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Inseto
Temperatura 

desenvolvimento 
(°C)

Ciclo 
evolutivo em 

condições 
ótimas (dias)

Longevidade 
(dias)

Capacidade 
de postura 
(nº ovos)

Rhyzopertha dominica 34-22 21 120 400

Sitophilus zeamais 28 35 120-360 280

Sitophilus oryzae 29 35 120-360 280

Acanthoscelides obtectus 30 23 21 40-200

Tribolium castaneum 34-22 22 180-360 150-600

Oryzaephilus surinamensis 30 20 250 370

Lasioderma serricorne 32-20 26 14-42 100

Sitotroga cerealella 28-30 30-35 10-52 100-150

Características biológicas dos principais insetos de grãos armazenados.

Fontes: LOECK, A. E. Pragas de produtos armazenados, 2002, 113p.
Hill, D. S. Pests of stored foodstuffs and their control, 2003, 476p. 
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2.1. Características biológicas

Adulto
Pupa
5 diasLarva = 22 dias

Ovo
4,5 dias

Rhyzopertha dominica

Fecundidade média da fêmea: 250 ovos

Adulto
Pupa
5 diasLarva = 23 dias

Ovo
3-6 dias

Fecundidade média da fêmea: 282 ovos

Sitophilus oryzae e S. zeamais

2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados



Rhyzopertha dominica



Sitophilus oryzae e S. zeamais



2.1. Características biológicas

Tribolium castaneum

Oryzaephilus surinamensis

Adulto
Pupa

4-5 diasLarva = 14 dias
Ovo

4 dias

Fecundidade média da fêmea: 400-500 ovos

25-35°C/75%UR

Adulto
Pupa

5,5 dias

Larva
12,5-15 dias

Ovo
4 dias

Fecundidade média da fêmea: 50-300 ovos

30°C/70%UR
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Tribolium castaneum 



2.1. Características biológicas

Acanthoscelides obtectus

Fecundidade média da fêmea: 282 ovos

Adulto
Larva + pupa
aprox. 28 dias

Ovo
3-9 dias

30ºC/70%UR

2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados
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2. Características e hábitos de insetos que 
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Acanthoscelides obtectusZabrotes subfasciatus







Fases do desenvolvimento do besourinho dos cereais, Lasioderma
serricorne em grãos de soja armazenada: A. Postura no grão; B. Larva; C.
Larva no grão; D. Pupa; E. Pupa no grão; F. Adulto.

A B

C D

E F

Fonte: LORINI, I. Manejo integrado de pragas de produtos armazenados. In: Anais da VI Conf. Brasileira de 
Pós-Colheita, 2014, p. 56-73.
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Sitotroga cerealella Plodia interpunctella

Ephestia kuehniella e E. elutella



2.2. Elevada polifagia

2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados







2.3. Infestação cruzada

2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados



Pb = Pr-Ra

Pb = potencial biótico; 
Pr = poder de reprodução; 
Ra = resistência do ambiente; 
d = n° de descendentes viáveis
rs = razão sexual (1:2; fêmea:macho)
n = n° de gerações (8 gerações/ano)

Pr= (rs x d)n

Pr= (0,33 x 55)8

Pr= 11.776.413.190

Numero de ovos/fêmea= 283 

viabilidade de ovos = 27%

viabilidade de larvas = 80%

viabilidade de pupas = 90%

d = 283x0,27x0,80x0,90
d = 55 adultos

2.4. Elevado potencial biótico
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2.5. Definições conforme o hábito de alimentação 
e o local de infestação 

Pragas primárias x Pragas secundárias
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2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados

