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Resumo
Sitophilus zeamais é uma das principais pragas de milho armazenado. O objetivo do presente trabalho foi identificar a
resistência de genótipos milho ao ataque de diferentes densidades de S. zeamais. Foram usados 15, 20, 25, 30 e 35 insetos
adultos para a infestação em amostras de quatro genótipos de milho: Nutricional Embrapa, Milho Roxo, 8 Carreiras e
Palha Roxa. Foram avaliados: o número de insetos emergidos, perda de massa de grãos, peso de inseto, longevidade e
razão sexual. Milho Roxo e 8 Carreiras foram os mais resistentes, pois apresentaram o menor número de insetos
emergidos e a menor perda de massa de grãos.
Palavras-chave: Grãos armazenados. Resistência de plantas. Gorgulho do milho. Antibiose.

Abstract
Sitophilus zeamais is one of the main pests of stored corn. The objective of the present work was to identify the resistance
of corn genotypes to the attack of different densities of S. zeamais. 15, 20, 25, 30 and 35 adult insects were used for
infestation in samples of four maize genotypes: Nutricional Embrapa, Milho Roxo, 8 Carreiras and Palha Roxa. The
number of emerged insects, grain mass loss, insect weight, longevity and sex ratio were evaluated. Maize Roxo and 8
Rows were the most resistant, as they had the lowest number of emerged insects and the lowest grain mass loss.
Keywords: Stored grains. Plant resistance. Corn weevil. Antibiosis.
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Introdução
Sitophilus zeamais Motschulsky, 1885 (Coleoptera: Curculionidae), é uma das principais
praga do milho armazenado no Brasil, podendo ocorrer em outras culturas de cereais como arroz,
trigo e sorgo entre outros (SULEIMAN et al., 2019). Esses insetos alimentam-se de grãos
armazenados, reduzindo o seu valor comercial, o que ocasiona assim prejuízos econômicos. S.
zeamais tem como características biológicas, infestação cruzada e alto potencial biótico, o que torna
difícil o controle dessa praga em armazéns (LORINI et al., 2015).
O uso de inseticidas químicos sintéticos tem sido o principal método de controle, entretanto,
o uso destes produtos tem selecionado populações resistentes (BADJI et al., 2020; HADDI et al.,
2015; MELO JUNIOR et al., 2018). Como alternativa para minimizar esse problema, trabalhos tem
buscado por novos métodos de controle, incluindo o uso de variedades resistentes a praga. Essas
variedades podem afetar a biologia do inseto, como na perda de peso, menor longevidade, menor
oviposição, ciclo de vida, entre outros fatores relacionados com a biologia do inseto (FRAZÃO et al.,
2018; KASOZI et al., 2021; NGOM et al., 2021).
A resistência de plantas a insetos pode ocorrer por três mecanismos: i) antixenose, também
conhecida como não-preferência; ii) antibiose que causa efeitos adversos na biologia do inseto; iii)
tolerância, em que a planta suporta o ataque do inseto, sem grandes perdas. Esses mecanismos podem
ainda atuar de maneira sinérgica ou aditiva (BASTOS et al., 2015). Vários fatores condicionam a
resistência de grãos de milho ao S. zeamais, como a dureza dos grãos, compostos fenólicos, enzimas
inibidoras, teor de proteína e amido, coloração entre outros (NHAMUCHO et al., 2017; VI et al.,
2017; KHAKATA et al., 2018).
A seleção de genótipos de milho resistentes contribui muito para a agricultura e meio ambiente
pois reduz a pressão por inseticidas químicos sintéticos, não onera os custos de produção, não oferece
riscos à saúde humana e animal, reduz perdas quantitativas e qualitativas, não causa poluição ao meio
ambiente e, além disso, é compatível com outras estratégias de controle (HIRUY, GETU, 2018).
Diante do exposto, o presente trabalho teve com objetivo de avaliar a resistência de quatro
genótipos de milho a diferentes densidades de Sitophilus zeamais em condições de armazenamento.
Material e métodos
O experimento foi conduzido em câmaras climatizadas do tipo BOD nas condições de (27 ±
1 °C, 75 ± 5% UR) e 24 horas de escotofase, simulando um ambiente de armazenamento (MARSARO
JÚNIOR et al., 2007).
