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Resumo

A limpeza e higienização das unidades armazenadoras são medidas preventivas de infestação de

pragas mais importantes na conservação dos grãos, as mais simples de serem executadas e de

menor custo, porém raramente são realizadas pelos responsáveis de armazenagem. Diante dis-

so, este trabalho teve por objetivo identificar os pontos críticos de uma unidade armazenadora

para o desenvolvimento de pragas e definir as reais condições e necessidade de atividades de

limpeza e higienização, tendo como base o MIPGRÃOS.

Palavras-chave: medidas preventivas, armazenagem de grãos.

Introdução

A fim de suprir a demanda mundial de alimentos, tendo em vista o crescimento populacional, tem-

se a necessidade crescente de manter os produtos, no período de armazenagem, com o mínimo

possível de perdas, para que a qualidade do grão colhido no campo seja mantida durante o perío-

do de armazenamento.

Os produtos agrícolas podem sofrer ataque de pragas tanto no campo quanto nas unidades

armazenadoras. As pragas de produtos armazenados ocorrem em todo o mundo, causando sé-
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rias perdas quando não são implantadas medidas adequadas de controle. São as maiores causa-

doras de perdas físicas, além de serem responsáveis pela perda na qualidade dos grãos e seus

subprodutos, no momento que são destinados à comercialização e ao consumo (LORINI, 1999).

Segundo Lorini (2008), as medidas preventivas da infestação de pragas são as mais importantes

na conservação de grãos, as mais simples de serem executadas e de menor custo. No entanto

raramente são realizadas pelos responsáveis de armazenagem.

A limpeza e higienização das unidades armazenadoras de grãos representam o maior ganho no

controle de pragas de grãos armazenados, associado à eficiente aplicação dos inseticidas

controladores de pragas, conhecimento dos hábitos alimentares das pragas e de toda estrutura

da unidade, assim como o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no processo de

recebimento, beneficiamento e armazenamento de grãos.

Esse trabalho tem por objetivo descrever os procedimentos padrões mínimos de limpeza e

higienização de máquinas, equipamentos e estruturas envolvidas no processo de recebimento,

beneficiamento e armazenagem de grãos, assim como a periodicidade em que as mesmas de-

vem ser realizadas a fim de eliminar pontos de desenvolvimento e proliferação de pragas dentro

das unidades armazenadoras de grãos.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido em uma unidade armazenadora típica de recebimento de grãos de

soja, milho e trigo da C.VALE, Cooperativa Agroindustrial, localizada na cidade de Palotina, Oeste

do Paraná.

Conhecendo a unidade armazenadora em seus detalhes, tanto a estrutura como seus equipa-

mentos e máquinas, somando com o conhecimento do habito alimentar das pragas foi definido os

pontos de monitoramento utilizado para verificar a presença de pragas nos locais (pontos críticos)

de cada setor da unidade que possibilitam o desenvolvimento das pragas. A identificação e carac-

terização dos pontos críticos de pragas determinaram as medidas de limpeza e higienização dos

setores que são definidas de acordo com o grau de risco de desenvolvimento das pragas no local

e das condições em utilizar inseticidas de controle. As limpezas foram enquadradas em diária,

mensal, semestral e anual conforme necessidade especifica de cada local nos setores, enquan-

to, a higienização é definida conforme o grau de risco da presença de pragas verificada no mo-

mento de monitoramento para preenchimento da planilha ou no caso de aplicação de inseticida

para controle preventivo.

Resultados e discussão

Medidas preventivas de infestação de pragas, como limpeza e higienização de estruturas, máqui-

nas e equipamentos que fazem parte, direta ou indiretamente, do processo de recebimento,
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beneficiamento e armazenagem de grãos é, sem dúvida, um dos métodos de maior eficiência e

de menor custo para o controle dessas pragas.

A utilização de materiais simples como vassoura, aspirador de pó e água para lavação das estru-

turas e equipamento representam o maior ganho no controle das pragas.

A eliminação de produtos e resíduos depositados em locais inadequados contribui significativa-

mente para o não desenvolvimento das pragas na unidade armazenadora. A efetiva limpeza dos

resíduos gerados durante o processo de recebimento, beneficiamento e transporte do produto,

assim como o destino dado a estes resíduos se torna um agente fundamental na eliminação dos

focos de desenvolvimento e entrada das pragas nas unidades armazenadoras e posterior conta-

minações nos produtos que estão armazenados em condições adequadas. Com isso, eliminam-

se as pragas que são de origem do campo e que se instalam em locais com grande concentração

de resíduos e produtos que constituem um habitat favorável para seu desenvolvimento com ali-

mento a vontade.

Devemos manter as estruturas, máquinas e equipamentos, pelo menor tempo possível, com

produtos e resíduos para inibir a reprodução das pragas no interior da unidade armazenadora.

