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A colhedora de trigo
Atualmente, a colhedora combinada é uma das máquinas mais

complexas da agricultura moderna, com motor mais potente, com
unidades de colheita e de trilha atualizadas, com sistemas modernos de
transmissão de potência, elétrico e hidráulico e com sistemas integrados
de agricultura de precisão, os quais têm sensores, GPS e monitores.

Para compreender o funcionamento da máquina colhedora,
como um todo, deve-se observar cuidadosamente a função de cada um
de seus sistemas.
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Componentes de uma colhedora

Segundo Portella (2000), a colhedora é uma máquina projetada
e construída especialmente para colher e trilhar diferentes espécies de
grãos de várias culturas agrícolas. Resumidamente podem-se distinguir
as seguintes funções em uma colhedora: corte da cultura e
direcionamento para os mecanismos de trilha; trilha, que consiste na
separação dos grãos de suas envolturas e de partes de suporte na planta;
separação do grão e da palha; limpeza do material; transporte e
armazenamento.

Velocidade de Trabalho de uma Colhedora

É um dos fatores mais importantes na operação de colheita.
Para o funcionamento eficiente e o correto aproveitamento da
capacidade de trabalho dessa máquina, é necessário regulá-Ia de acordo
com: o tamanho da máquina; a largura da plataforma; o rendimento e
as condições da lavoura.

Trabalhar em velocidade elevada (mais de 10 km/h) exige
maior potência para deslocar a colhedora, reduzindo a potência
disponível para acionar os distintos mecanismos de corte, de trilha, de
separação e de limpeza. Nessas condições, o manejo da colhedora
toma-se dificultoso e o operador cansa mais rapidamente, o que pode
levá-lo a cometer erros ou acarretar perdas.

Trabalhar em velocidade baixa (menos de 5 km/h) faz com que
a capacidade de trabalho seja reduzida. A colhedora não chega a estar
suficientemente abastecida e podem aumentar as perdas de grãos, por
falta de ação trilhadora, bem como por excesso de ventilação sobre a
massa de palha e grãos.

A capacidade de trabalho de uma colhedora é dada pela largura
do cilindro trilhador, que é o parâmetro que condiciona os demais
mecanismos da máquina. Quanto mais largo for o cilindro, maiores
serão os saca-palhas, as peneiras, os sem-fins e outros elementos,
permitindo também maior largura de corte. Do mesmo modo, a potência
do motor terá de estar compatibilizada com a largura do cilindro.
Também, quanto maior o cilindro e mais potente o motor, maior será a
quantidade de material (grãos, palha e plantas daninhas) que a
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colhedora pode processar por unidade de tempo, expressa em
tone1adalhora (t/h) (PORTELLA, 2000).

Sistema de corte e alimentação

o conjunto de mecanismos que compõe o sistema de corte e
alimentação de uma colhedora combinada é normalmente conhecido
como plataforma e está apresentado esquematicamente na Figura 11.1.
A plataforma de corte é o mecanismo responsável pelo corte e
recolhimento da cultura no campo. Ela é facilmente acoplada à
colhedora por meio de um sistema de engate rápido.
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Figura 11.1 - Corte e alimentação da máquina. 1- separador; 2-
molinete; 3- barra de corte; 4- caracol; 5- canal
alimentador (esteira).

Fonte: BRAGACHINI; BONETTO, 1990.

Plataformas Especiais
Na última década, a Engenharia de Produto dos fabricantes de

colhedoras desenvolveu uma nova linha de plataformas com
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dispositivos modernos, visando apnmorar a técnica de corte. Eis
algumas delas:

Plataforma POWERFLEX
Desenvolvida pela Massey Ferguson, a Plataforma

POWERFLEX, apresentada na Figura 11.2, destaca-se por colher uma
grande variedade de culturas e em todas as condições de terrenos.

É a única do mercado com sustentação da barra de corte através
de estrutura pantográfica, que garante sempre o mesmo ângulo de corte
independente da posição da barra. Possui molinete com rotação
proporcional e caracol de diâmetro extragrande, conduz o material
suavemente em toda largura.