Quatro genótipos de milho foram utilizados: a variedade comercial melhorada Nutricional
Embrapa e os milhos crioulos: Milho Roxo, Palha Roxa e 8 Carreiras (Figura 1). Os grãos foram
condicionados em freezer com -10 ºC por quatro dias para eliminar possíveis infestações. Após isso,
foram secos em temperatura ambiente até atingir uma umidade de 13,5%.
Cinquenta gramas de milho de cada material foram pesados e mantidos em potes de plásticos
transparentes de 250 mL. Insetos oriundos da criação massal em laboratório em uma variedade
convencional, não sexados com idade entre 7 e 14 dias foram usados para infestar os materiais nas
densidades de 15, 20, 25, 30 e 35, sendo mantidos nos grãos por dez dias para a cópula e oviposição
(MARSARO JÚNIOR et al., 2007).
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Figura 1 – Genótipos de milho: A Milho Roxo, B Nutricional Embrapa, C Palha Roxa, D 8 Carreiras.
Fotos: Diaine Cortese.

Os grãos foram observados diariamente durante trinta dias para a contagem do número de
insetos emergidos por dia e o total de insetos (TO), até que não houvesse emergência de insetos. Os
insetos foram contabilizados, retirados e mantidos em frascos plásticos. As variáveis avaliadas foram,
a perda de massa de grãos (PMG), em que, o peso inicial dos grãos foi subtraído pelo peso final. A
razão sexual (RS) foi determinada pelo número de fêmeas dividido pelo número total de insetos
(DEVI et al., 2017; HONG et al., 2018).
O peso total dos insetos (PI) para cada genótipo e densidade foi determinado com balança de
precisão modelo AY220, marca Marte. Essa variável não atendeu ao teste de Lilliefors, sendo
realizado uma transformação de dados pela raiz (x + k) para atingir a normalidade.
Para a longevidade (LO) de S. zeamais foi separado cinco insetos recém emergidos de cada
genótipo e densidade, os quais foram isolados em tubos de 25 x 200 mm e 70 mL de volume, sem
alimentação, em sala climatizada com 28 ºC sem a presença de luz, onde eram observados diariamente
(RASHID et al., 2021).
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro
repetições para cada genótipo para as variáveis: Perda de massa de grãos, longevidade, total de
insetos, peso de adultos e razão sexual. Para o número de insetos emergidos (dias) foram utilizadas
cinco repetições. Foram realizados os testes Lilliefors, e Bartllet para averiguar a normalidade e
distribuição dos dados, após isso os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA)
(p≤0,05) e respectivamente a análise de regressão com o Software estatístico Genes (CRUZ, 2013).
Resultados
Os genótipos Nutricional Embrapa, Palha Roxa e 8 Carreiras apresentaram um crescimento
linear no número total de insetos emergidos, porém no Milho Roxo teve um crescimento exponencial
em que, acima de 25 insetos, decorreu um aumento considerável no número total de insetos emergidos
(Figura 2).
A maior média para número total de insetos emergidos, foi para Nutricional Embrapa, com
médias de 38,00 e 68,75 insetos emergidos na menor e maior densidade de insetos, isso sugere uma
maior suscetibilidade desse genótipo para o desenvolvimento de S. zeamais. Os genótipos 8 Carreias
e Milho Roxo tiverem menor número de insetos emergidos. Milho Roxo com médias de 8,50 insetos
para a densidade 15 e 29,25 para a densidade 35.
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Figura 2 – Total de Sitophilus zeamais emergidos nos quatro genótipos de milho
(Nutricional Embrapa, Milho Roxo, Palha Roxa, 8 Carreiras) com cinco densidades de
insetos 15, 20, 25, 30 e 35, em um experimento conduzido no delineamento inteiramente
casualizado. Pato Branco, PR, 2019.

Para todos os genótipos a perda de massa de grãos foi linear e crescente, em que, a perda de
massa dos grãos aumenta em virtude do número de insetos durante a infestação (Figura 3).

Figura 3 – Perda de massa de grãos nos quatro genótipos de milho (Nutricional Embrapa,
Milho Roxo, Palha Roxa, 8 Carreiras) e cinco densidades de Sitophilus zeamais 15, 20, 25,
30 e 35, em um experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado. Pato
Branco, PR, 2019.
