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“Numa batalha ou numa escalada de montanha, muitas vezes há uma manobra que exige 

muita coragem; mas é ela também que, no final, constitui o movimento mais seguro. Se você 

optar por outro curso de ação, ver-se-á horas depois num perigo muito maior. O caminho do 

covarde é também o caminho mais perigoso.” 

                                                                                                                                     C.S. Lewis  



 
 

RESUMO 

 

O arroz (Oryza sativa) é um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana, sendo o 

segundo cereal mais cultivado no mundo. No Brasil, seu cultivo destaca-se na região Sul do 

país. A praga-chave do arroz irrigado é o gorgulho aquático Oryzophagus oryzae, que causa 

danos na fase larval e adulta. O presente trabalho teve como objetivo monitorar as revoadas 

do adulto de O. oryzae por meio da utilização da armadilha luminosa, tendo como foco 

determinar as épocas de maior densidade populacional dos insetos nas lavouras de arroz 

irrigado no município de Taió/SC, na Região do Auto Vale do Itajaí. O experimento foi 

realizado no município de Taió- SC durante as safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16. As 

armadilhas foram instaladas em lavoura de arroz irrigado antes da saída dos insetos dos locais 

de hibernação, após a semeadura. Conclui-se que a época de maior flutuação ocorre no mês de 

novembro quando ocorre o aumento da temperatura e do fotoperíodo. No mês de fevereiro 

pôde-se observar uma movimentação maior desses insetos, pois é a época em que os adultos 

retornam aos sítios de hibernação.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa; Gorgulho aquático; Bicheira-da-raiz; Flutuação populacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O arroz é um dos cereais mais produzidos no mundo, sendo a base alimentar de 

mais de três bilhões de pessoas e destaca-se por ser um dos alimentos mais importantes na 

nutrição humana, suprindo 20 % das calorias exigidas diariamente por pessoa.  

A produção nacional média em 2010 foi de 13 milhões de toneladas, sendo que o 

arroz nos dias de hoje é a cultura que possui o maior potencial de aumento na produção. A 

região sul destaca-se pelo grande volume de produção, chegando a 70% da produção nacional, 

tornando o país autossuficiente.  

A cultura do arroz irrigado tem seu polo de produção na região sul do Brasil, mais 

especificamente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas áreas estão sujeitas 

a ataques de insetos e outros fitófagos que podem gerar uma perda de produtividade de até 

30% durante seu ciclo de cultivo (REUNIÃO TÉCNICA DA CULTURA DO ARROZ 

IRRIGADO, 2014). 

Segundo a Embrapa (2005) um dos principais fatores que influenciam diretamente 

a presença das pragas é o seu sistema de cultivo utilizado. Dentre os diferentes sistemas de 

produção de arroz irrigado utilizados no Brasil, destacam-se a semeadura de solo seco, onde a 

inundação da área ocorre apenas após a germinação das sementes, denominado como 

convencional ou plantio direto, e ainda o sistema pré-germinado, em que ocorre a inundação 

inicial, e as sementes são dispostas na área na presença de uma lâmina de água. O arroz 

irrigado pode ser  atacado  por várias pragas dentro destes sistemas de cultivo, tais como: 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), Oryzophagus oryzae (Costa 

Lima, 1936) (Coleoptera: Curculionidae), Tibraca limbativentris (Stal, 1860) (Heteroptera: 

Pentatomidae), Oebalus poecilus (Dallas, 1851) e O. ypsilongriseus (De Geer, 1773) 

(Hemiptera: Pentatomidae). 

Nos sistemas de cultivo predominantes nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, o gorgulho-aquático O. oryzae é a praga principal da cultura do arroz irrigado 

(MARTINS; CUNHA, 2007). 

O gorgulho-aquático O. oryzae pode causar perdas de até 18% na produtividade 

das lavouras de arroz irrigado. Devido à sua ocorrência ser crônica, as aplicações de 

inseticidas para o controle da bicheira é previamente programadas. Os adultos são conhecidos 

por gorgulho-aquático e as larvas, principal fase em que causam dano na cultura, são 

conhecidas como bicheiras-da-raízes (MARTINS et al.,2009). 
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Segundo Hickel (2013), pode-se afirmar que desde a safra de 2007 até a safra de 

2012, os maiores picos de flutuação dos adultos de bicheira-da-raiz concentraram-se no 

período entre o final de setembro, até meados de outubro, período que define o maior 

abandono dos adultos dos sítios de hibernação (MIELITZ, 1993). 

