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INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o Brasil se apresenta como um dos maiores produtores de grãos
de todo o mundo. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), o país alimenta aproximadamente 800 milhões de pessoas ao redor
do globo, perdendo apenas para os Estados Unidos no quesito exportação. No
entanto, essa situação está prestes a mudar.
Segundo Elisio Contini, pesquisador científico e gerente de inteligência na Embrapa,
devemos alcançar o primeiro lugar dentro de cinco anos, já que a participação
do Brasil no mercado internacional praticamente quintuplicou na última década,
atingindo uma receita recorde de cerca de U$ 100 bilhões.
E tem mais: o Brasil tem potencial para atingir, até 2050, a marca de 500 milhões
de toneladas de grãos produzidos anualmente, tornando-se um nome ainda maior
quando se fala em segurança alimentar mundial.
Toda essa capacidade produtiva, no entanto, sofre com um problema sério e
bastante conhecido pelos agricultores: a perda de grãos após a colheita.

Em 2015, o Grupo de Pesquisa e Extensão em
Logística Agroindustrial da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) apontou
o desperdício de 2,3 milhões de toneladas
somente de soja e milho. Quando colocado em
valores, o prejuízo foi de R$ 2 bilhões.
Diante disso, quais as boas práticas que
devem ser realizadas no pós-colheita e na
armazenagem para se manter a qualidade dos
grãos e não colocar o trabalho de uma safra
inteira a perder? É o que você vai descobrir nos
próximos capítulos deste e-Book.
Fique com a gente e conheça as dicas que
vão otimizar sua operação nessas duas
importantes etapas do ciclo produtivo.
Boa leitura!
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PRÉ-ARMAZENAMENTO:
CUIDADOS NO
PÓS-COLHEITA

Vamos começar falando de uma parte do processo que ainda não
compreende o armazenamento em si, mas contribui diretamente para que ele
aconteça da melhor maneira possível.
O pós-colheita compreende as etapas de limpeza e secagem, que serão
detalhadas abaixo.

2.1 Limpeza dos grãos
A limpeza é o primeiro passo para uma estocagem de sucesso. Isso porque, a partir
dela, é possível livrar a carga de impurezas, restos culturais, ou mesmo de grãos
indesejáveis, tanto os quebradiços quanto os que podem ter sido afetados por
doenças antes da colheita.
Um exemplo disso é o processo de podridão que alguns fungos, como o Diplodia
macrospora, podem causar à cultura do milho. Os grãos afetados pelos patógenos
são chamados de grãos ardidos, cuja presença em lotes comerciais possuem um
limite máximo de tolerância de 6% no caso deste cereal.
2.2 Secagem dos grãos
Antes de prosseguir com o armazenamento dos grãos colhidos, é imprescindível
verificar as condições de umidade na qual eles se encontram. Caso o índice esteja
além do percentual apropriado para se estocar, os grãos devem passar pelo
processo de secagem.

Para isso, você pode optar por duas formas:
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MÉTODO NATURAL

Como o nome já diz, o método natural utiliza a ação do vento e do sol para secar
os grãos em ambiente aberto, deixando-os dispostos em lonas, tabuleiros ou
eiras. Este processo, porém, além de ser mais lento, também é mais suscetível
ao clima, sendo indicado apenas para determinadas situações, em que os lotes
são pequenos.

MÉTODO ARTIFICIAL

Diferentemente da primeira opção, o método artificial utiliza equipamentos que
aumentam a temperatura e o fluxo do ar em um local fechado.
Os secadores, como são chamados, oferecem a vantagem de ser mais rápidos e
de funcionar em meio a um ambiente controlado, o que torna o processo mais
prático e independente das condições climáticas.
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Agora que você já sabe quais são os cuidados básicos no pós-colheita, é hora de
conhecer as boas práticas que não podem ficar de fora na hora do armazenamento.
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ARMAZENAMENTO

NA PRÁTICA

De modo geral, podemos separar os cuidados no armazenamento em três
categorias, abordadas a seguir.

3.1 TERMOMETRIA DO SILO
A temperatura dentro do silo deve ser mantida entre 14 e 18 ºC. Qualquer alteração
nessa medida pode prejudicar a integridade dos grãos. Portanto, é crucial que esse
fator seja verificado constantemente, a fim de que as correções possam ser feitas
logo que alguma irregularidade for detectada.
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Quando a temperatura aumenta, os materiais orgânicos podem se deteriorar ou,
ainda, tornar o ambiente propício ao surgimento de fungos e pragas — sobre isso,
falaremos no tópico 3.2 com mais detalhes.
O mesmo pode ser dito a respeito da umidade. Se estiver acima dos níveis
recomendados, ela também proporcionará condições ideais para o surgimento de
determinados insetos e fungos, podendo este problema ser potencializado pela
combinação com uma temperatura desregulada.
Para facilitar o controle da temperatura, você pode contar com dois tipos de
termometria:
•
Termometria tradicional: funciona a partir de um plug ligado a uma caixa
de comutação, que fica responsável por medir a temperatura do silo.
•
Termometria automatizada: por permitir a instalação de sensores em
locais estratégicos do silo, a termometria automatizada oferece a possibilidade de
verificar a temperatura em mais de um ponto, acusando os focos de aquecimento
que venham a surgir no ambiente.