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A maior perda de massa de grãos foi observada no genótipo Nutricional Embrapa, com média
variando entre 2,18 g para densidade 15 e 2,95 g para a densidade de 35 insetos. Milho Roxo teve a
menor perda de peso dos grãos, foram 0,94 g para a densidade 15 chegando a 2,14 g para 35 insetos.
Milho Roxo, mesmo na maior densidade de insetos, as perdas de massa de grãos não alcançaram as
perdas observadas para o genótipo Nutricional Embrapa com somente 15 insetos, o que evidencia
uma resistência desse genótipo.
O peso dos insetos variou nos diferentes genótipos de milhos. Milho Roxo teve o maior peso
de insetos, no qual, em densidades de 15 e 20 insetos o peso foi menor de 0,12 g e 0,13 g, entretendo,
ao aumentar a densidade de insetos para 25 ocorreu um aumento no peso dos insetos (Figura 4).

Figura 4 – Peso total Sitophilus zeamais emergidos nos quatro genótipos de milho
(Nutricional Embrapa, Milho Roxo, Palha Roxa, 8 Carreiras) e cinco densidades de
insetos 15, 20, 25, 30 e 35, em um experimento conduzido no delineamento inteiramente
casualizado. Pato Branco, PR, 2019.

Palha Roxa foi observado o segundo menor peso de insetos. Em baixas densidades, o peso
dos insetos permaneceu relativamente constante e apresentou tendencia de aumento, chegando ao
maior peso na densidade 35. Insetos que se desenvolveram no genótipo 8 Carreiras apresentaram
menor peso de insetos. No entanto, não houve influência das densidades de insetos (Figura 4).
Para o milho Nutricional Embrapa não houve equação ajustada, o que significa que,
independentemente da densidade de insetos, não ocorreu diferença entre os pesos dos insetos, porém,
nos dados observados nota-se que foi o segundo com maior peso de insetos, isso pode estar
relacionado com o número de insetos emergidos nesse genótipo (Figura 4).
A longevidade dos insetos foi maior no Milho Roxo. Neste genótipo, a maior longevidade foi
observada nas densidades 15 e 20, sendo que, neste último, os insetos chegaram a completar 17 dias
de vida. Para as densidades maiores ocorreu uma queda da longevidade, como na densidade 35,
chegando a sete dias de longevidade (Figura 5).
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Figura 5 – Longevidade de Sitophilus zeamais nos quatro genótipos de milho (Nutricional
Embrapa, Milho Roxo, Palha Roxa, 8 Carreiras) e cinco densidades de insetos 15, 20, 25,
30 e 35, em um experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado. Pato
Branco, PR, 2019.

Para Nutricional Embrapa a longevidade foi baixa em densidades de 15 e 20 insetos e teve
uma variação muito pequena com o aumento das densidades de insetos (Figura 5). Para os genótipos
Palha Roxa e 8 Carreiras não se ajustou nenhuma equação, isso significa que a longevidade de insetos
nesses genótipos não variou com o aumento das densidades de insetos (Figura 5).
Milho Roxo teve maior média para razão sexual, com uma média de 0,78 que não diferiu
estatisticamente do genótipo Nutricional Embrapa com média de 0,77, Palha Roxa e 8 Carreiras
obtiveram menores médias para razão sexual, em que não diferiram um do outro (Tabela 1).
Tabela 1 – Comparação de médias para a variável razão sexual em um experimento conduzido em
delineamento inteiramente casualizado, com quatro genótipos de milho (Milho Roxo, Nutricional Embrapa,
Palha Roxa, 8 Carreiras) em quatro repetições. Pato Branco, PR, 2019.
Genótipos de milho
Médias
Milho Roxo
0,78 a
Nutricional Embrapa
0,77 a
Palha Roxa
0,70 b
8 Carreiras
0,70 b
*Dados não seguidos por mesma letra, na coluna, diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey, em
nível de 5% de probabilidade de erro.

A razão sexual teve um pequeno aumento em virtude das densidades de insetos (Figura 6).
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Figura 6 – Razão sexual para Sitophilus zeamais cinco densidades de insetos 15, 20, 25,
30 e 35, em um experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado. Pato
Branco, PR, 2019.

