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RESUMO

Nas unidades armazenadoras, o uso de inseticidas (pré-carregamento dos 
silos) nos grãos de trigo é frequentemente realizado com o objetivo de evitar a 
proliferação de insetos e perda dos grãos durante seu armazenamento. No entanto, 
estes podem ter efeitos tóxicos para o meio ambiente e aos organismos vivos 
quando aplicados inadequadamente, levando à contaminação dos grãos, água, ar 
e solo. Além disso, os aplicados no campo, podem persistir na forma de resíduos 
nos produtos alimentícios. Portanto, novas metodologias para a degradação destes 
agrotóxicos residuais tem sido estudadas. O uso de gás ozônio (O3) nos grãos de 
trigo armazenados pode ser um método potencial de descontaminação, já que se 
decompõe rapidamente a oxigênio molecular, sem deixar resíduo nos alimentos e 
é internacionalmente reconhecido como seguro. Nosso trabalho mostrou, após o 
tratamento do trigo integral com gás O3 (60 µmol/mol) nos três tempos de exposição, 
que (a) somente após 120 e 180 min, a deltametrina foi significativamente reduzida 
(89,8 e 88,6 %) quando os grãos estavam secos, ou seja, com baixo conteúdo de 
umidade (mc) e atividade de água (aw) (12 % e 0,6). Por outro lado, (b) os grãos 
que foram umedecidos (mc e aw elevados: 20 % e 0,9) apresentaram significativos 
resultados nos diferentes tempos de exposição, reduzindo 67,5, 88,0 e 80,4 % em 
60, 120 e 180 min. O tratamento com gás O3 demonstrou ser efetivo para degradar 
resíduos de deltametrina persistentes no trigo, com o objetivo de reduzir seus 
níveis abaixo da legislação brasileira, e assim, garantir a qualidade/segurança dos 
grãos armazenados. 
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INTRODUÇÃO

Os inseticidas mais comumente utilizados sobre os grãos para evitar a 
proliferação de insetos, são os dos grupos organosfosforados e piretróides. 
Estes podem trazer benefícios aos grãos, tais como a rentabilidade da produção 
e a qualidade dos cereais devido a proteção contra insetos. No entanto, podem 
ter efeitos tóxicos para o meio ambiente e aos organismos vivos quando 
aplicados inadequadamente, levando à contaminação dos grãos, água, ar e solo 
(Lozowicka et al., 2014).

Os inseticidas são pulverizados sobre os grãos por via líquida nas correias 
transportadoras antes da etapa de armazenamento dos grãos nos silos. Um dos 
inseticidas piretróides frequentemente utilizados é a deltametrina (Figura 1). Este 
composto sintético tem estrutura química semelhante as substâncias químicas 
naturais, piretrinas, produzidas pelas plantas do gênero Chrysanthenum. 
Isso pode causar sérios efeitos para a saúde dos humanos, como dores de 
cabeça, tonturas, náuseas e irritação da pele (FAO, 1999). Os piretróides 
são caracterizados por um forte choque nos insetos e o seu mecanismo de 
ação é baseado na interferência da ligação de GABA e ácido glutâmico nos 
locais do receptor, bloqueando a atividade neural. É aplicado em grãos de trigo 
armazenados para o controle de: Laemophloeus minutus (besouro); Tribolium 
castaneum (besouro marrom); Sitophilus oryzae (gorgulho); Rhizopertha 
dominica (gorgulhos dos cereais) e Sitotroga cerealella (traça) (Lorini et al., 
2008). 


Figura 1. Estrutura química da deltametrina.

Portanto, para garantir a segurança alimentar, o controle de resíduos destes 
agrotóxicos é baseado nos limites máximos de resíduos (LMR) e no intervalo 
de segurança durante o armazenamento. Para os grãos de trigo, o LMR na 
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legislação brasileira é de 1,0 mg/kg para deltametrina e o período de intervalo 
de segurança que deve ser respeitado é de 30 dias (Brasil, 2008). Já para a 
União Européia (2005), o LMR é de 2,0 mg/kg. O Codex Alimentares propõe o 
LMR de 0,3 mg/kg em farinha branca e 5,0 mg/kg para farelos (Codex, 2005). 