O ângulo da barra de corte é ajustável, o que permite corte rente
ao solo. A plataforma POWERFLEX permite que a sua barra de corte
seja travada, eliminando o movimento dos braços flexíveis. Nesta
condição, ela se toma a plataforma ideal para colheita de trigo (menor
consumo de potência e combustível). Projetada para melhor
deslizamento das plantas, proporcionando uma alimentação mais
regular.

Figura 11.2 - Plataforma POWERFLEX.
Fonte: Catálogo Massey Ferguson.
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Plataforma de esteiras - DRAPER 2162 - CASE
Quase todas as indústrias fabricantes de plataforma de colheita

estão apresentando modelos de esteiras transportadoras, em função da
grande largura de corte a ser pretendida pelo modelo de colhedora. Um
exemplo, apresentado na Figura 11.3, é o da Draper 2162, da CNH. A
plataforma Draper promove um ritmo maior na colheita, com uma
alimentação mais suave e constante, a debulha toma-se mais eficiente e
os custos de manutenção reduzem-se significativamente. Sem o
triângulo de estrangulamento, o material colhido não debulha, não
embucha e nem trava a plataforma e flui uniformemente com a massa
de grãos para dentro da máquina. Enfim, com a plataforma Draper, a
colheita é mais rápida, eficiente e tem maior rendimento e economia de
combustível. A plataforma Draper possui uma flexibilidade única, com
o molinete e a lâmina trabalhando em conjunto em toda a sua extensão.
Sua capacidade de flutuar a toma mais flexível que as plataformas
flexíveis tradicionais e, portanto, coloca-a entre as melhores do
mercado.

Figura 11.3 - Plataformas de esteiras.
Fonte: Catálogo CASE.
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Plataforma com controle automático da altura
de corte

Algumas colhedoras possuem sensores em sua plataforma, que
controlam a altura de corte quando esta trabalha rente ao solo. Isso
alivia o trabalho do operador, que é obrigado constantemente a ajustar
a altura da plataforma, principalmente quando trabalha em solo
desuniforme ou à noite. Os sensores podem ser ajustados para atingir a
altura de corte desejada em diferentes condições de colheita. O controle
automático da altura da plataforma é padrão em algumas plataformas
com barra de corte flexível e é opcional em outros modelos.

Plataforma de recolhimento

Existem outros tipos de plataformas, além das mencionadas
anteriormente, como as plataformas de recolhimento, que são
semelhantes à plataforma convencional, exceto por não terem um
molinete nem uma barra de corte. Elas são equipadas com uma correia
de transporte composta de dedos de aço ou de plástico. Estes dedos
apanham a cultura e a entregam ao helicoidal de plataforma (Figura lIA).
São muito utilizadas no recolhimento de culturas que foram previamente
cortadas (canola) ou arrancadas (feijão), bem como do trigo.

Figura lIA - Plataforma de recolhimento.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.
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Mecanismo de alimentação

Após o corte da planta, o material deve ser levado ao sistema
de trilha para efetuar a debulha, independente do tipo de plataforma
usado. Nas colhedoras combinadas, essa é a função do elevador ou
transportador alimentador (Figura 11.5), que nada mais é que uma
esteira transportadora composta de correntes longitudinais, com
pequenos sarrafos transversais (talistas), que arrastam o material sobre
o fundo trapezoidal, conduzindo ao mecanismo de trilha.

Figura 11.5 - Transportador alimentador.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.

o transportador alimentador deve ser ajustado de forma a
fornecer o material cortado de maneira contínua e uniforme ao
mecanismo de trilha, isso evita o embuchamento no sistema de trilha.

Um controle da velocidade do alimentador está disponível para
algumas colhedoras, o que permite o ajuste da velocidade de
alimentação para diferentes condições da cultura e velocidade de
trabalho. Além desse, pode-se ter um sistema de transmissão reversível,
que auxilia na limpeza do transportador alimentador, caso haja
embuchamento.
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Sistema de trilha

o "coração" de qualquer colhedora combinada é seu sistema de
trilha que está apresentado na Figura 11.6.

Figura 11.6 - Mecanismos de trilha de uma colhedora convencional.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.

