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RESUMO - Insetos-praga, principalmente das ordens Coleoptera e Lepidoptera,
assumem um papel importante em grãos e ração animal causando sérios danos
qualitativos e quantitativos a estes alimentos e trazendo prejuízos financeiros por
inviabilizar sua comercialização. Devido à carência de informações sobre estas
pragas no Nordeste brasileiro, esta revisão de literatura visa contribuir para um
melhor conhecimento deste problema, apresentando aspectos relacionados ao
mercado de alimentos industrializados, susceptíveis aos insetos, distribuição geográfica dos coleópteros, perdas nutricionais e econômicas, bem como aos diversos
métodos de controle.
Termos para indexação: Coleópteros, Lepidópteros, ração, nutrição animal.
PEST INSECTS IN INDUSTRIALIZED PET FOOD
ABSTRACT - Insect pests, particularly the orders Coleoptera and Lepidoptera,
play an important role in grain and animal feed causing serious damage to these
qualitative and quantitative food and bringing financial losses derail your marketing.
Due to lack of information about these pests in the Brazilian Northeast, this literature review aims to contribute to a better understanding of this problem, presenting
aspects related to market foods, susceptible to insects, geographic distribution of
beetles, nutritional and economic losses, as well as control methods.
Index Terms: Coleoptera, Lepidóptera, feed, animal nutrition.
INTRODUÇÃO
Entende-se por alimento industrializado para cães os compostos orgânicos
formados principalmente por proteínas, carboidratos, gorduras, minerais, vitaminas e
água, sendo sua deterioração dependente
de fatores físicos e químicos e de fontes
externas, como por exemplo, a presença
de insetos (FARONI, 2002). Para isso,
tornam-se essenciais os cuidados com o
armazenamento, período de estocagem,
limpeza das instalações e um efetivo manejo voltado para a prevenção de pragas
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(LORINI, 1998; PETRI, 2002; BELLAVER,
2004), pois, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para
Animais de Estimação-ANFALPET (2011), a
qualidade deste alimento é de fundamental
importância para atender as necessidades
nutricionais dos animais, além das exigências do mercado que preza pelo constante
monitoramento da presença de insetos-praga nos produtos armazenados em
embalagem fechada ou naqueles expostos
e comercializados a granel, nos pontos de
vendas, como forma de minimizar os graves
prejuízos provocados pela infestação.
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Com uma população de 32 milhões de
cães e 16 milhões de gatos, o Brasil ocupa
a segunda colocação no mercado mundial
de alimentos industrializados para animais
de estimação, movimentando 7,2 bilhões
de reais por ano. A comercialização abrange todo o país. Entretanto, a maior concentração ocorre na região Sudeste que
representa 43% do consumo, seguida pela
região Nordeste com 28%, e pelas regiões
Sul, Centro-Oeste e Norte, com 15%, 7% e
7%, respectivamente (ANFALPET, 2011).
Dessa forma, salientando-se a importância da alimentação oferecida aos animais
de companhia, objetiva-se com esta revisão de literatura, apresentar aspectos
relacionados ao mercado de alimentos
industrializados e sua susceptibilidade a
duas classes de insetos (Coleoptera e
Lepidoptera), como também os prejuízos
econômicos e biológicos que possam
causar aos proprietários, à indústria, aos
vendedores e aos próprios animais.
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INSETOS-PRAGA
Estes insetos são assim denominados quando competem com o homem por
alimento e abrigo (MORAES e ZANETTI,1999). Quanto ao hábito alimentar, os
insetos podem ser classificados em: primários, capazes de romper o grão para atingir
o endosperma; e os secundários, que geralmente vivem associados aos insetos primários, alimentando-se de grãos quebrados ou
danificados (FARONI e BERBERT,1999).
Segundo Faroni (1997) os principais
insetos que infestam grãos e produtos
armazenados são pertencentes às ordens
Coleoptera (Figura 1) e Lepidoptera (Figura
2). De acordo com Pacheco e Paula (2002),
aqueles que fazem parte da primeira ordem
(Coleoptera), caracterizam-se por apresentar o primeiro par de asas cobrindo parte ou
todo o abdômen, enquanto o segundo par
de asas são membranosas, e geralmente
são utilizadas para o voo.
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FIGURA 1- Coleopteros das espécies Rhyzopertha dominica (A); Lasioderma serricorne (B); Oryzaephilus
surinamensis (C); Tribolium castaneum (D).
		