A emergência de insetos para o genótipo Nutricional Embrapa teve início aos 29 dias após a
infestação, ou seja, os primeiros insetos, ao emergirem, tiveram um ciclo biológico de 29 dias de
duração (Figura 7).

Figura 7 – Total de Sitophilus zeamais emergidos por dia em quatro genótipos de milho
(Nutricional Embrapa, Milho Roxo, Palha Roxa, 8 Carreiras) em cinco densidades de infestação
(15, 20, 25, 30, 35), em um experimento com delineamento inteiramente casualizado, com cinco
repetições. Pato Branco, PR, 2019.
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O tempo de duração da emergência de insetos nesse genótipo foi de 26 dias. O maior número
de insetos emergidos para todas a densidades nesse genótipo ocorreu entre os 35 a 39 dias. O início
da emergência dos primeiros insetos para Palha Roxa foi aos 34 dias, essa emergência perdurou a
longo de 32 dias. O maior pico de emergência de insetos foram aos 40 a 42 dias e aos 44 dias decaiu
a emergência.
A densidade de 25 insetos teve um comportamento semelhante a densidade 15 na emergência
de insetos por dia para todos os genótipos. A partir da densidade de 25 insetos em 50 gramas de
milho, inicia uma competição intraespecífica, por alimento, oviposição nos grãos equilibrando a
população.
A genótipo 8 Carreiras por ter se mostrado um material resistente ao ataque de S. zeamais
iniciou aos 34 dias sua emergência, ao que se pode observar esse genótipo não teve um pico de dias
determinado na emergência dos insetos, assim ocorrendo sua maior emergência até os 48 dias. Esse
período de emergência ocorreu por 30 dias.
Em todos os genótipos e densidades ocorreu uma tendência semelhante de emergência de S.
zeamais, entretanto, o genótipo Milho Roxo apresentou baixa emergência diária de insetos para as
densidades 15, 20, 25 e 30, ocorrendo um pico de emergência de insetos na densidade 35. Ao que
tudo aponta o genótipo milho Roxo apresenta resistência a S. zeamais, pois a emergência dos insetos
iniciou aos 37 dias após a infestação (Figura 7).
Discussão
Os genótipos Nutricional Embrapa e Palha Roxa foram suscetíveis ao ataque de S. zeamais,
pois apresentaram o maior número de insetos emergidos e a maior perde de massa de grãos. Essa
maior perda de massa dos grãos, pode ser explicada pelo número de insetos que emergidos nesses
genótipos, o que sugere uma menor resistência dos grãos ao ataque de S. zeamais (NHAMUCHO et
al., 2017; RASHID et al., 2021).
A ausência de alguns fatores relacionados ao nível de resistência ao pericarpo, a natureza
física e química da película dos grãos, a presença de aleloquímicos, substâncias fenólicas, amido e
proteína, podem ter influenciado numa maior suscetibilidade desses genótipos (RASHID et al., 2021;
SSERUMAGA et al., 2021; FRAZÃO et al., 2018; NHAMUCHO et al., 2017; VI et al., 2017). Além
disso, se proteínas, amido e minerais permitem que insetos possam ter um maior sucesso no ataque
de milho, compostos como fibra bruta, ácido fenólico, inibidores de tripsina e de amilase, podem
conferir resistência a S. zeamais (NWOSU, 2015).
Devido à grande quantidade de insetos emergidos no genótipo Nutricional Embrapa ocorreu
um aumento considerável na umidade e temperatura dos grãos, isso acontece pela alta taxa
respiratória dos insetos e o aceleramento do metabolismo, o que levou a proliferação de fungos
(PINTO et al., 2002). Isso mostra que, neste genótipo, além das possíveis perdas decorrentes do dano
direto da praga, poderia haver danos indiretos com fungos, o que provoca reduções significativas da
qualidade e possível aumento no custo operacional de manutenção destes grãos armazenados.
Os genótipos de milho 8 Carreiras e Milho Roxo foram resistentes ao ataque de S. zeamais.