2.5. Definições conforme o hábito de alimentação 
e o local de infestação 

Pragas internas x Pragas externas

R. dominica

S. oryzae

S. zeamais

S. cerealella 

Plodia interpunctella



2. Características e hábitos de insetos que 
infestam grãos armazenados

2.5. Definições conforme o hábito de alimentação 
e o local de infestação 

Pragas de superfície x Pragas de profundidade



3. Manejo Integrado de Pragas de Grãos 
Armazenados (MIPgrãos)

MIPGRÃOS



3. Manejo Integrado de Pragas de Grãos 
Armazenados (MIPgrãos)

▪Mudança de comportamento dos armazenadores

▪ Conhecimento da unidade armazenadora de grãos

▪Medidas de limpeza e higienização da unidade 
armazenadora

▪ Correta identificação das pragas

▪ Conhecimento da resistência das pragas aos inseticidas 
químicos

▪ Potencial de destruição de cada espécie-praga

▪ Proteção do grão com inseticidas

▪ Tratamento curativo

▪Monitoramento da massa de grãos

▪ Gerenciamento da unidade armazenadora



3. Manejo Integrado de Pragas de Grãos 
Armazenados (MIPgrãos)

Medidas de limpeza e higienização da unidade armazenadora



Aspirador de pó modelo industrial.



Resíduos de grãos deixados em moega.
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3. Manejo Integrado de Pragas de Grãos 
Armazenados (MIPgrãos)

Conhecimento da resistência das pragas aos inseticidas 
químicos

▪ Já existem mais de 400 espécies de insetos e de ácaros que 
desenvolveram resistência a um ou mais grupos químicos.

▪ Existem três mecanismos envolvidos na resistência de insetos 
a inseticidas:

1) Redução da penetração do inseticida pela cutícula do 
inseto;

2) Detoxificação ou metabolização do inseticida por 
enzimas; e

3) Redução da sensibilidade no sítio de ação do inseticida 
pelo sistema nervoso.



3. Manejo Integrado de Pragas de Grãos 
Armazenados (MIPgrãos)

Monitoramento da massa de grãos



4. Métodos químicos para controle de 
pragas
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4.1. Expurgo

Fatores a serem considerados

Exposição

Hermeticidade

4. Métodos químicos para controle de 
pragas



Umidade 

Relativa do Ar
Temperatura Exposição

> 50% > 20°C 72 horas

40% - 50% 16°C – 20°C 96 horas

25% - 40% 10°C – 15°C 120 horas

< 25% < 10°C Desaconselhado

Condições ambientais para realização de expurgo,
considerando uma concentração de 400 ppm.

AlP + NH2COONH4 + 3H20 = PH3 + Al(OH3) + NH3 + CO2

Fonte: LORINI, I. (2013).

4.1. Expurgo

4. Métodos químicos para controle de 
pragas



1º Preparação do local onde será realizado o expurgo

2º Calcular o volume (m³)

Vcil=π.r2.h

V= L.C.h

4.1. Expurgo

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

Vcone=(π.r2.h)/3



1º Preparação do local onde será realizado o expurgo

2º Calcular o volume (m³)

3º Calcular a quantidade de pastilhas a ser utilizada

1,0 g de Fosfeto libera 0,33 g de ingrediente ativo (Fosfina)

Recomendação: 1 a 3 g de i.a/m³, dependendo da praga e do 
estágio

4. Métodos químicos para controle de 
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1º Preparação do local onde será realizado o expurgo

2º Calcular o volume (m³)

3º Calcular a quantidade de pastilhas a ser utilizada

4º Distribuir uniformemente as pastilhas

- Pastilhas (3,0 g) ou saches (34 g) 
- 90% sobre a massa 
- 10% em dutos de aeração e 
válvulas de descarga 

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.1. Expurgo





1º Preparação do local onde será realizado o expurgo

2º Calcular o volume (m³)

3º Calcular a quantidade de pastilhas a ser utilizada

4º Distribuir uniformemente as pastilhas

5º Vedar adequadamente os grãos

6º Isolar o ambiente em expurgo

7º Após o expurgo, permitir a ventilação do local 

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.1. Expurgo







Lona>150 µm

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.1. Expurgo





DOSAGEM EFEITOS

280 mg/m3 (200 ppm) É tolerado por 60 minutos

560 mg/m3 (400 ppm) É fatal em 60 minutos

2,8 g/m3 (2000 ppm) É fatal em curtíssimo espaço de tempo

Até 15 ppm (Usar máscaras de proteção respiratória com filtro próprio para Fosfeto de 
Hidrogênio)
Acima de 15 ppm  (aparelho de respiração autônomo provido de cilíndros de oxigênio ou 
semelhante)