Fonte: acervo próprio.

Com relação à ordem Lepidoptera, esta
compreende as borboletas e mariposas,
sendo sua principal característica morfológica, a presença de olhos compostos,
ocelos, probóscide e quatro asas membranosas cobertas por escamas, que podem
ter ou refletir diferentes cores (GALLO et
al., 2002). Estes insetos são de grande

importância em armazenamento de grãos
e em produtos estocados e as famílias de
maior importância no Brasil são Pyralidae e
Gelechiidae. O ciclo de vida de Lepdoptera
compreende uma metamorfose completa
com as fases de ovo, larva (lagarta), pupa
(crisálida) e adulto, o qual possui o corpo
frágil. (PACHECO e PAULA, 2002).
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FIGURA 2 - Lepdóptero da família Gelechiida
		

Fonte: www.ent.uga.edu/pubs/homeipm.htm

Dentre as espécies da ordem Coleoptera de interesse agrícola, os insetos pertencentes à família Anobiidae compreende
mais de 1000 espécies, a maioria das quais
se encontram em países tropicais, sendo
os espécimes identificados pelo formato
do protórax, o qual envolve parcialmente a
cabeça, e, pela antena de 11 segmentos,
apresentando, ainda, corpo cilíndrico, oval
ou alongado (PACHECO e PAULA, 2002).
Com dimensões variando de 2 a 2,5 milímetros, o gênero Lasioderma é representante
típico desta família, o qual ocorre nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas do
mundo, desenvolvendo-se em condições
climáticas próximas a 32ºC e umidade relativa (UR) de 70%, completando seu ciclo
biológico em aproximadamente 25 dias
(ARBOGAST, 1991; FARONI, 1997).
Os representantes da família Silvanidae são insetos que: apresentam 2 a 4
mm de comprimento, corpo geralmente
estreito e dorso-ventralmente achatado,
antena com 11 segmentos com uma clava
compacta; élitros (asas anteriores) cobrindo
completamente o abdômen, e ainda possuem cinco segmentos abdominais visíveis
ventralmente (PACHECO e PAULA, 2002).
O gênero Oryzaephilus destaca-se como