Um dos fatores que confere resistência ao genótipo 8 Carreiras é a presença de inibidores da enzima
amilase já confirmado em estudos realizados por Carneiro (2019). As enzimas α-amilases pertencem
a uma família das endoamilases que catalisam a hidrólise de ligações glicosídicas α-1,4 de
carboidratos como a do amido e glicogênio, deste modo são enzimas muito importantes para o
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desenvolvimento e sobrevivência de S. zeamais entre outros insetos, a presença de inibidores dessa
enzima em grãos de milho afetam diretamente na alimentação dos insetos e consequentemente na
sobrevivência de tal (MARSARO JÚNIOR et al., 2005; MARSARO JÚNIOR et al., 2006). Herrmann
et al. (2009) em seu trabalho também encontrou um menor número de insetos emergidos para o
genótipo 8 Carreiras.
A baixa emergência de insetos em Milho roxo pode ser explicada pela morte larval, resultado
da resistência por antibiose (NHAMUCHO et al., 2017; NGOM et al., 2021). Outros trabalhos
mostraram que a resistência de milho a S. zeamais pode ser explicada pelo número de insetos
emergidos, em que, genótipos mais resistentes apresentaram menor número de insetos emergidos, ao
contrário para genótipos suscetíveis com um maior número de insetos emergidos (MARSARO
JÚNIOR et al., 2008; DEMISSIE et al., 2015; NHAMUCHO et al., 2017).
Estudos de Padilha et al. (2013) avaliaram com livre escolha a preferência de S. zeamais por
variedades de milho crioulas e verificaram que dentre os nove tratamentos testados dois se mostraram
resistentes foram menos atrativos para o inseto praga, no qual, apresentaram um menor número de
insetos emergidos. Isso mostra que a não-preferência pode ser uma resposta para o menor número de
insetos emergidos no genótipo Milho Roxo. Entretanto esse tipo de resistência só pode ser confirmado
quando acontece livre escolha dos grãos para o inseto se alimentar.
As densidades de insetos usadas possibilitaram ver que à medida que se aumenta o número
inicial de insetos durante uma infestação de milho por S. zeamais há um aumento gradativo na
população final de insetos e consequentemente uma maior perda de massa de grãos. Em um estudo
realizado por Caneppele et al. (2003), constataram que há um aumento na perda de peso nos grãos de
milho, quando aumenta o tempo e o número de S. zeamais em contato com a massa de grãos durante
a infestação.
Em trigo armazenado com diferentes densidades S. zeamais também constataram que o
crescimento populacional aumenta em virtude da quantidade inicial de insetos (SILVA et al., 2003).
Todavia o genótipo Milho Roxo se mostra de forma diferente, pois o número de insetos emergidos
aumenta somente com uma população acima de 25 insetos, mostrando assim que materiais altamente
resistentes podem suportar um maior número de insetos durante uma possível infestação da praga nos
grãos.
Segundo Demissie et al. (2015) a perda de massa de grãos está relacionada com o número de
insetos emergidos, porém, não está relacionada com outros fatores de suscetibilidade, isso
corresponde aos resultados deste trabalho, pois a longevidade foi maior em Milho Roxo, entretanto
esse genótipo teve um menor número de insetos emergidos e uma menor perda de massa de grãos,
mostrando-se resistente ao desenvolvimento do S. zeamais.
Antunes et al. (2011) ao avaliarem danos físicos e químicos causados por insetos de S. zeamais
em grãos de milho concluíram que quanto maior o tempo de armazenamento maior são as perdas da
massa dos grãos e maior é o número da população final, porém verificaram que ao passar dos 120
dias de armazenagem a sobrevivência e a mortalidade dos insetos aumenta. Então a emergência dos
genótipos é de um crescimento exponencial, em que nas densidades de 30 e 35 insetos a população
chegará em sua capacidade suporte em um menor período de tempo, ocasionando, uma menor
longevidade e sobrevivência aos insetos.
O maior peso de insetos para Milho Roxo pode ser resposta do menor número de insetos
emergidos, isso pode ter favorecido as larvas em que se desenvolveram uma menor competição e
assim emergindo adultos mais pesados, pois a massa corporal de adultos na emergência é afetada pela
concorrência por alimento (NWSOU et al., 2015).
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O menor peso de insetos foi encontrado para 8 Carreiras. Outros trabalhos encontraram
resultados semelhantes para S. zeamais no genótipo 8 Carreiras, em que, um dos fatores que tenha
influenciado o menor de peso dos insetos, foi a presença de inibidores de amilase, pois implica
diretamente na absorção de amido (HERRMANN et al., 2009; CARNEIRO 2019). Isso mostra que
o conteúdo nutricional e a presença de compostos desfavoráveis nos grãos podem afetar o
desenvolvimento dos insetos.