O presente trabalho teve como objetivo monitorar as revoadas do adulto de O. 

oryzae por meio da utilização da armadilha luminosa, tendo como foco determinar as épocas 

de maior densidade populacional dos insetos nas lavouras de arroz irrigado no município de 

Taió/SC, na Região do Auto Vale do Itajaí. O conhecimento da principal época de ocorrência 

do inseto permitirá a adoção mais racional de métodos de controle. 

2. REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ARROZ: ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA 

O arroz, segundo vários historiadores e cientistas, tem seu local de origem o 

sudeste da Ásia, mais especificamente da Índia. Os locais onde ocorrem numerosas 

variedades endêmicas são as províncias de Bengala, Assam e Mianmar, locais considerados 

como o centro de origem do arroz. Aponta-se que o Oryza sativa L., originou-se da espécie O. 

repifugon e o O. glaberrima originou-se da espécie O. barthii, que são as duas espécies mais 

utilizadas atualmente no cultivo de arroz, provindas de espécies silvestres (EMBRAPA 

ARROZ E FEIJÃO, 2008). O arroz é uma planta pertencente ao grupo de plantas C3 e seu 

ciclo é determinado conforme o clima, a cultivar e a fertilidade, variando de 100 a 200 dias 

(EBERHARDT; SCHIOCCHET, 2012). Segundo Colce (2000) apud Santos e Santiago 

(2014), o desenvolvimento da planta de arroz é determinado por três estágios fenológicos: S 

(fase de plântula), de V (ciclo vegetativo) e R (ciclo reprodutivo). 

2.2 IMPORTÂNCIA DO ARROZ 

Segundo a Embrapa (2005), o arroz é um alimento base para mais de 2,4 bilhões 

de pessoas em todo o mundo, sendo considerado como o alimento de maior importância para 

os países em desenvolvimento, particularmente na Ásia e Oceania. A produção nacional e de 

746,7 milhões de toneladas em 2010 conforme Reunião Técnica da Cultura do Arroz Irrigado 

(2014, sendo que, deste número, 75% proveem do sistema de cultivo irrigado. Devido a sua 

fácil adaptabilidade em diferentes solos e climas, o arroz é cultivado e consumido em todos os 

continentes e pode ser considerada como a cultura que irá combater a fome no mundo, devido 

ao seu alto potencial produtivo (SANTOS; RABELO, 2008). 
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Segundo a Reunião Técnica da Cultura do Arroz Irrigado (2014), quando se refere 

à alimentação humana, o arroz é considerado o alimento mais importante, onde a área 

cultivada deste cereal ultrapassam 158 milhões de hectares, nos quais 29% são destinados a 

alimentação humana. O arroz é classificado como segundo maior cereal produzido no mundo, 

ficando atrás apenas do milho. Segundo a Embrapa (2008), por possuir um elevado teor de 

carboidratos e amido, o arroz é uma ótima fonte de energia. O teor de proteína no grão pode 

chegar a 7%, sendo 88% composta de proteína digestível. 

Neste mesmo evento, os autores indicaram que a produção nacional chegou a 13 

milhões de toneladas, fazendo com que o Brasil se destaque entre os países do MERCOSUL, 

com uma participação de 79,3%. Ainda nesta Reunião (2014) foi destacado que o Brasil 

concentra sua maior produção nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

apresentando uma área de 150 mil hectares e um milhão de hectares, respectivamente. Nos 

dois estados são responsáveis por cerca de 70 % da produção nacional, sendo que 61% apenas 

o estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina a produção encontra-se em pequenas 

propriedades, com média de 13,5 ha. Já no Rio Grande do Sul as propriedades apresentam em 

média, 144,7 ha. Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem sistema de cultivos 

diferenciados, pois cada estado tem o período de preparo de solo, semeadura e manejo em 

épocas diferentes. A produção do arroz pode ser realizada em cultivo convencional, cultivo 

mínimo, semeadura direta, sistema de plantio direto, sistema pré-germinado e em transplante 

de mudas. No Rio Grande do Sul, predomina o cultivo mínimo, com imediata semeadura 

direta, diferentemente de Santa Catarina que praticamente só se utiliza o sistema pré-

germinado (REUNIÃO TÉCNICA DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 2014). 

