e 91,5% respectivamente. Estudos realizados por 

Menegusso e Simonetti (2015), com extratos aquosos de raiz e parte aérea de crambe, 

demonstraram que, na concentração de 10%, houve um aumento de plântulas normais de 

milho em relação à testemunha, no entanto, com concentrações maiores (20 ou 30%), o 

número de plântulas normais foi diminuído. 

Quando observada a normalidade das plântulas provenientes de sementes 

armazenadas por 90 dias (Tabela 4), a porcentagem de plântulas normais foi estatisticamente 

igual à testemunha em todas concentrações, exceto na concentração de 25%, que foi inferior. 

 

Tabela   4 Interação dos fatores tempo de armazenamento e concentrações de extrato 

hidroalcoólico de crambe na porcentagem de plântulas normais de milho em 
condições de laboratório 

Tempo de 
Armazenamento (T) 

Concentrações de Extrato Hidroalcoólico de Crambe (%) 

0% 5% 15% 25% 

0 dias 86,0aA 90,0aA 90,0aA 86,0abA 

30 dias 84,0aB 84,5aB 94,5aA 87,5aAB 

60 dias 80,5aB 85,5aAB 91,5aA 84,5abAB 

90 dias 87,5aA 89,5aA 87,0aAB 79,5bB 

Nota: Mesmas letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem entre 
si pelo teste de Tukey, a 5% de significância.  

 

Na Tabela 5, é demonstrada a interação entre o tempo de armazenamento e a 

concentração de extrato hidroalcoólico de crambe sobre a massa de plântulas de milho 7 dias 

após a semeadura. Nota-se que, aos 60 dias de armazenamento, independente da 

percentagem de concentração exposta, a massa de 10 plântulas foi superior aos demais 

tempos de armazenamento, com exceção na concentração 0% aos 90 dias, que foi 

estatisticamente igual à massa com 60 dias de armazenamento. 

A concentração do extrato não influenciou significativamente na massa das plântulas 

com 0 ou 90 dias de tempo de armazenamento, todavia, influenciou quando armazenadas por 

30 ou 60 dias; havendo um estímulo na concentração de 15%, com 30 dias de 

armazenamento. Diferentemente do encontrado em experimentos que utilizaram a palhada 
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de crambe sobre o milho, onde os pesquisadores observaram uma redução na massa da 

parte aérea das plantas de milho (SPIASSI et al., 2011). 

 

Tabela   5 Interação dos fatores tempo de armazenamento e concentrações de extrato 

hidroalcoólico de crambe na massa de plântulas normais de milho em condições 
de laboratório 

Tempo de 
Armazenamento (T) 

Concentrações de Extrato Hidroalcoólico de Crambe (%) 

0% 5% 15% 25% 

0 dias 4,62cA 4,45dA 4,55cA 4,30dA 

30 dias 5,62bB 5,75cB 6,85bA 5,90cB 

60 dias 7,15aB 7,67aAB 7,80aAB 7,92aA 

90 dias 6,65aA 6,55bA 6,67bA 7,20bA 

Nota: Mesmas letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância.  

 

 

Assim, a presença do extrato de crambe além de tornar o grão de milho menos atrativo 

ao Sitophilus, proporcionou incremento nos parâmetros germinativos das sementes de milho 

armazenadas, indicando a viabilidade do desenvolvimento de um produto à base desse 

extrato.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Considerando os objetivos propostos e os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se 

concluir que: 

- O extrato hidroalcoólico de grãos de crambe na concentração de 25% proporciona 

atratividade (28%) estatisticamente igual à testemunha (30%), entretanto, causa mortalidade 

(60%) superior à testemunha (0%). 

- Nos parâmetros relacionados à qualidade das sementes, o extrato hidroalcoólico de 

grãos de crambe a 15% estimula a porcentagem de germinação, plântulas normais e massa 

das plântulas em relação à testemunha; na concentração de 25% o extrato não influencia 

negativamente nenhum dos parâmetros estudados. 

- Quanto ao tempo de armazenamento, um período acima de 60 dias estimula a 

germinação, a massa e o comprimento de plântulas de milho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando que os resultados da tese foram organizados em artigos e que as 

conclusões foram apresentadas em cada um deles, estão relacionadas abaixo as principais 

contribuições verificadas no desenvolvimento deste trabalho:  

a) o extrato aquoso de grãos de crambe proporciona menor sobrevivência e emergência 

do Sitophilus zeamais e menor consumo dos grãos de milho tratados, em relação ao 

uso de pó de grãos de crambe; 

b) o extrato hidroalcoólico de grãos de crambe tem potencial inseticida sobre Sitophilus 

zeamais, e a medida que aumenta a concentração, de 0 a 4%, mais efetivo é o 

controle, além de ser menos atrativo ao inseto, já que proporcionou a diminuição do 

número de grãos de milho infestados pela praga e o número de insetos emergidos 

desses grãos, em relação ao não uso do mesmo. 

c) o extrato hidroalcoólico de grãos de crambe na concentração de 25% proporciona taxa 

de mortalidade alta (65%); 

d) o extrato hidroalcoólico de grãos de crambe a 15% estimula a porcentagem de 

germinação, plântulas normais e massa das plântulas de milho; 

e) o extrato hidroalcoólico de grãos de crambe na concentração de 25% não influencia 

negativamente a germinação nem os parâmetros de desenvolvimento inicial do milho; 

f) o milho tratado com extrato hidroalcoólico de crambe, armazenado por 60 ou 90 dias, 

estimula a germinação, a massa e o comprimento de plântulas de milho. 

 

 

PESQUISAS FUTURAS 

 

Diante do conjunto de resultados obtidos e considerando-se às necessidades de 

ampliação do foco de desenvolvimento do objeto deste estudo, sugere-se novas pesquisas 

para desenvolvimento de produto comercial à base de extrato hidroalcoólico de crambe na 

concentração de 25%. 
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APÊNDICE A PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DOS GRÃOS DE MILHO 

 

 

  

Figura 1 Tratamento do milho com extrato. Figura 2 Preparação dos tratamentos. 

 

 

 

  

Figura 3 Grãos de milho atacados pelo  Figura 4 Adultos de Sitophilus zeamais. 

  Sitophilus zeamais. 
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APÊNDICE B AVALIAÇÃO DA AÇÃO INSETICIDA DO CRAMBE SOBRE OS GRÃOS DE 

MILHO 

 

 

  

Figura 5 Avaliação da ação inseticida.  Figura 6 Testes da ação inseticida. 

 

 

 

  

Figura 7 Preparação do teste de germinação.  Figura 8 Avaliação germinação. 


