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RESUMO

As restrições legislativas e a demanda do consumidor por arroz livre de 
produtos químicos têm pressionando a indústria de processamento de arroz 
para novos desafios quanto ao manejo de pragas. O objetivo deste trabalho 
foi a implementação de um Programa de Certificação de Qualidade de arroz, 
incluindo o saneamento das estruturas e métodos físicos e produtos naturais 
para o controle de pragas. O Programa vem sendo desenvolvido em uma 
indústria de arroz no Rio Grande do Sul. Antes do enchimento, os silos, correias 
transportadoras, paredes externas e internas são lavados com água sob 
pressão; durante o enchimento, as camadas inferior e superior do arroz são 
tratadas com uma mistura de terra de diatomáceas (TD) e deltametrina em pó. 
O resfriamento artificial é aplicado, insuflando ar frio (6-8 ºC) com uma máquina 
de resfriamento pelo sistema de aeração, estabilizando a temperatura da massa 
de grãos em torno de 12-14 ºC, mantendo-se nessa faixa por cerca de 60 dias, 
repetindo se necessário ou aerando com ar natural. O monitoramento periódico 
com armadilhas tipo gaiola e luminosa mostra a presença de diversas espécies 
primárias e secundárias, cujos níveis são mais elevados em períodos quentes 
e em áreas de manipulação de grãos. O monitoramento demonstra o resultado 
positivo da adoção conjunta de medidas físicas e com produtos químicos seguros 
no controle dos insetos. 

Palavras-chave: manutenção da qualidade do arroz, monitoramento,
resfriamento artificial, terra-de-diatomáceas.
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INTRODUÇÃO

As exportações de grãos estão aumentando a cada ano, desafiando a 
indústria de processamento de arroz a se adaptar às novas restrições legislativas 
e para atender à demanda dos consumidores por arroz certificado livre de controle 
químico que afeta a segurança alimentar.

Dentre os muitos problemas no armazenamento de grãos, a infestação 
de pragas requer atenção e medidas eficientes de controle, especialmente, em 
instalações de armazenamento sob condições tropicais e subtropicais. 

O controle de insetos e ácaros em arroz armazenado utilizando fumigação e 
inseticidas residuais ainda é a prática mais comum no Brasil; no entanto, esses 
métodos têm sido questionados por questão de segurança alimentar, pois os 
resíduos de ingredientes ativos trazem riscos para pessoas e animais domésticos, 
podem causar contaminação ambiental e selecionar as populações de insetos 
para a resistência. 

O manejo integrado de pragas (MIP) concentra-se em grande parte no 
saneamento das instalações e no monitoramento e controle de pragas-alvo. Estruturas 
limpas e higienizadas são menos propensas ao estabelecimento de pragas. O 
monitoramento com diversos tipos de armadilhas permite o acompanhamento da 
presença e flutuação dos insetos para determinar a necessidade e tipo de controle 
mais adequado.

A combinação de métodos físicos e químicos tem sido usada com sucesso 
para o controle de insetos (Fields, 2006; Lazzari et al., 2007), destacando-se o 
uso de terra-de-diatomáceas (TD) aplicada no controle de insetos em diversos 
grãos (Athanassiou, 2007; Athanassiou et al., 2014; Subramanyam, 2007). A TD 
pode ser combinada com a deltametrina, que é um piretróide de baixa toxicidade 
para mamíferos (Ceruti & Lazzari, 2005). O resfriamento artificial é um método 
físico que apresenta diversas vantagens, principalmente durante os períodos mais 
quentes do ano e em climas quentes (Maier & Navarro 2002; Navarro, 2007). 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um pacote tecnológico ou 
Programa de Qualidade de Arroz, que inclui um conjunto de ações e medidas 
coordenadas, para se obter um produto sem infestação nas etapas de armazenagem, 
processamento e comercialização.

MATERIAL E MÉTODOS

Este Programa de Qualidade teve início em 2008 em uma indústria de 
armazenamento e processamento de arroz, no Rio Grande do Sul, e continua 
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como um programa de rotina na Empresa, em razão do sucesso obtido. É uma 
operação em larga escala, com 60 silos com capacidade para 3500 toneladas 
cada de arroz em casca, sendo monitorados e manejados para reduzir infestações 
de insetos. 

Periodicamente, os silos são cuidadosamente limpos, interna e externamente, 
do telhado para baixo, com água pressurizada; da mesma forma, são lavados a 
correia transportadora e telhado, para remover poeira e resíduos de grãos. Em 
seguida, é feita a pulverização das paredes externas com uma mistura de TD e 
deltametrina. Durante o enchimento, à medida que o grão passa pela correia, 
as camadas inferior e superior são tratadas com uma combinação de 300 ppm 
de terra-de-diatomáceas (TD) (KEEPDRY®) e 30 ppm de deltametrina em pó 2% 
(K-Obiol® 2P) por tonelada de arroz. Posteriormente, a superfície da massa de 
grãos é nivelada.

Após o enchimento completo dos silos, procede-se à insuflação de ar frio 
através do sistema de aeração por equipamento de resfriamento artificial, com 
um fluxo de ar de 30.000 m3/h. A temperatura do ar insuflado para dentro da 
massa de grãos varia de 6-8 ºC e 65-70% de umidade relativa. A massa de 
grãos atinge uma faixa de temperatura entre 12-14 ºC após aproximadamente 
86 horas de aplicação contínua do ar resfriado. A aplicação de aeração natural 
usando as frentes frias, a partir de maio a agosto, mantém a massa de arroz 
fria por mais tempo. O monitoramento da temperatura da massa de grãos em 
cada silo é essencial para acompanhar as flutuações da temperatura e indicar a 
necessidade de intervenções com aeração natural ou artificial. 