2.3 PRAGAS DO ARROZ IRRIGADO 

Os insetos-pragas podem causar perdas de 15 a 30% na produtividade do arroz, 

podendo causar danos às raízes, à parte basal da planta, às partes aéreas, tais como colmos, 

folhas e panículas (MARTINS et al.,2009). O uso de inseticidas para o controle de insetos é 

muito comum, ainda que existam outros métodos, tais como: culturais, mecânicos e físicos. 

Existem vários insetos que atacam a cultura do arroz, e são classificados como de importância 

primária e importância secundária. Essas pragas também podem variar conforme o sistema de 

cultivo, sendo que no sistema de sequeiro, especificamente mais na fase inicial, a cultura sofre 

com o ataque de cupins, algumas lagartas e brocas de solo e no sistema irrigado temos o 

ataque do gorgulho aquático. Entre insetos de importância primária temos o pulgão-da raiz, a 
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lagarta-da-folha, o gorgulho-aquático, o percevejo-do-colmo, o percevejo-do-grão e a lagarta-

da-panícula (REUNIÃO TÉCNICA DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 2014). 

No âmbito de produção nacional de arroz irrigado, os insetos que causam danos e 

que trazem maiores prejuízos à cultura são classificados conforme as fases de cultivo do 

arroz: Na fase vegetativa e início da fase reprodutiva temos o percevejo-do-colmo e o 

gorgulho-aquático, e na fase reprodutiva, até o final da maturação fisiológica, temos o 

percevejo-do-grão (MARTINS et al., 2009). 

O percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentris) pode ser encontrado na base do 

colmo, geralmente onde a lâmina de água não o atinge e quando as temperaturas durante o dia 

são elevadas, podem ser observados no topo das folhas da planta de arroz. Seus sintomas são 

conhecidos como coração-morto e panícula-branca, pois ele ataca colmos em formação ou já 

formados (EMBRAPA, 2005). Sua identificação pode ser através do seu hábito em ficar se 

alimentando com a cabeça para baixo (EMBRAPA, 2006). 

Outro inseto que se encontra amplamente distribuído por todas as regiões 

produtoras de arroz irrigado no Brasil, é o percevejo-do-grão (O. poecilus e O. ypsilongriseus) 

tem sua importância como praga, pois seu ataque está diretamente relacionado com a 

qualidade e quantidade dos grãos produzidos na lavoura (EMBRAPA, 2008). Esse inseto tem 

como característica a ocorrência crônica em Santa Catarina e esporádica no Rio Grande do 

Sul, sendo que ambas sofrem com o ataque (REUNIÃO TÉCNICA DA CULTURA DO 

ARROZ IRRIGADO, 2014). Seus ataques resultam em grãos chochos e gessados, danos que 

acarretam perdas durante o beneficiamento nos engenhos (REUNIÃO TÉCNICA DA 

CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 2007). O gorgulho-aquático (O. oryzae) tem sua 

amplitude de ocorrência em todas as regiões orizícolas do Brasil (SANTOS; RABELO, 

2008). Este inseto é caracterizado como praga-chave nos estados do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, além de no último, o adulto ter grande potencial de dano em plântulas de arroz 

(MARTINS; CUNHA, 2007). 

2.4 GORGULHO AQUÁTICO  

O Engenheiro Agrônomo Reiniger foi o pioneiro na descoberta do O. oryzae nos 

arrozais do Rio Grande do Sul, encontrando os primeiros exemplares na cidade de Rio Pardo, 

em 1935 (MARTINS; CUNHA, 2007). Essa espécie também foi detectada no Paraguai e na 

Argentina, deixando incerto o seu local de origem (KUSCHEL, 1951 apud MARTINS; 

CUNHA, 2007). No sul do Brasil, onde se concentra a maior parte da produção de arroz 

irrigado, o O. oryzae é considerado como praga-chave (SANTOS; RABELO, 2008), sendo 
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que o adulto é conhecido como gorgulho-aquático, pois se alimentam das folhas de arroz, e 

suas larvas, que causam os maiores danos na cultura, por danificarem diretamente o sistema 

radicular, são conhecidas como bicheira-da-raiz (CARBONARI et al, 2000). 

Outras espécies de gorgulho-aquático podem atacar a cultura do arroz (HICKEL; 

PRANDO; EBERHARDT, 2013), porém, acontecem em menor incidência (CAMARGO et 

al., 1990; PRANDO; ROSADO-NETO, 1997; PRANDO, 2002 apud HICKEL, 2013). 