O menor peso dos insetos nessa genótipo pode também estar relacionada com a quantidade de
insetos emergidos, pois em um estudo que testaram a resistência de 30 genótipos de milho a Sitophilus
zeamais encontraram diferenças no peso dos insetos adultos, sendo que o menor número de insetos
emergidos coincidem com o menor peso dos insetos (TOSCANO et al., 1999).
Muitos trabalhos que testaram resistência de milho a S. zeamais e que avaliaram o peso de
insetos como uma variável para a determinação de genótipos resistentes ou suscetíveis não
encontraram diferenças entre o peso dos insetos (MARSARO JÚNIOR et al., 2005; MARSARO
JÚNIOR et al., 2007; MIKAMI et al., 2012). Isso demonstra que os genótipos testados nesse trabalho
apresentam uma variabilidade genética ampla, com diferentes níveis de resistência, que pode ser
determinado por fatores físicos e químicos.
A longevidade maior em Milho Roxo nas densidades de 15, 20 e 25 insetos, pode ser
correlacionada com o maior peso dos insetos e o menor número de insetos emergidos nesse genótipo,
pois insetos menos pesados, que em sua fase larval se desenvolveram em condições de competição
por alimento, tendem a terem menos reservas na ausência de alimento, o que afeta sua sobrevivência
em condições adversas (GUEDES et al., 2010).
Apesar da suscetibilidade de Nutricional Embrapa estar relacionado com o número de insetos
emergidos, isso não possibilitou uma maior longevidade para os insetos, talvez devido a competição
por alimento. Durante a contagem de adultos havia larvas fora dos grãos o que indica uma super
oviposição.
A razão sexual pode ter contribuído para a variação da longevidade em Nutricional Embrapa
e Milho Roxo, pois nesses dois genótipos o valor da razão sexual foi maior onde apresentou mais
fêmeas do que machos, isso significa que as chances de mais fêmeas ter sido usadas no teste de
longevidade foi maior. As fêmeas tem uma maior longevidade do que machos nas espécies de S.
oryzae e S. zeamais (DEVI et al., 2017).
Pouco são os estudos que testaram a longevidade como uma variável avaliativa para a reposta
de resistência de genótipos de milho a S. zeamais. Alguns dos trabalhos como o de Toscano et al.
(1999) testou 30 genótipos de milho ao ataque de S. zeamais onde não obtiveram diferenças
estatísticas entre esses genótipos para a longevidade.
No trabalho de Danho e Haubruge (2003) estudando o comportamento de postura e estratégia
reprodutiva de Sitophilus zeamais, em que casais virgens de S. zeamais foram colocadas em placas
de Petri contendo 8, 16 e 32 grãos de milho não obtiveram diferenças para razão sexual, mostrando
assim que a quantidade de recurso alimentar não interfere no número de machos e fêmeas emergidos.
Isso demonstra que apesar dos insetos das densidades menores apresentarem uma maior
disponibilidade de grãos para a oviposição, não altera a proporção sexual dos mesmos.
Toscano et al. (1999) em seu estudo também avaliou a razão sexual, porém não encontraram
diferenças estatísticas, entretanto no presente trabalho foi encontrado um maior número de fêmeas do
que machos, nos diferentes genótipos e densidades. Essa resposta não corresponder a resistência
desses genótipos, pois as maiores médias para a razão sexual foram as do Milho Roxo e Nutricional
Embrapa que se mostrou um genótipo suscetível ao ataque de S. zeamais.
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Nos estudos de Rodríguez-Cobos e Iannacone, (2012), testando resistência de cultivares milho
amarelo duro a Sitophilus zeamais, mostrou que a razão sexual de 50% do total de adultos de S.
zeamais emergidas nas 8 cultivares, indicou uma porcentagem de machos para fêmeas de
aproximadamente 1:1, no entanto, em algumas cultivares observaram média de 0,57 e 0,88 para razão
sexual, mostrando assim que pode ocorrer um maior número de fêmeas em relação a machos.