Em unidade armazenadora que recebe, beneficia e armazena grãos é necessário adotar, com

frequência a limpeza nos pontos críticos de presença de pragas, a fim de não possibilitar acúmulo

de produto e resíduos por tempo suficiente para o desenvolvimento das pragas no interior da

unidade.

Na recepção dos grãos para classificação, é comum haver grãos caídos nas proximidades do

local onde é feito a coleta. Para eliminar esse tipo de resíduos, uma simples varrição deve ser feita

diariamente, a fim de não favorecer o acúmulo de produto e então tornar-se ambiente propício pra

o desenvolvimento de insetos. Numa sequencia de fluxo do produto na unidade, este seria o

primeiro ponto de acesso das pragas no interior da unidade.

As balanças são locais de constante acúmulo de produto, isso muitas vezes devido à forma

construtiva dessas estruturas, diante disso os resíduos e seus equipamentos devem sofrer lim-

pezas periódicas, no mínimo mensais. Balanças como fosso subterrâneo tem um agravante para

a realização da limpeza, pois são de difícil acesso e em sua maioria não foram projetadas para o

escoamento da água. Nesses casos a atenção deve ser redobrada. O monitoramento deve ser

constante a fim de não permitir o acúmulo de resíduos, impedindo assim o desenvolvimento de

certas pragas.

Locais como as moegas são propício para o desenvolvimento de pragas, isso devido a presença

de sobras de produtos. Como é local de difícil acesso, recomenda-se fazer limpeza diariamente

em sua superfície em locais de fácil acesso. Quando isso não for possível, deve-se tirar as pran-

chas, com frequência mínima de duas vezes no ano, por onde percorrem os pneus dos veículos

para promover a limpeza e lavar toda a estrutura, tanto na superfície quanto pelo interior das

moegas, eliminando todo e qualquer produto e resíduo existente. Quando for usada água deve-se

ter cuidado com a instalação elétrica.

Nos túneis, devido a presença de máquinas que não permitem o uso de água, há dificuldade de se

fazer a limpeza, isso associado ao precário acabamento das paredes e piso tornam o local propí-

cio para o desenvolvimento dos insetos. Recomenda-se, portanto, limpeza semanal, quando se

tem movimento produto úmido e com impurezas, já em túneis onde movimenta produto armaze-

nado e seco, as precauções quanto à eliminação das impurezas no túnel diminuem, podendo as
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limpezas ser realizadas mensais, desde que, o produto movimentado esteja ausente de pragas,

caso contrário recomenda-se limpar a estrutura semanalmente. Caso não seja possível realizar a

expedição do produto devido à presença de pragas, deve-se realizar expurgo na massa de grãos,

limpeza dos túneis, poço de elevadores, máquina e equipamentos com posterior higienização

dos locais para obter ausência de pragas vivas e posterior realização do embarque.

Os equipamentos utilizados para transporte dos produtos na unidade armazenadora, assim como,

máquinas de pré-limpeza, limpeza e os secadores, que são comuns em unidades de recebimento e

beneficiamento de grãos, na maioria dos casos não foram projetados para receberem água para

lavação e eliminação fácil das impurezas retidas em seus acessórios e estruturas. Esses equipa-

mentos devem ser limpos conforme possibilidade de parada de utilização dos mesmos para tal.

No final da safra, recomenda-se fazer uma limpeza geral, utilizando-se água para lavação, nes-

ses casos é importante verificar o escoamento da água. A limpeza deve ser realizada de cima pra

baixo, promovendo sempre dos pontos mais altos para os mais baixos, não ficando nada isento

da limpeza ou com produto depositado.

A unidade armazenadora, objeto de estudo deste trabalho, foi construída a cerca de 40 anos e

desde então vem sofrendo melhorias a fim de elevar a qualidade do produto armazenado. Entre

essas melhorias, está a simples frequência na higienização e limpeza da unidade, afim evitar o

desenvolvimento de pragas.

O uso adequado de medidas preventivas como limpeza e higienização da unidade armazenadora,

definirá o sucesso da meta estabelecida no programa de MIPGRÃOS. O simples uso de equipa-

mentos simples de limpeza, como, por exemplo, vassouras, escovas e aspiradores de pó, em

moegas, túneis, passarelas, secadores, fitas transportadoras, eixos sem-fim, máquinas de lim-

peza, elevadores, etc. nas instalações da unidade armazenadora representa os maiores ganhos

deste processo.

A eliminação total de focos de infestação dentro da unidade, com resíduos de grãos, poeiras e

sobras de classificação, permitirá o armazenamento adequado. Após essa limpeza, o tratamento

periódico de toda estrutura armazenadora, com inseticidas protetores de longa duração, é uma

necessidade para evitar a reinfestação de insetos.