3.2 CONTROLE DE PRAGAS
Como dissemos, o descontrole da temperatura e da umidade está diretamente
relacionado ao surgimento de patógenos e pragas que podem infestar o local de
armazenamento.

Para evitar que isso aconteça, você pode optar por algumas formas de controle.
Veja a seguir.
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3.2.1 CONTROLE FÍSICO
Para o controle físico, você pode investir na manutenção da umidade e da
temperatura, já citados, ou ainda realizar o resfriamento artificial do local.
3.2.2 CONTROLE BIOLÓGICO
O controle biológico consiste em lançar mão de insetos ou parasitoides que
sejam predadores naturais daqueles organismos e possam infestar o local de
armazenagem.
Um exemplo disso é o Theocolax elegans, utilizado na parasitagem das larvas de
coleópteros, como o Rhyzopertha dominica, mais conhecido como gorgulho-doscereais, uma espécie capaz de causar transtornos aos produtores de milho, arroz,
sorgo, entre outros.
3.2.3 CONTROLE QUÍMICO
Um dos métodos de controle mais utilizados atualmente, mas que vem
apresentando problemas relacionados à resistência das pragas, é o uso do controle
químico.

Esta modalidade de controle pode ser
dividida em dois grupos. O primeiro
deles é o tratamento preventivo, que
consiste em aplicar um inseticida
líquido sobre os grãos no momento
que antecede a entrada do cereal no
armazém, fazendo com eles fiquem
protegidos por um determinado período
contra o ataque das pragas.
Já o tratamento curativo, também
chamado de expurgo, serve para
eliminar as pragas depois de instaladas,
mediante a liberação de um gás letal a
estes insetos no interior da massa de
grãos que tiver sido infestada.
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3.3 MANUTENÇÃO CONSTANTE
Não são apenas os grãos que precisam estar limpos para serem armazenados
corretamente. O estado de conservação dos silos também precisa ser
constantemente verificado para evitar problemas que podem prejudicar a
qualidade dos produtos ou, até mesmo, causar acidentes graves.
A manutenção do silo deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. No
entanto, uma verificação visual também é recomendada quando houver a troca
de culturas a serem ali armazenadas.
Entre os diversos detalhes aos quais você deve se atentar, os principais são:
• Verificar se há infiltrações.
• Inspecionar a parte elétrica, incluindo ventiladores
e sistema de termometria.
• Conferir se existe achatamento nas placas metálicas.
• Inspecionar se os parafusos estão firmes.
Quaisquer alterações além dessas também devem ser levadas em consideração
assim que forem observadas. Lembre-se: todo esse cuidado ajuda a tornar o
trabalho mais seguro na sua propriedade, além de impedir que os grãos sejam
danificados por causas que podem ser evitadas.
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3.3.1 LIMPEZA DO SILO
A limpeza do silo, que deve ser
realizada pelo menos uma vez por ano,
envolve seu completo esvaziamento e
higienização, a fim de livrar o ambiente
de resíduos e focos de patógenos e
insetos.
Você pode começar esse processo
varrendo o ambiente e coletando
resíduos de grãos e pó, os quais devem
ser eliminados logo em seguida.
Feito isso, é preciso higienizar o local
por meio de inseticidas capazes de
eliminar insetos que estejam se alojando
em máquinas, equipamentos ou, até

mesmo, nas paredes. Os produtos
podem ser aplicados pela pulverização
ou termonebulização.
Além dos corredores, passarelas, túneis,
elevadores e moegas, podemos destacar
as canaletas de aeração como um ponto
de atenção, onde os farelos da cultura
anterior possam ficar depositados,
atraindo pragas e microrganismos.
Vale ainda ressaltar que, sem essa
higienização, o desempenho dos
produtos de controle fitossanitário, caso
sejam utilizados, também pode ter sua
eficácia reduzida. Ou seja, manutenção e
limpeza são processos mandatórios para
um armazenamento de sucesso.

As boas práticas no armazenamento de grãos são uma forma de dar continuidade
a todos os cuidados que você teve antes da colheita. Afinal, o objetivo é sempre o
mesmo: evitar perdas ao longo de todo o ciclo e manter a qualidade dos produtos
até a última etapa da cadeia produtiva.
Sendo assim, não deixe de seguir as dicas que apresentamos até aqui, fazendo com
que elas se tornem rotineiras na fazenda. Mesmo sendo um processo trabalhoso,
de uma coisa podemos ter certeza: é muito mais fácil e menos custoso prevenir os
problemas do que remediá-los.
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