principal gênero presente nesta pequena
família, sendo considerada praga secundária, que ataca grãos, cereais e farinhas,
mas que, no entanto é incapaz de atacar
grãos inteiros e sadios (HOWE, 1965). Em
condições de temperaturas ótimas, este
inseto realiza seu ciclo biológico em torno
de 22 dias (EVANS, 1981).
Por outro lado, os coleópteros da família Tenebrionidae são comumente encontrados nas regiões tropicais e temperadas,
podendo sua ocorrência em alimentos
armazenados estar atribuída às condições
inadequadas de estocagem (PACHECO e
PAULA, 2002). Insetos do gênero Tribolium, pertencentes a esta família, podem
infestar grãos, farinhas, farelos e ração
animal (EVANS, 1981). O período de desenvolvimento desta praga varia bastante.
Entretanto, com temperaturas próximas a
37ºC e umidade relativa acima de 70%, seu
ciclo de ovo a adulto pode ser completado
em 22 dias (HOWE, 1965).
De acordo com Pacheco e Paula (2002)
os representantes da família Bostrichidae
apresentam características morfológicas
como corpo cilíndrico, pronoto com saliências dorsais semelhantes a dentes, cabeça
geralmente escondida sob o pronoto, an-
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tena com clava composta de três a quatro
segmentos, tarsos com cinco segmentos
delgados e fortes mandíbulas. Segundo
Galo et al. (2002), incluem-se nesta família
coleópteros do gênero Rhyzopertha, que
presentes em regiões tropicais e subtropicais, têm preferência por alimentos como o
milho, sorgo, cevada, centeio, trigo e outros
produtos armazenados. Seu ciclo biológico, de acordo com Evans (1981), pode
ser realizado em 25 dias em temperaturas
variando de 20ºC a 38ºC, com umidade
relativa de 70%.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS
INSETOS-PRAGA
A frequência de insetos-praga em
produtos armazenados tem sido verificada
em vários países do mundo (LOSCHIAVO
e OKUMURA, 1979; HAINES e PRONATA, 1982). No Reino Unido e na Itália, as
espécies de Oryzaephilus surinamensis,
Tribolium castaneum e Rhyzopertha dominica tem sido relatadas infestando grãos
armazenados à granel e em produtos
acondicionados em embalagens fechadas
(SOLOMON e ADAMSON, 1995; TREMATERRA et al., 2000; COX e COLLINS,
2002).
Em Portugal, Carvalho et al. (2006)
chamam a atenção para os riscos que correm os alimentos como a farinha de trigo,
o milho e a aveia, já que neste país, o coleóptero Lasioderma serricorne é encontrado
frequentemente em fábricas que utilizam
estes cereais como matéria-prima. Segundo Papadopoulou e Buchelos, (2002),
esta espécie também assume grande
importância na região de Thessaloniki na
Grécia, por infestar produtos como o fumo
e os alimentos processados estocados em
varejos.
Relatos sobre a presença de Tribolium
castaneum e Rhyzopertha dominica na
Austrália são frequentes, principalmente
em fazendas onde predominam o cultivo

de cereais como aveia e trigo (SINCLAIR,
1982).
No Japão, Shibuya e Yamada (1935)
mencionaram a presença de Lasioderma
serricorne infestando farelos e farinha de
trigo, ervadoce, cominho e gengibre desidratado. No Egito, Zacher (1948), relatou
que este inseto também tem sido registrado, com frequência, em arroz e temperos
comercializados em varejos. Pacheco e
Paula (2002) relataram a presença do
lepidóptero Sitotroga cerealella na África,
bem como, nas principais regiões tropicais,
subtropicais e em regiões temperadas
quentes, infestando grãos e cereais como
trigo, milho, arroz, cevada, sorgo e centeio.
Outros achados da presença de insetos-praga em ração animal e cereais estocados foram mencionados em armazéns,
na Arábia Saudita (ROSTOM, 1994).
Nos Estados Unidos e México vários
trabalhos relataram a presença de coleópteros e lepidópteros como T. castaneum,
R. dominica, O. surinamensis, L. serricorne e Plodia interpunctella, infestando
amostras de trigo, milho, sorgo, arroz com
casca, soja e alimentos para animais de
estimação (PEREZ-MENDOZA et al., 1999;
HAGSTRUM, 2001; NANSEN et al., 2004;
ARTHUR, 2006; ARTHUR et al., 2013).
Relatos sobre a presença destes insetos-praga em grãos armazenados no Brasil
são descritos principalmente nos Estado de
Minas Gerais (MORAES e ZANETTI, 1999;
PACHECO e PAULA, 2002; FARONI, et al.,
2004), Paraná (MATIOLI e ALMEIDA, 1979;
CANEPPELE et al., 2003), Rio Grande
do Sul (BRACKMANN e GUEDES, 1995;
GUEDES et al., 1996), Goiás (VITAL et
al., 2004) e São Paulo (VALENTINI et al.,
1997).
Trabalhos que citam casos de infestações em alimentos industrializados para
cães são raros no Brasil. Entretanto, Gredilha et al. (2005), relataram a presença de
O. surinamensis em ração industrializada
para cães e gatos, no Rio de Janeiro.

Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 15, no 1/2/3, p. 11 - 20 - janeiro/dezembro, 2012

Insetos-praga em alimento industrializado ...