Considerações finais

Para obter sucesso no programa de manejo integrado de pragas de grãos armazenados na uni-

dade armazenadora, deve-se proceder de atividades periódicas mínimas de limpezas e higienização

nos setores determinados para avaliação e preenchimento da planilha de monitoramento de pra-

gas na unidade armazenadora, conforme necessidade específica e oportuno de cada local, não

possibilitando acúmulo de resíduo e produto no interior da unidade que possa servir de alimento

para as pragas de grãos armazenados, assim como, pássaros e roedores.

Buscando melhor eficiência de aplicação dos inseticidas líquidos nas estruturas da unidade

armazenadora deve ser levado em consideração 3 fatores essenciais: umidade relativa, tempera-

tura e sujidades existentes na superfície a ser tratada. A umidade relativa e temperatura do ar
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podem afetar na volatilização e degradação dos inseticidas e aplicar inseticida líquido em superfí-

cie com sujidade à eficiência diminui devido, principalmente, as partículas pequenas de sujeira

absorver o inseticida e este não ficar disponível para as pragas, portanto deve-se retirar o máximo

possível de sujidades dos locais onde será tratado com inseticida líquido.

Alternar a utilização de inseticidas líquidos a cada aplicação é de fundamental importância para

evitar que as pragas criem resistência aos ingredientes ativos dos inseticidas em todos os setores

da unidade. Para tratamento nas estruturas, máquinas e equipamentos é interessante alternar a

aplicação dos seguintes inseticidas: Propoxyl a 40 ml/l de calda, Demand a 15 ml/l de calda, Biflex

a 15 ml/l de calda, Actellic a 25 ml/l de calda, Sumigran a 30 ml/l de calda, ProStore a 20 ml/l de

calda e K-Obiol a 20 ml/l de calda aplicando de 50 a 60 ml/m² de calda na superfície tratada.

Segue abaixo as recomendações de limpeza específica para cada setor com recomendações de

períodos a serem executadas.

Setor 01 – Classificação

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos e varrição do local quando necessário. Dar

destino adequado ao descarte do produto utilizado para classificação quando houver e organi-

zar as embalagens de amostras de produto arquivadas;

• Limpeza mensal: além de realizar a limpeza diária acrescentar o controle de invasoras e limpe-

za do pátio em torno e no interior do prédio da classificação, se necessário;

• Limpeza semestral: promover a limpeza no interior da estrutura da cobertura e do calador de

amostra pneumático;

• Limpeza anual: lavar as estruturas da classificação, no mínimo, a cada 2 anos;

• Higienização: Aplicar inseticida líquido após a limpeza semestral nos locais de guarda de amos-

tras de forma preventiva ou aplicação de inseticida líquido após a limpeza, quando encontrado

pragas nos monitoramentos para preenchimento da planilha do MIP.

Setor 02 - Balança

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos e varrição do local quando necessário;

• Limpeza mensal: realizar limpeza interna do escritório;

• Limpeza semestral: promover limpeza interna no fosso das balanças;

• Limpeza anual: lavar a superfície e o fosso interno das balanças, no mínimo, a cada 2 anos;

• Higienização: aplicar inseticida líquido no fosso da balança sempre que houver presença de

pragas, que justifique, e após a limpeza imediata quando encontrado pragas ou a cada seis

meses após a limpeza semestral de forma preventiva.

Setores 03 – Casa de Máquinas

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos e varrer o interior da casa de máquinas,
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moegas, entrada e saída das moegas quando houver e organizar sacarias de resíduos em

locais adequados;

• Limpeza mensal: limpar cobertura externa, promover limpeza do poço dos elevadores, túneis e

frestas da estrutura das moegas quando apresentar produtos ou sujidades;

• Limpeza semestral: abrir amortecedores, pé dos elevadores e retirar peneiras das máquinas

beneficiadoras para realizar a limpeza, promover a limpeza interna dos secadores, da cobertura

e das moegas;

• Limpeza anual: promover a lavação da cobertura, paredes, moegas, túneis e poço dos elevado-

res, no mínimo, a cada 2 anos. Máquinas, secadores e equipamentos deverão ser lavados, no

mínimo, a cada 5 anos;

• Higienização: Aplicação com inseticidas líquidos após as limpezas nos túneis, poço dos eleva-

dores e paredes sempre que houver presença de pragas ou a cada 90 dias de forma a proteger

contra infestações. Após a limpeza semestral aplicar inseticida líquido em toda estrutura, má-

quinas e equipamentos. Recomenda-se aplicar terra diatomácea sob as pranchas das moegas

por onde corre os pneus dos veículos após remoção das mesmas para limpeza.