Apesar de sua eficiência para evitar a infestação de insetos, esses inseticidas 
têm restrições de uso, devido aos resíduos que podem ser persistentes nos 
grãos e subprodutos, além da ocorrência de resistência a insetos. Portanto, o 
desenvolvimento de novas metodologias para a eliminação destes agrotóxicos 
residuais tem sido estudados. A descontaminação destes agrotóxicos podem 
ser destacadas pelo uso de gás ozônio (O3), já que rapidamente se decompõe 
a oxigênio molecular, sem deixar resíduos nos alimentos, além disso, é 
reconhecido internacionalmente como seguro (GRAS-Geralmente Reconhecido 
como Seguro) (FDA, Food and Drug Administration 1982) para ser utilizado em 
água engarrafada e no processamento de alimentos. A FAO (Organização para 
a Alimentação e Agricultura) também reconhece as características desinfetantes 
potentes do gás O3 (FAO, 1994).

A aplicação de gás O3 nos grãos de trigo pode ser promissora para 
a qualidade e segurança alimentar, uma vez que já demonstrou eficácia na 
redução de contaminantes químicos, tais como micotoxinas em grãos (Savi et 
al, 2014) e também na remoção de resíduos de agrotóxicos em frutas e vegetais 
(Ikeura et al., 2013). 

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia do tratamento 
com gás O3 na remoção de  resíduos de deltametrina em grãos de trigo (Triticum 
aestivum L.), inseticida frequentemente utilizado sobre os grãos antes do seu 
armazenamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras
Os grãos de trigo integral (400 g) pós-colheita foram coletados de silos 

em 2013 com auxílio da Embrapa Trigo (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária). As amostras armazenadas  (aproximadamente 3 meses) foram 
enviadas para as análises no Laboratório de Micologia e Micotoxinas. A amostra 
inicial apresentou conteúdo de umidade (mc) e atividade de água (aw) de 12 % 
e 0,6, respectivamente.
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Contaminação artificial (spiking) das amostras
Para a realização do estudo do efeito do gás O3 sobre o inseticida deltametrina 

em grãos de trigo integral, estes foram previamente divididos em dois Grupos: 
grãos (a) secos e (b) umedecidos; seguidos de contaminação artificial com 100 
µL de solução padrão de deltametrina (1000 µg/mL). A mc inicial do grão (a) foi 
de 12 %, após foi (b) ajustada para 20 %. Cabe salientar que, além da mc, os 
grãos foram analisados para aw pós- spiking obtendo 0,6 & 0,9 que corresponde 
as umidades de 12 & 20 % (previamente obtidas), respectivamente. 

Para as análises de mc, os grãos de trigo (2 g) foram submetidas a secagem 
em uma estufa (105 ± 5°C) até peso constante através do método gravimétrico 
de acordo com a AOAC (2005). Para a determinação do aw, os grãos de trigo (2 
g) foram submetidos a análise através do método de aw utilizando o equipamento 
Aqua-Lab, modelo 4TE. Todas as análises foram realizadas em triplicata (n=3). 

