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Utilização de iscas para controle de roedores

em unidades armazenadoras de grãos
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Resumo

Esse trabalho teve objetivo de estudar a atratividade das frutas laranja e abacate como iscas no

controle de roedores. Foram realizados três tratamentos: raticida com pó de contato e isca Klerat;

raticida com pedaços de laranja e; raticida com pedaço de abacate.  A quantidade de ratos foi

evidenciada mediante constatação de sinais de pegadas das patas e da caldas no pó de contato

e sinais de mordidas nas iscas nas caixas. Conclui-se que a laranja demonstrou excelente ingre-

diente atrativo, devido à grande concentração de suco líquido, enquanto que o abacate apresen-

tou baixa atratividade, devido ao escurecimento precoce da polpa.
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Introdução

Armazenar deve ser entendido como um elenco de medidas destinadas a manter a massa de

grãos protegida contra os seus inimigos naturais. Cada grão que se deteriora, cada grão que se

perde implica em perda, tanto quantitativo, como qualitativa. Diante disso se insere o controle de

roedores, a interveniência no hábitat dos ratos, determina a adoção de medidas concretas como

o uso de armadilhas, modificação do hábitat, controle biológico e uso de raticidas, com objetivo de

atuar diretamente nos quatros fatores da vida: água, alimento, abrigo e acesso, procurando

desestabilizar os roedores. O combate aos roedores deve ser feito através de um conjunto de

métodos que compreende não só a eliminação física dos roedores infestantes, mas também a

modificação do meio ambiente, de forma a torná-lo mais impróprio à livre proliferação desses
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animais. Quanto mais limpo, asseado, higiênico e ordenado for o ambiente, menor será a pro-

babilidade dos roedores ali se instalarem. De acordo com Carvalho Neto (1995) o principal com-

bate ainda se concentra nos métodos de eliminação dos roedores grupos: mecânicos ou físicos,

biológicos e químicos através do uso de raticidas. O controle de roedores em unidades de arma-

zenamento não é tarefa fácil e nem eventual. Se não houver conscientização e vigilância perma-

nente, todo um esforço de controle acaba sendo perdido em pouco tempo e a retomada de ação

vai enfrentar dificuldade muito maiores do que na primeira empreitada.

A história do rato surge basicamente com a sofisticação das sociedades humanas. A maior parte

dos pesquisadores afirma que ele migrou para a Europa e depois para as Américas a partir da

Ásia tropical, por volta dos séculos XI e XII. Antes disso, somente há registros de camundongos

na China e Egito (GIORDANO, 1994). Os roedores são de espécies sinantrópicas (que vivem

com o homem), mais comuns de ratos são Mus musculus (camundongos), Rattus norvegicus

(ratazana) e Rattus rattus (rato de telhado).

De acordo com Elias (2008), os roedores destroem cerca de dez vezes o que podem realmente

consumir. Um casal de roedores em um armazém consome cerca de 14 kg de alimento entre o

outono e o inverno. O mais grave é que neste período de 6 meses expelem excrementos e mais

de 5,5 litros de urina, além de milhares de pêlos que contaminam os produtos dos quais se

alimentam. Segundo Carvalho Neto (1995) os ratos e camundongos são onívoros como o ho-

mem, isto é, alimentam-se de praticamente qualquer tipo de comida, embora possam ter suas

preferências. É um erro pensar que esses animais se alimentam de qualquer coisa sem ligar para

o gosto que possa ter na verdade, os roedores preferem alimentos frescos aos já estragados,

fermentados ou azedos. As preferências alimentares dos roedores são bastante variadas e, por

essa razão, parece não existir uma isca que seja universalmente bem aceita por eles. Em certas

situações, as iscas raticidas comerciais simplesmente não são aceitas pelos ratos e é preciso

formular localmente a isca raticida empregando alimentos que os ratos estão habituados a co-

mer.

Material e métodos

O trabalho foi realizado na unidade armazenadora da Coopavel Cooperativa Agroindustrial, loca-

lizada à margem da BR 277 – km 591 em Cascavel, Estado do Paraná. A unidade armazenadora

possui três armazéns graneleiros que foram assim denominados: Armazém I (trigo armazenado);

Armazém II (soja armazenada) e; Armazém III (milho armazenado). O Armazém II apresentava

sacos ao redor com objetivo de aumentar a capacidade estática do armazém graneleiro. A Tabela

1 apresenta a cronologia da presença das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

Em cada armazém foram colocadas dez caixas porta-iscas distribuídas conforme a Figura 1.

Durante o período de realização de coleta de dados foram monitoradas as caixas porta-iscas

diariamente no horário das 8:00 hs, verificando se havia alguma evidências da presença de roe-

dores no interior das caixas porta-iscas, tais como pegadas no pó de contato e sinais de mordidas

ou consumo das iscas.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13187



188

Tabela 1. Distribuição das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

      Armazéns

Período I II III

27 a 31/07/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

27 a 31/07/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

27 a 31/07/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

03 a 07/08/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

03 a 07/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

03 a 07/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

10 a 14/08/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

10 a 14/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

10 a 14/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

Figura 1. Distribuição das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

Resultados e discussão

A Tabela 2 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando se utilizou

raticida tradicional e isca Klerat como atrativo.
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Tabela 2. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e isca

Klerat.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total

27 a 31/07 I  -  1  1  1  1  1  1  1  1  -    8

03 a 07/08 II  2  1  1  1  1  2  2  1  -  1  12

10 a 14/08 III  -  1  1  1  -  -  -  -  1  1    1

Total por ponto  2  3  3  3  2  3  3  2  2  2  25

Obs.: P1 a P10 são as identificações das caixas porta-iscas.