1,37 vezes mais pesado que o ar

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.1. Expurgo



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.1. Expurgo

Detecção dos níveis de fosfina



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

Recirculação de fosfina

Fonte: Silva et al., Anais da VI Conf. Bras. Pós-Colheita, 2014, p. 277-283.

Cabo central – sem recirculação

Cabo central – com recirculação



➢ Pirimiphos-methyl, fenitrothion, deltamethrin ou bifenthrin

➢ Inseticidas líquidos (armazenamento > 3 meses)

➢ 1,0 a 2,0 litros de calda.tonelada-1

➢ Grãos descansados

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

ACTELLIC 500 EC
Princípio ativo: Pirimiphos-methyl
Grupo químico: Organosfosforados
Classe toxicológica III



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

Starion 25 CE 
Princípio ativo: Bifenthrin
Grupo químico: Piretróide
Classe toxicológica III



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

K-Obiol 25 CE / K-Othrine SC 25
Princípio ativo: Deltamethrin
Grupo químico: Piretróide
Classe toxicológica III



A mistura de inseticidas é permitida?

4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida



Tratamento de superfície.





Tanque de pulverização para inseticida líquido.



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

➢ procurar molhar bem a superfície exposta dos grãos, na esteira;

➢ usar bicos cônicos com gotas grossas, em lugares de fácil acesso e 
controle, e os riscos pela ação de correntes de ar (derivas) devem ser 
mínimos;

➢ quanto maior a mistura dos grãos logo após a pulverização, melhores 
resultados serão obtidos;

➢ sempre se deve trabalhar com emulsão preparada no dia, pois, deixando-
se a emulsão preparada com muita antecedência, corre-se o risco de 
degradação do inseticida;

Recomendações básicas na aplicação:



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

➢ o tanque de pulverização deve ser colocado em local de fácil 
abastecimento de água e protegido;

➢ ter um tanque reserva com a calda de inseticidas para abastecimento do 
tanque principal, evitando a parada da operação;

➢ a ligação entre o tanque e a barra de pulverização deve ser feita com 
mangueira adequada;

➢ a água a ser usada para preparar a emulsão deve ser limpa e filtrada;

➢ o volume de calda indicado é de 1 a 2 litros por tonelada;

➢ realizar limpeza diária dos bicos e filtros; e

➢ utilizar EPIs, conforme indicação dos fabricantes.

Recomendações básicas na aplicação (continuação):



4. Métodos químicos para controle de 
pragas

4.2. Tratamento com inseticida

Termonebulização



5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.1. Temperatura
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5.3. Atmosfera controlada ou modificada

5.4. Pós-inertes



5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.1. Temperatura

Ação Faixa de temperatura (°C) Efeito esperado

Letal

> 62 Morte em menos de 1 minuto

50 a 60 Morte em menos de 1 hora

45 a 50 Morte em menos de 1 dia

35 a 42 Populações podem morrer

35 Temperatura máxima para reprodução

Sub-ótimo 32 a 35 Lento crescimento populacional

Ótimo 25 a 32 Máxima taxa de crescimento populacional

Sub-ótimo 13 a 25 Lento crescimento populacional

Letal

5 a 13 Lenta mortalidade populacional

3 a 5 Cessam os movimentos

- 10 a - 5 Morte em algumas semanas ou meses

- 25 a - 15 Morte em menos de 1 hora

Resposta das principais pragas de produtos armazenados à temperatura.

Fonte: Banks e Fields (1995).



5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.1. Temperatura

➢ Temperatura alta: Aumento da fluidez de membranas, 
desnaturação enzimática e perda de água.