Tratamento com gás ozônio nos silos de armazenamento 

Os silos pilotos (Figura 2) foram produzidos com tubos de policloreto de 
vinila contendo apenas duas aberturas: uma para a entrada de gás O3 e uma 
para saída do gás O3 (capacidade de 25 x 10 cm - comprimento x diâmetro). 
Os silos foram preenchidos com 400 g de grãos de trigo. Os grãos de trigo 
contaminados artificialmente foram colocados na parte superior do silo acima 
dos grãos, sobre a superfície da tela de poliamida. O gás O3 gerado foi aplicado 
nos silos pilotos, que foram divididos em Grupo Controle (sem gás O3) e Grupo 
Tratado (60 µmol/mol), sendo expostos de 30 à 180 min. O sistema gerador 
de gás O3 seguiu os procedimentos detalhados por Giordano et al. (2012) e 
Beber et al. (2014), com algumas modificações, conforme descrito a seguir: 
a bomba de ar comprimido foi conectado a um removedor de impurezas do ar 
para filtrar o ar ambiente. Depois, o ar filtrado foi conduzido para o medidor 
de fluxo ajustado de 1 L/min e, em seguida, o gerador de O3 foi calibrado para 
atingir uma concentração de 60 µmol/mol. O gás O3 produzido foi introduzido 
através de um tubo para dentro da abertura de entrada de cada um dos silos 
que continha os grãos. Os silos do Grupo Controle (sem gás O3) foi ventilado 
com “ar ambiente” no mesmo fluxo (1 L/min). A medida da concentração do gás 
O3 foi realizado pelo teste iodométrico. A concentração de O3 medida em cada 
um dos silos de armazenamento foi realizado pelo método de titulação na saída 
do gerador de O3. O gás foi borbulhado numa solução de iodeto de potássio (50 
ml), acidificado com 2,5 ml de ácido sulfúrico 1 N (pH inferior a 2,0). Por fim, a 
solução foi titulada com tiossulfato de sódio 0,005 N, utilizando uma solução de 
amido como indicador, de acordo com a APHA (1999). 
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Figura 2. Esquema da aplicação de ozônio nos silos pilotos de armazenamento.

Análise de Deltametrina após o tratamento com gás ozônio 
A metodologia utilizada foi de acordo com D’Archivio et al. (2007). Cada 

amostra de trigo contaminado artificialmente foi misturado com acetonitrila grau 
LC (15 mL) após o tratamento com gás O3. A mistura foi agitada durante 1 
minuto, seguida por filtração. O filtrado (10 ml) passou através da coluna SPE 
Strata-X (200 mg/6mL) previamente condicionada. Após a limpeza do filtrado, 
a lavagem da coluna foi realizada com 10 ml de água:metanol (95:5, v/v), e por 
fim, a toxina foi eluída lentamente com acetonitrila e metanol, ambos grau LC. O 
resíduo foi seco e em seguida, dissolveu-se novamente com 500 µL de fase móvel 
(acetonitrila: água, 92:8, v/v). O extrato foi injetado no sistema de cromatografia 
líquida de alta eficiência com detector ultravioleta com comprimento de onda 
de 233 nm (HPLC/UV). A fase móvel foi condicionada a uma taxa constante de 
fluxo de 1 ml/min e a coluna cromatográfica utilizada foi uma C18 250x4.60 mm 
de fase reversa, Fusion-RP 80A 4μm de tamanho de partícula (Phenomenex). 

Análise Estatística 
Os dados obtidos foram analisados   por meio de análise de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste de Bonferroni. Os dados foram expressos 
como média ± desvio padrão e os valores de p <0,05 foram considerados 
estatisticamente significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método LC/UV para separação cromatográfica de deltametrina demonstrou 
ser adequado com relação a validação do método (lineariedade, limite de detecção 
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- LOD e quantificação - LOQ, reprodutibilidade, repetibilidade e recuperação). O 
tempo de retenção foi de 6,0 ± 0,5 min, considerando uma curva de calibração linear 
com concentrações de 0,08-1 mg/L e com um fator de correlação igual a 0,992. 
Os LOD e LOQ foram de 1,2 e 1,4 mg/kg. A média de recuperação do método de 
extração com as concentrações de 100 e 1000 mg/L foram de 82 e 85 %. 