Em Pernambuco, Sousa et al. (2005)
mencionaram à presença de coleópteros
como Tribolium sp e O. surinamensis em
alimentos para cães e gatos, milho e feijão
que eram comercializados em feiras livres
e supermercados na cidade de Recife.
Em estudo semelhante, Machado et al.
(2005) observaram os gêneros Tribolium,
Rhyzopertha, Oryzaephilus e Lasioderma
infestando estes alimentos em lojas agropecuárias localizadas na região metropolitana
do Recife.
PERDAS NUTRICIONAIS E ECÔNÔMICAS
A infestação por insetos-praga pode
causar sérios problemas, desde a colheita
até o armazenamento, causando prejuízos
como perdas nutricionais, mudanças de
cor, textura, sabor e odor dos produtos
(FARONI, 2002). Stweart-Jones et al.
(2009) relataram que coleópteros dos gêneros Tribolium e Rhyzopertha alteraram,
significativamente, os níveis dos ácidos
graxos palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico em alimentos estocados no
Reino Unido.
Já Pacheco e Paula (2002) observaram
que as espécies de Lepidoptera causam
danos consideráveis ao alimento, devido
ao consumo pelas lagartas, a presença de
teias, excrementos nos produtos armazenados, bem como, em grãos em estado de
maturação no campo.
Dentre os vários estudos envolvendo
perdas nutricionais em grãos, Matioli e
Almeida (1979) citaram que o teor de lipídeos do milho diminuiu com o aumento
da população de insetos, devido a este
substrato servir como principal fonte de
alimentação para estes coleópteros. Corroborando com este achado, Sinclair (1982)
relatou a importância do ácido linoleico
na fisiologia do inseto-praga, principalmente nas fases de larva e pupa, onde se
constatou maior armazenamento desse
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composto pelas pragas, pois, assim como
os lipídeos, os carboidratos são utilizados
para a produção de energia, sendo essenciais para o desenvolvimento dos insetos.
Neste contexto, Hall (1971) afirmou que os
gorgulhos alimentam-se principalmente de
carboidratos, consumindo, assim, parte do
valor energético dos grãos.
Estudando amplamente sobre perdas
nutricionais, Perez-Mendoza et al. (1999)
afirmaram que, durante o processo de infestação por insetos-praga, a maioria dos
alimentos perdem lipídeos, carboidratos
e proteínas, pois estes compostos são
utilizados pelos coleópteros como fonte
de energia.
De acordo com Wehling et al. (1984),
vários fatores podem afetar a qualidade
da farinha de trigo, dentre eles, pode-se
destacar a infestação por insetos, que além
de reduzir o nível de proteínas dos cereais,
aumenta a quantidade de ácido úrico depreciando o produto. Em estudo semelhante,
Samuels e Modgil (1999) assinalaram que
a farinha obtida de grãos infestados com
insetos-praga apresenta mudança de cor
e diminuição da digestibilidade, em razão
da perda de proteína.
A Organização das Nações Unidas
para a Agricultura (FAO) estimou, na década de 70, uma perda de produção na
ordem de 14%, em consequência do ataque de insetos na agricultura mundial. Já
no Brasil as perdas médias com grãos são
de aproximadamente 10% do total do que
é produzido anualmente, o que representa
um prejuízo aproximadamente de 8,5 a
9 milhões de toneladas ao ano (BENTO,
1999).
Em alimentos industrializados para
animais de estimação, não se têm dados
concretos sobre os prejuízos causados. Entretanto, sabe-se que os danos provocados
pelos insetos, diminui o valor nutricional,
levando, na maioria das vezes, à inviabilidade do consumo ou da comercialização
(FARONI, 2002).
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No âmbito dos alimentos industrializados para cães, os prejuízos registrados,
vão desde danos nutricionais provocados
pela ação direta dos insetos, até prejuízos
financeiros, ocasionados pela alteração
da aparência do alimento e perda de
confiança por parte da clientela, gerando

ainda maior custo com a reposição de
produtos e/ou compensações financeiras
aos compradores dos produtos (FARONI,
2002; BELLAVER, 2004).
Na Figura 3 pode ser visualizado um
alimento industrializado para cães após
infestação.