O ciclo biológico de S. zeamais é demarcado pela emergência do inseto adulto ao sair do grão
e esse menor período para a emergência dos insetos está ligado intimamente pela suscetibilidade do
genótipo como observado em Nutricional Embrapa (DEMISSIE et al., 2015). Herrmann et al. (2009)
encontrou para o ciclo biológico de 8 Carreiras uma média de 62,5 dias, o que mostra um longo
período de tempo para os insetos completar o seu desenvolvimento até a fase adulta, sendo essa uma
resposta de resistência.
Milho Roxo apresentou o maior período para a emergência dos insetos com 37 dias após a
infestação, revelando assim um prolongamento no ciclo biológico (NHAMUCHO et al., 2017),
sugerindo um efeito respectivo da composição química do material avaliado (NHAMUCHO et al.,
2017; VI et al., 2017).
Estudar e observar a emergência diária de S. zeamais nos diferentes genótipos, possibilita
compreendermos o comportamento populacional do inseto praga em um ambiente favorável, que
nesse caso ocorre durante o armazenamento dos grãos em armazéns, e como a resistência dos grãos
pode afetar nessa dinâmica populacional. Através disso é possível determinar o momento de maior
importância para o monitoramento e controle da praga.
A resistência de Milho Roxo pode ser afetada negativamente pela quantidade de insetos
durante a infestação, visto que, na densidade 35 insetos ocorreu o maior número de insetos emergidos,
uma maior perda de massa dos grãos, e uma menor longevidade, embora ainda tenha aumentado o
número de insetos emergidos e a perda de massa de grãos nessa densidade, seu desempenho é superior
aos demais genótipos, mostrando assim que apresenta grande potencial na resistência contra S.
zeamais.
Outra possível reposta para o menor número de insetos emergidos por dia, seja pela dureza do
tegumento dos grãos, pois é um milho classificado como semi-duro. A dureza dos grãos acaba sendo
uma barreira física, levando os insetos a não preferência pela alimentação, pois durante a infestação
dos grãos nesse genótipo, foi observado alguns insetos mortos e sem danos nos grãos nas densidades
de 15, 20 e 25, e com o aumentar das densidades de 30 e 35 insetos essa barreira física dos grãos não
suportou a pressão dos insetos, causando-o maiores danos.
Em muitos trabalhos que testaram a resistência de genótipos de milho a S. zeamais,
observaram que genótipos resistentes apresentavam uma maior dureza nos grãos, isso levou a uma
não-preferência alimentar, e como resposta um menor número de insetos emergidos e menor perda
de massa, resultados esses também encontrados para o genótipo milho Roxo (SULEIMAN et al.,
2019; THRONE; EUBANKS, 2015; MWOLOLO et al., 2013; MIKAMI et al., 2012).
Mwololo et al. (2013) em seu estudo onde testou a resistência de 295 genótipos de milho a
Sitophilus zeamais, constatou que os níveis de dureza dos grãos foram altos na maioria dos milhos
resistentes, comparados com genótipos suscetíveis, portanto pode ser usado como um importante
traço indicativo de resistência.
A dureza do grão está relacionada com extensões e ligações com o ácido diferúlico na parece
celular do pericarpo dos grãos de milho e foi relatado que a ligação cruzada fornece um mecanismo
bioquímico do controle das propriedades mecânicas da parede celular. É bem provável que esse
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mecanismo contribua para a resistência a S. zeamais através da fortificação da parede celular do
pericarpo (MWOLOLO et al., 2013).
Mikami et al. (2012) relata a importância da seleção de populações locais landraces para a
resistência de Sitophilus zeamais para o uso em programas de melhoramento, entretanto é importante
levar em consideração quais os possíveis fatores que conferem resistência nesses materiais. Portanto
a identificação de genótipos resistentes pode oferecer benefícios a agricultura, pois portam genes
relacionados a resistência, que podem ser transferidos para cultivares comerciais, contribuindo assim
no controle de S. zeamais, reduzindo prejuízos econômicos.
Conclusões
Os genótipos Milho Roxo e 8 Carreiras mostraram-se resistentes ao Sitophilus zeamais e
podem ser indicadas para novos estudos sobre a composição bioquímica e uma melhor compreensão
dos mecanismos de resistência, a fim de, serem usados no melhoramento genético de cultivares no
controle do inseto praga.
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