O monitoramento das populações de insetos tem sido realizado 
periodicamente com armadilhas de dois tipos por quase cinco anos. As armadilhas 
tipo gaiola com isca alimentar são colocadas no piso próximo aos silos ou em 
áreas de manipulação constante de grãos, a fim de monitorar as populações de 
insetos residentes e migrantes. Armadilhas adesivas luminosas são suspensas 
no teto para monitorar, principalmente, as mariposinhas (Lepidoptera). A camada 
superior da massa de arroz também é avaliada periodicamente retirando-se 
amostras de grãos que são levadas para o laboratório e peneiradas para a 
detecção de insetos. Antes da moagem do arroz de cada silo, amostras são 
retiradas da máquina de pré-limpeza para a detecção de insetos vivos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O monitoramento revelou que diversas espécies primárias e secundárias 
estão presentes na unidade armazenadora, incluindo as pragas primárias 
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mais importantes do arroz armazenado, que são os Coleoptera: Rhyzopertha 
dominica (Bostrichidae); Sitophilus oryzae e S. zeamais (Curculionidae). 
Espécies secundárias, como Oryzaephilus surinamensis (Silvanidae) e Tribolium 
castaneum (Tenebrionidade) também são detectadas.

A Figura 1 mostra que houve uma redução gradativa das populações de 
insetos a cada ano a partir da implantação do programa de controle. Observa-se 
que as populações geralmente apresentam dois picos anuais, um em setembro/
outubro e outro de dezembro/janeiro a abril/maio. Nestes períodos as medidas de 
controle são intensificadas para reduzir as populações para números residuais. 

Figura 1. Número total das espécies primárias capturadas com armadilhas tipo 
gaiola em unidade armazenadora de arroz, em cada data de coleta, no Rio Grande 
do Sul. 

A manutenção da qualidade do arroz durante o armazenamento utilizando 
aeração com ar natural das frentes frias, especialmente durante a noite e nos meses 
de inverno pode trazer grandes benefícios; contudo, apesar da temperatura no 
interior da massa de arroz geralmente ser mais baixa, a camada do topo pode 
aquecer rapidamente. Assim, em diversas situações climáticas é necessária a 
insuflação de ar resfriado artificialmente para manter o grão em temperaturas 
abaixo de 16 ºC, que inibe a reprodução dos insetos. 

A Figura 2 mostra um equipamento para o resfriamento artificial e um 
esquema, a título de modelo, das condições de temperatura fora e dentro de um 
silo com arroz armazenado durante o mês de março. Em março, a temperatura 
ambiente varia de 26 a 36 ºC, com a média em torno 34 ºC; no interior do silo 
logo abaixo do teto metálico do silo a temperatura pode atingir 68 ºC. Com o 
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resfriamento, a temperatura a 0,5 m acima da massa de grãos pode cair de 
um valor médio de 42,6 ºC para 16,8 °C, em 4 dias. No entanto, a temperatura 
pode voltar a subir rapidamente em poucos dias em função do efeito chapéu 
sob o telhado do silo. O desafio nesta situação é manter a temperatura próxima 
da superfície do grão numa faixa de temperatura baixa capaz de suprimir o 
desenvolvimento dos insetos. Algumas medidas que podem ser tomadas para 
controlar a temperatura na camada superior da massa de grãos são: pintura 
branca das coberturas dos silos, isolamento ou remoção mecânica do ar quente 
com um ventilador motorizado com um termostato na parte superior do telhado 
para remover o ar quente úmido e evitar condensação. 

  

Figura 2. Esquema do silo mostrando as faixas de temperatura do ar e frio artificial 
em diferentes pontos no interior da massa do arroz depois de 86 horas de insuflação 
de ar frio.

O programa de saneamento rigoroso implementado por lavagem da 
estrutura com água pressurizada apresenta resultados satisfatórios em termos 
de redução das populações de insetos, inclusive no nível de infestação do arroz 
a ser processado. A remoção da poeira, grãos quebrados, finos, sementes 
germinadas e outros resíduos da estrutura e maquinários, a lavagem das 
paredes dos silos e aplicação de TD + deltametrina são medidas importantes 
para reduzir a pressão de insetos migrantes para dentro dos silos. Em adição, 
o tratamento das camadas inferior e superior de arroz com TD + deltametrina 
durante o enchimento do silo, o nivelamento da superfície superior da massa 
de arroz e o uso de refrigeração artificial combinada com aeração com ar frio 
natural representa uma associação de tecnologias efetiva para o manejo de 
pragas. 

O programa para manter a qualidade do arroz em grande escala deve ser 
simples e incluir estratégias eficientes e seguras, com um bom custo-benefício 
e enfocar todas as etapas, desde o recebimento até a embalagem do arroz, 
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reduzindo satisfatoriamente as reclamações e devoluções de produtos. Em um 
programa desse tipo é essencial o treinamento periódico do pessoal envolvido 
nas atividades, a fim de instruir e mudar a atitude das pessoas para resultado 
efetivo. 
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