FIGURA 3 - Aparência de diferentes tipos de alimentos para cães (A e B), após infestação por coleópteros.
		

Fonte: acervo próprio.

CONTROLE DE INSETOS-PRAGA
A maioria dos programas de controle
de insetos-praga tem sido realizada no
sentido de diminuir ou eliminar a população dos insetos presentes no ambiente de
armazenamento. Desta forma, os métodos
de controle físico (temperatura, pressão,
sanitização e pó inertes), químico (fosfina
e brometo de metila) e o biológico, com
a utilização de parasitas ou predadores,
são utilizados frequentemente, no sentido
de diminuir os prejuízos causados pelos
coleópteros e lepdopteros (FARONI, 1997;
SHI et al., 2012).
Várias pesquisas têm revelado que a
utilização de altas temperaturas no controle de insetos-praga vem apresentando
resultados satisfatórios, principalmente
por ser efetiva e não agredir o meio ambiente (EVANS, 1987; FIELDS, 1992;
CANEPPELE et al., 2003; MAHROOF et
al., 2003; ROESLI et al., 2003; ARTHUR,

2006). Nesta mesma linha, Riudavets et al.
(2010) conseguiram controlar rapidamente
os estágios de: ovo, larva, pupa e adultos
de Oryzaephilus, Lasioderma, Sitophilus e
Rhyzopertha, utilizando dióxido de carbono
(CO2) em alta pressão.
Rajendran e Sriranjini (2008) utilizaram óleos essenciais de plantas das
famílias Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae
e Myrtaceae no controle do lepdóptero
Sitotroga cerealella e observaram que
estes, possuem ação comparável com a
do inseticida químico brometo de metila e
cloropicrina.
Alternativas promissoras no controle
de pragas têm sido observadas através da
utilização de terra diatomácea e do inseticida Saccharopolyspora spinosa (WHITE e
JAYAS, 1991; TOWES e SUBRAMANYAM,
2004; COLLINS e COOK, 2006).
Vale salientar que, embora as modernas técnicas de controle isoladas ou
comumente utilizadas sejam de alguma
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forma efetivas, as condições higiênicas se
destacam como principais fatores a serem
observados. Para tanto, torna-se essencial
a remoção de grãos quebrados e resíduos de alimentos presentes nos locais de
armazenamento evitando-se a infestação
por esses insetos (NANSEN et al., 2004;
DAGLISH, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os insetos-praga representam uma
ameaça constante à qualidade dos alimentos oferecidos pelas indústrias alimentícias
animal, e podem estar presentes desde a
colheita dos grãos, nos silos de armazenamento, e, no produto final acabado, que
é vendido pelos estabelecimentos comerciais. Registros da presença destas pragas
nos alimentos ofertados para o consumo
humano/animal são observados há vários
anos, e os danos, apesar das tecnologias
empregadas, ainda são consideráveis. O
estudo da ocorrência/frequência de insetos
como os coleópteros e lepidópteros, sua
biologia e desenvolvimento em alimentos
industrializados para cães, constitui-se
um importante instrumento para a avaliação dos prejuízos, auxiliando na seleção/
adoção de estratégias efetivas de controle,
principalmente nos produtos comercializados a granel, que, por estarem mais
expostos ao ambiente, necessitam de
maiores cuidados. Fatores relacionados
à embalagem, rotatividade do produto
no ponto de venda, bem como, as condições ambientais onde os alimentos são
armazenados, requerem monitoramento
frequentes, como forma de prevenir altas
taxas de infestação. O desafio ao controle
desses insetos indica que, os esforços
constantes dos pesquisadores ainda não
foram suficientemente esgotados, merecendo atenção especial e pesquisas mais
efetivas, para que se evitem as perdas
nutricionais e econômicas.
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