Segundo Hickel, Prado e Eberhardt (2013), o O. oryzae possui algumas diferenças 

morfológicas, conforme o sexo.  O. Oryzae apresenta em sua morfologia externa coloração 

parda escura com algumas pontuações acinzentadas em cima dos élitros, possui pronoto 

rugoso e seu segundo par de pernas possuem franjas que ajudam na locomoção sob a água 

(PRADO, 2002 apud HICKEL, 2013). 

O O. oryzae possui uma característica peculiar em seu ciclo de vida, pois passa 

pela diapausa hibernal, característica essa que possibilita a sua sobrevivência em condições 

adversas e na ausência de plantas hospedeiras (MIELITZ, 1993). Os insetos em diapausa são 

encontrados em restevas, palhadas e restos culturais de arroz, canaviais, bambuzais e 

vegetações que revestem os canais de drenagem e irrigação (HICKEL, 2009) 

Conforme Hickel e Milanez (2011), os adultos da bicheira-da-raiz podem ser 

atraídos por lâmpadas de leds com faixa ultra-violeta (UV), já que o inseto apresenta 

fototropismo positivo, a utilização de armadilhas luminosas pode ser uma alternativa tanto 

para monitoramento quanto ao manejo da praga, sendo que HICKEL (2014) obteve de 85 a 

98% mortalidade de adultos de O. Oryzae utilizando esporos de Beauveria bassiana (Bals) 

em armadilhas luminosas.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA EXPERIMENTAL 

O presente trabalho foi conduzido em uma propriedade agrícola durante os meses 

de agosto a março das safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16, no município de Taió, Santa 

Catarina. A propriedade está localizada na região do Alto Vale do Itajaí, na Latitude 27° 

5'30.47"S e Longitude 50° 0'50.30”O. 

Na área do experimento, a quadra de arroz em que foi realizado, possuía 0,19 ha 

(Figura 1). Durante a realização do experimento, foram utilizadas tanto cultivares de ciclo 

longo como cultivares de ciclo precoce. Na safra 2013/2014 foi utilizado a cultivar EPAGRI 

106, material de ciclo precoce. Na safra 3014/2015 e na safra 2015/2016, foram utilizados 
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materiais de ciclo longo, como as cultivares SCSBRS Tio Taka e SCS 121 CL, 

respectivamente. O sistema de plantio adotado foi o sistema pré-germinado executado 

conforme preconizado por Eberhardt e Schiocchet (2012). Na área experimental não foi 

utilizado inseticida durante o experimento, objetivando não alterar o monitoramento e 

detecção dos picos de revoada dos adultos de O. oryzae. 

Figura 1– Foto da área experimental no município de Taió, SC. 

 
             Fonte: Google Maps, 2016. 

3.2 COLETA   

Para a coleta dos adultos de O. oryzae foram utilizadas duas armadilhas 

luminosas, modelo “Luiz de Queiroz”, com luz negra de bulbo branco (T8 15W BL LE), 

conforme metodologia apresentada por Hickel (2013). As armadilhas foram instaladas nas 

taipas, já que os insetos ficam nas proximidades destes locais, hibernados em matagais 

vizinhos, florestas e restos de palhadas da própria cultura do arroz, saindo depois desses sítios 

de hibernação em direção às lavouras As armadilhas possuíam um sensor de luminosidade, 

possibilitando o ligamento automático. Como uma grande parte dos insetos possuem 

atratividade por luz, alguns outros insetos maiores que não eram de interesse, foram 

capturados, o que acabava por atrapalhar as coletas e a triagem dos mesmos. Para limitar a 

entrada de insetos maiores que poderiam danificar o plástico de coleta e dificultar a triagem e 

contagem do O. oryzae, foi utilizada uma tela de nylon (10 x 10 mm) (Figura 2) que ficava ao 

redor da armadilha.  

Para a coleta dos insetos, cada armadilha possuía ao seu redor um funil coletor, 

onde então eram fixados sacos plásticos para a coleta dos adultos. Os insetos foram retirados 
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das armadilhas sempre no dia seguinte pela manhã e levados ao Laboratório de Entomologia 

do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul para triagem e contagem dos adultos de 

O. oryzae dos demais insetos capturados. Para identificação das espécies, foi elaborada uma 

amostra com alguns insetos e enviado para a Estação Experimental de Itajaí onde o 

pesquisador Dr. Eduardo Rodrigues Hickel fez a identificação e a confirmação da espécie O. 

oryzae. Durante as coletas também foi observado outras espécies de gorgulho aquático, porem 

em menor densidade. 