Observa-se na Tabela 2 que a maior incidência de roedores foi evidenciado no Armazém II (cerca

de 48%), seguido do Armazém I (cerca de 32%) e do Armazém III (cerca de 20%). Possivelmente

o fato se deve a existência de sacaria em torno do armazém, com objetivo de conter os grãos de

soja armazenados, aumentando a capacidade estática do armazém. A presença de sacaria pos-

sibilita a formação de ninhos de roedores entre os sacos, aumentando a população de roedores e

consequentemente, a maior incidência dos mesmos nas caixas porta-iscas. Assim, podemos

concluir que, a prática de aumentar a capacidade do armazém utilizando-se de sacarias, contribui

para o aumento da população de roedores no mesmo. Podemos observar também que, em todos

os locais internos e externos do armazém, evidenciou-se a presença de roedores, quando se

utilizou de iscas Klerat, independentemente do local onde as iscas foram colocadas no armazém.

A Tabela 3 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando se utilizou

raticida tradicional com as iscas Klerat e pedaços de laranja.

Tabela 3. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e

iscas Klerat e pedaços de laranja.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total

27 a 31/07 II  2  2  2  2  2  2  1  2  1   2   18

03 a 07/08 III  3  2  3  2  3  2  3  2  2   3   25

10 a 14/08 I  3  2  3  2  2  2  2  2  1   2   21

Total por ponto 8  6  7  6  7  6  6  6  4   7   63

De acordo com a Tabela 3 podemos observar que ocorreu uma maior incidência de roedores no

Armazém III (39,7%), seguidos do Armazém I (33,3%) e Armazém II (27,0%). Comparativamente

a Tabela 2, verifica-se que a presença de roedores nas caixas porta-iscas foi maior em todos os

armazéns graneleiros quando utilizou-se pedaços de laranja adicionado a isca Klerat e, ao con-

trário do observado, quando utilizou-se somente isca Klerat, a incidência de roedores foi menor

no Armazém II. A maior presença de roedores no Armazém III pode ser explicada pela presença

de milho armazenado, sendo um alimento que apresenta maior atratividade aos roedores. Em

relação às posições das caixas porta-iscas podemos verificar na Tabela 3 que não houve diferen-

ça quanto ao número de incidência de roedores.

A Tabela 4 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando utilizou-se

o raticida tradicional com as iscas Klerat e pedaços de abacate.
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Tabela 4. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e

iscas Klerat e pedaços de abacate.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total

27 a 31/07 III  1  1  1  1  1  1  1  1  1     9

03 a 07/08 I  2  2  1  1  2  2  2  2  2   16

10 a 14/08 II  2  1  2  1  1  1  1  1  1     2

Total por ponto  5  4  4  3  4  4  4  4  4   36

Observa-se na Tabela 4 que a maior incidência de roedores foi evidenciada no Armazém I (44,4%)

cujo produto armazenado era o trigo, seguido do Armazém II (30,6%) e do Armazém III (25,0%).

Comparativamente ao uso somente da isca Klerat (Tabela 2), podemos observar que a incidência

total de roedores foi maior quando utilizou-se junto a isca tradicional e pedaços de abacate. No

entanto, verifica-se que o uso de pedaços de abacate como atrativo apresentou menor incidência

de roedores quando comparado com o uso de pedaços de laranja (Tabela 3), devido possivel-

mente a manutenção das características organolépticas da laranja em relação ao abacate, visto

que o abacate apresenta na caixa porta-isca um escurecimento e maior deterioração física e

química. Além disso, há nos pedaços de laranja um maior percentual de substância líquida, o que

favorece que o alimento se torne mais atrativo.

A Tabela 5 apresenta um resumo da incidência verificadas de roedores e o percentual relativo de

presença nas caixas porta-iscas de cada armazém. Analisando a Tabela 5 nota-se que, indepen-

dentemente do produto armazenado, ocorreu a incidência de roedores e que a combinação de

isca Klerat com pedaços de laranja apresentaram maior atratividade do que a presença única da

isca Klerat ou combinada com pedaços de abacate. Assim, podemos concluir que, tirando o efeito

da presença da isca Klerat nas caixas porta-iscas, as combinações de Klerat com pedaços de

frutas, em especial a laranja e abacate, aumentam a presença de roedores nas caixas porta-

iscas, contribuindo para um maior controle populacional dos roedores, visto que os mesmos terão

contato com o raticida em pó tradicional e o Klerat. No entanto, os pedaços de frutas não têm

efeito sobre o controle de roedores como o Klerat, visto que o mesmo possui em sua constituição

substâncias que irão atuar sobre o organismo do animal, objetivando a sua morte.

Tabela 5. Presença de roedores evidenciados nas caixas porta-iscas distribuídas nos armazéns.

Arm. I Arm. II Arm. III         Resultado

(Trigo) (Soja) (Milho) Total %

Pó de contanto + isca Klerat 13 11 10   34 27,2

Pó de contato + Klerat + Laranja 19 15 17   51 40,8

Pó de contanto + Klerat + Abacate 16 13 11   40 32,0

Total de ratos 48 39 38 125 100,0

Percentual por Armazém (%) 38,4 31,2 30,4 100 -
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