Após o tratamento com gás O3 (60 µmol/mol) nos tempos de exposição de 120 
e 180 min, a deltametrina foi significativamente reduzida para 1 ± 0,2 mg/kg e 1,2 ± 
0,6 mg/kg (Controle: 9,8 ± 2,7 e 10,5 ± 1,3 mg/kg), representando 89,8% e 88,6 % de 
redução deste inseticida nos grãos de trigo que apresentaram menor mc e aw (12% 
e 0,6). No entanto, nestas mesmas condições, não houve redução após 60 min de 
exposição com gás O3 (Figura 3A). Por outro lado, os grãos com maior mc e aw (20 
% e 0,9) apresentaram significantes resultados nos diferentes tempos de exposição, 
reduzindo para 3,4 ± 1,8, 1,0 ± 0,6 e 2,5 ± 0,9 mg/kg em 60, 120 e 180 min (Controle: 
10,45 ± 1,9, 8,8 ± 0,7 e 12,75 ± 0,2 mg/kg), representando redução de 67,5, 88,0 e 
80,4 % (Figura 3B).
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Figura 3. Efeito do gás ozônio (60 µmol/mol) na degradação de resíduos de 
deltametrina em diferentes tempos de exposição (60, 120 e 180 min) nos grãos de 
trigo com (A) conteúdo de umidade: 12 % e atividade de água: 0,6 e (B) conteúdo 
de umidade: 20   % e atividade de água: 0.9. *estatisticamente significativos quando 
comparados ao grupo controle (p <0,05) pelo teste de Bonferroni.
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Os resíduos de agrotóxicos podem ser persistentes nas amostras de grãos 
de trigo, mesmo após os períodos de armazenamento, podendo permanecer nos 
seus subprodutos. Balinova et al. (2007) mostrou que a deltametrina aplicada 
na pós-colheita do trigo como protetor de grãos foi distinguido pela baixa taxa 
de degradação no grão em condições de armazenamento. Cento e oitenta dias 
após o tratamento a uma taxa de aplicação de 0,5 mg/kg, os resíduos foram entre 
0,03 e 0,2 mg/kg nos diferentes tipos de farinha. Duzentos e setenta dias após 
o tratamento, a uma taxa de 4 mg/kg, os resíduos no farinha estavam na faixa 
de 0,4-1,5 mg/kg, demonstrando permanecer nos grãos mesmo após longos 
períodos de armazenamento. Em levantamento nos EUA, 20,5 % das amostras 
de trigo foram analisados   e detectados com vários resíduos de agrotóxicos. Os 
mais freqüentes foram: clorpirifós, clorpirifos-metil, cipermetrina, deltametrina, 
malation, pirimifós-metil, benomyl, carbendazim e tiofanato-metil (CEC, 2005). 

Para degradação destes inseticidas durante o armazenamento dos grãos, 
o gás ozônio demonstrou potencial para o uso em alimentos. Nosso estudo 
demonstrou que o tratamento com gás O3 foi eficaz na redução de resíduos de 
deltametrina em diferentes tempos de exposição (60, 120 e 180 min) e diferentes 
mc (12 e 20 %) e aw (0,6 e 0,9). Os melhores resultados foram encontrados nos 
tempos maiores de exposição (120 e 180 min) e nos grãos que apresentaram 
elevados valores de mc e aw. Isto ocorreu devido à presença de água nos 
grãos, onde o ozônio demonstrou maior eficiência. No entanto, o uso de gás 
O3 é mais viável do que O3 aquoso devido às condições de armazenamento, 
tais como a umidade do grão, que deve ser mantida constante, a fim de evitar 
a contaminação por insetos, fungos e micotoxinas. 

Por fim, um estudo realizado recentemente em nosso laboratório demonstrou 
que a aplicação de gás de O3 nas concentrações e tempos de exposição 
utilizadas neste estudo (60 µmol/mol, de 30 a 120 minutos) não tem afetado 
significativamente características físicas e bioquímicas dos grãos de trigo, tais 
como a oxidação do amido isolado, difração de raios-X, peroxidação lipídica, 
perfil de proteínas totais e germinação das sementes (Savi et al. 2014). 

Além do monitoramento dos programas nacionais de pesquisa de resíduos 
de agrotóxicos nos alimentos, alternativas para reduzir estes contaminantes 
seria de grande valor, uma vez que há uma crescente preocupação sobre os 
efeitos adversos desses compostos no meio ambiente e na saúde humana. 
Neste contexto, o gás O3 tem uma utilidade potencial no tratamento dos grãos 
para reduzir os níveis de agrotóxicos abaixo da legislação brasileira e, assim, 
garantir a qualidade dos grãos armazenados.
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