 

Figura 2 - Detalhe da tela plástica com malha de 10 x 10 mm fixada na armadilha. 

 
Fonte: Elaboração do Autor, 2014. 

A flutuação de O. oryzae, bem como os eventuais períodos de ausência de adultos 

no campo, foram estabelecidos com a análise gráfica do número de indivíduos capturados 

durante o decorrer das coletas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando que a armadilha luminosa irá sempre atrair os adultos nos voos 

recém-saídos das áreas de hibernação, pode-se afirmar, que nas condições do experimento, 

nas safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16, a revoada iniciou em novembro, quando a 
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temperatura média foi de aproximadamente 22°C, isto é, coincidindo com a época de 

aumento de temperatura e também umidade relativa do ar conforme (HICKEL, 2013). 

 Para Hickel (2013) é nesta fase inicial do desenvolvimento das plantas, entre 15 

a 40 dias após a semeadura, que ocorre a principal fase de ataque e também é a fase mais 

propícia para o estabelecimento da população do O. oryzae na área de cultivo. Isso ocorre 

devido à cultura já estar estabelecida no campo e às condições climáticas favoráveis ao 

inseto (temperatura, umidade e fotoperíodo) e as lavouras de arroz irrigado encontrar-se 

numa fase propícia para a infestação. 

Mielitz (1993) e Hickel (2013) observaram um aumento populacional de O. 

oryzae no período entre o final de setembro e meados de outubro, resultados este não 

corroborando com os obtidos no presente trabalho, porém, esta diferença provavelmente deve-

se às condições climáticas distintas. Em trabalho realizado por Camargo et al. (1990), no Vale 

do Rio Paraíba, São Paulo, em 1988, os autores constataram a primeira grande revoada em 

novembro, tanto quando a coleta foi manual como com armadilha luminosa, dados estes 

semelhantes aos obtidos neste trabalho. 

Figura 3 – Flutuação populacional de adultos de Oryzophagus oryzae em arroz irrigado 

nas safras 2013/14, 2014/2015 e 2015/16. 
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Figura 3 – Flutuação populacional de adultos de Oryzophagus oryzae em arroz irrigado 

nas safras 2013/14, 2014/2015 e 2015/16.                                                   (continuação) 

 

 
Fonte: Elaboração do Autor, 2016. 
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números foram baixos porque foram épocas em que se constatou a presença do El nino, pois 

esse fenômeno traz muita chuva para o sul do Brasil, assim então interferindo na flutuação 

desse inseto. 

Ainda analisando as três safras, observamos e podemos afirmar que houve a 

ocorrência de duas gerações anuais, levando-se em consideração um ciclo biológico médio de 

45 dias. Segundo Hickel (2013), o registro da ocorrência de duas gerações anuais, no estado 

de Santa Catarina, talvez tenha origem na época onde eram realizados dois cultivos de arroz 

na mesma safra, no entanto, com o advento das cultivares de ciclo médio e tardio, o segundo 

cultivo deixou de ser praticado, não havendo assim, condições favoráveis para uma segunda 

geração. Assim, levantamento populacional de adultos de O. oryzae deve ser realizado em um 

maior número de áreas, comparando com dados obtidos por meio da amostragem da fase 

larval de O. oryzae, para confirmação do número de gerações que podem ocorrer durante uma 

safra. Como podemos ver na (Figura 3), ficou muito claro quando ocorre as maiores 

movimentações desse inseto, pois o primeiro pico e quando eles abandonam os sítios de 

hibernação e começam a se estabelecer nas lavouras. O segundo e o terceiro são as duas 

gerações de descendentes que ocorrem durante o cultivo. Nas safras 2014/2015 e 2015/2016 

podemos ver uma movimentação considerável no mês de fevereiro, momento em que os 

adulto retornam para os sítios de hibernação, pois as condições de alimentação são 

desfavoráveis assim também como a temperatura e o fotoperíodo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Adultos de O. oryzae foram coletados em maior número nos meses de novembro e 

fevereiro, durante as três safras avaliadas. 

Nas condições do experimento foram registradas duas gerações de O. oryzae por 

safra. 
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