➢ Temperatura baixa: Redução da alimentação, 
diminuição da taxa de multiplicação e morte por 
congelamento.



5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.2. Umidade relativa do ar

➢ Umidade < 70%, redução da longevidade média

➢ Como conseguir: Secagem mais intensa ou injeção 
de ar seco e frio.



5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.3. Atmosfera controlada ou modificada

➢ Concentrações de O2 mantidas a menos de 1% por mais de 20
dias

➢ Concentrações de CO2 mantidas a 80% por 5 dias, 60% por 11
dias ou 40% por 17 dias

➢ Concentrações de CO2 inicialmente superiores a 70% e
reduzidas para não menos de 35%, durante um período mínimo
de 15 dias





5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.4. Pós-inertes

Vantagens do uso de terra de diatomáceas

• Não são tóxicos

• Não deixam resíduos no alimento/facilmente removidos

• Não interfere nas características finais do grãos

• Não conferem resistência aos insetos

• Mantém sua eficiência ao longo do armazenamento

Como ocorre o controle? Abrasão no tegumento, remoção da
cutícula e desidratação.

Umidade dos grãos > 13%→ reduz a eficiência



Aplicação:

▪ Na estrutura (com aeração ou polvilhadeira)

▪ Na massa de grãos (esteiras)

➢ Envelopamento com uso de fita transportadora (1 kg/t)

➢ Envelopamento de superfície

➢ Tratamento total da massa de grãos (1 kg/t)

5. Métodos físicos para controle de pragas 

5.4. Pós-inertes







6. Controle de roedores

▪ 6 a 12 ninhadas por ano, com média de 8 crias por 
parto.

▪ Um casal pode consumir até 14 kg de alimento em 6 
meses, e danifica outros 70. 



6. Controle de roedores

Principais danos

➢ Perda quantitativa e qualitativa de produtos

➢ Contaminação (pulgas, urina e ingestão de alimentos 
contaminados)

➢ Destruição de instalações 
Metais (ferro; cobre; alumínio; chumbo)



6. Controle de roedores

Como controlar roedores em Unidades 
Armazenadoras de Grãos?

1° Correta identificação da espécie

2° Adoção de estratégias de controle



6. Controle de roedores

Correta identificação da espécie



Potencial de exploração: 
a) Camundongo (9 metros)
b) Ratazana (40 metros) 
c) Rato dos telhados (60 metros)

Fezes de tamanho grande (9 a 20 mm por 3 a 6 mm), 
ovais, na maioria das vezes acastanhadas.

Fezes de tamanho médio (10 mm por 3 a 4 mm), 
oblongas, na maioria das vezes escuras quase pretas.

Fezes de tamanho pequeno (3 a 8 mm por 2 mm), 
escuras.a

b

c

6. Controle de roedores

Correta identificação da espécie



6. Controle de roedores

▪ Armadilhas (locais estratégicos) 

▪ Iscas envenenadas 
➢Matérias agradáveis

➢ Solúveis e insolúveis

➢ Conquista da aceitabilidade

➢Mais  utilizados são os anticoagulantes e neurotóxicos

Adoção de estratégias de controle





6. Controle de roedores

Controles preventivo e corretivo

➢ Construção a prova de ratos 

➢ Privação de alimentos 

➢ Privação d’água (não deixar fontes d’água à disposição)

➢ Privação de abrigos (ao redor das construções não deixar 

entulhos, restos de materiais de construção, pilhas de lenha, 

etc.)

➢ Limpeza do terreno nas proximidades das construções





7. Controle de pássaros

Prejuízos:

➢ Consomem grãos e excretam na massa de grãos

➢ Dejetos na massa de grãos (fermentação)

➢ Causadores de doenças (criptococose, histoplasmose, ornitose,  
salmonelose e dermatites) 







7. Controle de pássaros

▪ População é regulada pela quantidade de alimento
disponível.

▪Manter os arredores do armazém limpo.

▪ Bloquear o acesso ao interior do armazém
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