Setores 04 – Armazéns

• Limpeza diária: recolher produto em torno do armazém quando houver;

• Limpeza mensal: limpeza da escada, passarela, túnel e poço do elevador se estiverem sujo ou

com produto;

• Limpeza semestral: limpeza dos amortecedores e pé de elevador, estruturas das correias trans-

portadoras, das telas dos armazéns e de toda estrutura interna do armazém quando necessá-

rio;

• Limpeza anual: lavar túnel, poço do elevador e paredes externa do armazém, no mínimo, a cada

2 anos e, se possível, lavar todo o interior armazém;

• Higienização: aplicação de inseticida líquido no túnel e poço de elevador após a limpeza mensal

quando houver presença de pragas ou a cada 90 dias de forma preventiva. Quando o armazém

estiver sem produto, aplicar inseticida líquido no interior do armazém após realizar a limpeza ou

lavação. Realizar expurgo, utilizando fosfeto de alumínio ou magnésio, no produto que está ar-

mazenado conforme necessidade apontada através da ficha de monitoramento de pragas. Após

o enchimento do armazém pode-se aplicar terra diatomácea, 20 gramas por m² na superfície da

massa de grãos criando uma barreira protetora. Quando verificar presença de traças no interior

do armazém deve-se realizar aplicação espacial com termonebulizador utilizando 20% de

inseticida misturado a óleo para o controle das traças ou aplicação de inseticida líquido com

nebulizadores em toda estrutura interna e externa do armazém. Pode-se aplicar terra diatomácea

na parte inferior dos redler e nos pé dos elevadores após as limpezas;

Setor 05 – Expedição

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos e varrição do local quando necessário;
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• Limpeza mensal: promover a limpeza interna do escritório. Realizar limpeza dos túneis, poço e

esvaziar e limpar a caixa de expedição, quando houver produto ou sujidade;

• Limpeza semestral: promover limpeza dos amortecedores, pé de elevadores e fosso da balan-

ça;

• Limpeza anual: lavar os túneis, poço de elevadores e caixa de expedição, no mínimo, a cada 2

anos. Máquinas e equipamentos lavar, no mínimo, a cada 5 anos;

• Higienização: aplicar inseticida líquido após a limpeza nos túneis, poço dos elevadores e caixa

de expedição quando encontrar pragas ou a cada 90 dias de forma preventiva. Pode-se aplicar

terra diatomácea no pé dos elevadores e no interior das caixas de expedição após a realização

das limpezas.

Setor 06 – Armazém de Sementes

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos e varrição do local quando necessário;

• Limpeza mensal: limpar o poço dos elevadores;

• Limpeza semestral: realizar limpeza interna das moegas, das máquinas de beneficiamento de

sementes e transportadores quando houver necessidade;

• Limpeza anual: lavar o poço dos elevadores e moegas, no mínimo, a cada 2 anos. Promover a

lavação dos equipamentos, máquinas e interior do armazém, no mínimo, a cada 5 anos;

• Higienização: aplicar inseticidas líquidos após as limpezas nos poço dos elevadores e paredes

sempre que houver presença de pragas ou a cada 90 dias de forma preventiva. Promover o

expurgo, utilizando fosfeto de alumínio ou magnésio, dos lotes de semente com rotatividade da

alternância constante de expurgo em toda a semente armazenada. Após a retirada da lona do

primeiro expurgo do lote aplicar inseticida líquido na superfície das sacarias ou bag’s de forma a

proteger contra infestações de pragas. Promover a termonebulização no interior do armazém

sempre que houver infestação de traças;

Setor 07 – Armazém de Insumos

• Limpeza diária: promover a varrição do local quando necessário;

• Limpeza mensal: limpar poço do elevador e limpar as paredes do armazém quando necessário;

• Limpeza semestral: promover a limpeza do pé do elevador e do interior da máquina de limpeza

quando necessário;

• Limpeza anual: lavar piso, paredes e cobertura do armazém, no mínimo, a cada 5 anos;

• Higienização: aplicar inseticida líquido nas paredes, piso, poço do elevador e máquina de limpe-

za após a realização das limpezas quando houver infestação de pragas ou a cada 180 dias de

forma preventiva;
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Setor 08 – Pátio

• Limpeza diária: promover a recolha dos grãos caídos pelo pátio, quando houver;

• Limpeza mensal: promover a poda da grama quando necessário;

• Limpeza semestral: promover a poda das árvores do pátio quando necessário e eliminar possí-

veis locais de focos de infestação de pragas e/ou locais de desenvolvimento das mesmas;

• Limpeza anual: lavar as paredes dos prédios próxima aos armazéns, no mínimo, a cada 5 anos;

• Higienização: aplicar inseticida líquido na grama próxima aos armazéns sempre que houver

presença de pragas ou a cada 90 dias de forma preventiva.
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