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Resumo

Sabe-se que diversas podem ser as causas de perdas de qualidade e quantidade dos produtos

armazenados por ataques de pragas. Muitas dessas perdas podem estar ligadas com o acúmulo

de resíduos nas estruturas armazenadoras. O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento

na unidade armazenadora a fim de identificar os pontos críticos que favorecem o desenvolvimen-

to das pragas e sugerir melhorias nas unidades armazenadoras para facilitar o processo de

higienização das estruturas para o controle de pragas dos produtos armazenados, que evitariam

perdas de quantidade e qualidade do produto, durante o período de armazenagem.
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Introdução

Diante das conhecidas exigências do mercado a respeito de índices de qualidade, maior produ-

ção por área plantada e baixos índices de perdas antes, durante e depois da colheita, surge um

novo item para que cooperativas e produtores se preocupem: a segurança alimentar.

Designada para indicar o grau de higiene ou de ausência de contaminação de alimentos, a ex-

pressão começa a tomar prioridade na indústria, o que preocupam cooperativas e produtores que

trabalham com programas de controles de insetos-pragas, fungos e pragas em geral. Para que

isso aconteça, no entanto, é absolutamente necessário que a armazenagem seja feita dentro dos

mais rígidos padrões de higiene e qualidade, sob o risco de comprometer toda uma produção em

caso de falta de cuidados.
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A legislação brasileira tem sido bastante rígida nesse sentido e o maior avanço ocorre na indús-

tria, cuja exigência se tornou muito mais rigorosa, chegando a exigir índices zero quanto a frag-

mentos de insetos. Na opinião de especialistas, o maior responsável e beneficiado em toda essa

história é o próprio consumidor.

A manutenção da qualidade do grão requer, além de cuidados durante a colheita, uma boa recep-

ção, classificação, secagem e armazenamento, o que significa muito mais do que simplesmente

encher o silo ou armazém e deixá-lo, sem acompanhar ou conhecer suas condições até ser

comercializado. Os grãos, como materiais biológicos, estão sujeitos a transformações de nature-

za distintas, oriundas da tecnologia aplicada ao pré-processamento.

Todas as fases do processo são importantes e decisivas. O preparo do solo, a escolha da se-

mente, as condições climáticas, a colheita, o transporte e por fim a armazenagem. Contudo, é aí

que ainda acontecem as maiores perdas em qualidade e quantidade, com o conseguinte prejuízo

financeiro. Esta etapa, tão decisiva, ainda não recebe a devida atenção por parte dos técnicos e

dos fabricantes de equipamentos. Pode-se afirmar que é extremamente simples projetar, instalar

e operar um sistema de conservação, ao mesmo tempo em que é extremamente sério e decisivo

quanto aos resultados na qualidade e no retorno financeiro.

O trabalho teve como objetivo identificar os pontos críticos na estrutura de armazenagem que

favorecem as pragas, e sugerir melhorias nas unidades armazenadoras para facilitar o processo

de higienização das estruturas para o controle de pragas dos produtos armazenados, que evitariam

perdas de quantidade e qualidade do produto, durante o período de armazenagem.

Material e métodos

O presente trabalho foi procedido em uma unidade armazenadora da região sudeste do Paraná

(Capitão Leônidas Marques). Foi realizado em duas etapas: primeiro identificou-se os pontos

críticos na unidade armazenadora que favorecessem o desenvolvimento e em seguida fez-se

melhorias dessas estruturas de forma que facilitasse os processos de limpeza e higienização da

unidade armazenadora.

Percorreu-se toda a unidade armazenadora, a fim de fazer um levantamento e identificar os prin-

cipais pontos críticos favoráveis para o desenvolvimento de insetos. Os locais mais sujeitos a

acúmulos de sujeira encontrados na unidade foram: moega, amortecedor de elevador, pisos e

estruturas de cobertura.

As pranchas das moegas eram pregadas e sem encaixes nas vigas laterais, o que permitiam que

estas se soltassem e rachassem com muita facilidade acumulando restos de produtos e dificul-

tando a limpeza, ocasionando desperdício e perda na rentabilidade e qualidade na armazenagem

do produto.

Os amortecedores eram dotados de tampa presas, o que dificultava a limpeza dessa estrutura,

acumulando portanto sujeira tornado-se assim um local ideal para o desenvolvimento dos insetos.

A parte estrutural, como era muito antiga, apresentava rachaduras no piso e cobertura com vigas

em “U” tendo suas cavidades voltadas para cima, tudo isso permite o acúmulo de muita sujeira e
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restos tornando assim lugar propício para o surgimento de pragas.

Resultados e discussão

Para resolver esses prolemas de acúmulo de sujeiras adoutou-se de medidas afim de eliminar

qualquer presença de resíduos e insetos.

Nas moegas, foi criado um encaixe nas vigas, fazendo com que as pranchas ficassem presas

nestas vigas fixadas com parafusos, não tendo assim a necessidade de desprega-las cada vez

que houver necessidade de se fazer a limpeza.

Nos sistemas de amortecedores foram colocados tampas móveis que se abrem com facilidade,

permitindo assim limpeza periódica desses amortecedores.

Nas paredes e pisos foi necessário fazer uma série de preenchimento e vedação com massa

especial, eliminando estes esconderijos de insetos, facilitando a limpeza e desinfecção do local

de armazenagem dos produtos.

Nas estruturas de coberturas precisou fazer uma melhor adequação do local, onde as mesmas

fiquem viradas com a cavidade para baixo, com isso evita o acúmulo de poeiras e restos de

produtos.

Para a limpeza das estruturas foi usado água e vassoura, de cima para baixo, eliminando qual-

quer tipo de resíduos ou insetos que poderias estar presentes no local.

Medidas preventivas como limpeza e adequação das estruturas a fim de prevenir o surgimento de

insetos são as mais importantes na conservação de grãos, as mais simples de serem realizadas

e de menor custo (LORINI, 2008).

Essas medidas, integradas com diferentes métodos de controle são pratica essencial para se

obter sucesso na supressão de pragas de grãos armazenado.
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