Trilhar significa remover os grãos das vagens, das espigas ou
das panículas, como no caso da soja, do trigo, do arroz e do milho, por
exemplo. Mais de 70% dos grãos são separados nessa área da colhedora,
isto é, quando passam através do côncavo para o bandejão. Os 30%
restantes são separados pelas demais unidades do equipamento. Pode-
se dizer que o funcionamento de toda a colhedora depende diretamente
da unidade de trilha, pois, se ela não for bem-sucedida, as outras
funções da máquina serão afetadas. Por exemplo, se for muito pequena
a quantidade de grãos separados na unidade de trilha, uma quantidade
excessiva de grãos será lançada sobre os saca-palhas junto com a palha,
ocasionando as perdas pelos saca-palhas.

A ação de trilhar pode ser executada por batidas (cilindro e
côncavo de dentes), para colheitas de arroz, de feijão e de sorgo, ou por
fricção (cilindro e côncavo de barras), para colheitas de trigo, de aveia,
de soja e de milho.
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Rotor e côncavo x fluxo axial

Os cilindros de barras e de dentes são alimentados radialmente
pelo transportador a partir da plataforma. Em sistema de fluxo axial,
como o próprio nome mostra, o rotor (como mais comumente
denominado) recebe o material a ser trilhado pela frente e não
radialmente.

Algumas colhedoras combinadas são equipadas com esse
sistema em vez do sistema convencional. O rotor é semelhante àqueles
cilindros citados anteriormente, com barras de raspagem em disposição
helicoidal. Uma colhedora combinada com sistema em fluxo axial pode
ter um ou dois rotores paralelos.

O côncavo é disposto abaixo do rotor, e alguns trabalhos
mostram que a eficiência de separação do sistema rotor-côncavo pode
chegar a 90%, mostrando ser melhor que o sistema convencional.

Como o sistema é em fluxo axial, pode-se concluir que o rotor
é montado longitudinalmente na máquina, com entrada do material pela
frente. Na Figura 11.7 é apresentado um desses tipos de rotores.

\

Figura 11.7 - Colhedora em fluxo axial.
Fonte: Catálogo CASE.
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Sistema de separação

Após passar pelo sistema de trilha, o material restante é
composto por um aglomerado com palha inteira e triturada, grãos
debulhados e não debulhados e materiais estranhos. Isso mostra que
ainda há a necessidade de se separar o grão dos demais materiais. Essa
separação começa a ser feita na grade do côncavo, nas grades do
cilindro e nos saca-palhas.

A capacidade operacional (ou eficiência) de uma colhedora está
vinculada ao seu sistema de trilha e não ao de separação e limpeza.
Assim, devem-se ajustar bem a abertura entre cilindro-côncavo e a
velocidade do cilindro para que a debulha seja feita com alta eficiência,
não restando muito para os sistemas subsequentes.

Sistema de limpeza

Após passar pelo sistema de trilha e separação, grãos e
impurezas devem ser levados ao sistema de limpeza da máquina. Eles
podem ser levados por gravidade ou por meio de um transportador.

Os principais mecanismos de limpeza nas colhedoras são a
peneira superior, a peneira inferior e o ventilador.

O ventilador é montado em frente ao suporte das peneiras
(Figura 11.8). O fluxo de ar do ventilador é que remove a maioria das
impurezas contidas na massa de grão. Na maioria das colhedoras, a
rotação do ventilador pode variar entre 250 e 1500 rpm, dependendo
das condições da cultura e de trabalho. Porém, em algumas colhedoras
a rotação do ventilador é fixa e, para variar o fluxo de ar, basta fechar
ou abrir a sua saída de ar. Esse controle do fluxo de ar pode ser feito
pelo ajuste da rotação do ventilador, com uma borboleta (chapas
defletoras) na saída ou ainda por janelas de entrada de ar.
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Figura 11.8 - Ventilador.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.

o fluxo de ar do ventilador deve ser ajustado para diferenciar o
peso da massa de grãos das impurezas. Quanto mais alta for sua rotação,
maiores serão a limpeza e os riscos de perda de grãos. Por outro lado,
se a rotação for abaixo da adequada, as impurezas não serão jogadas
para fora da máquina, sobrecarregando as peneiras. Para trabalhar com
eficiência na limpeza é importante conhecer a velocidade terminal do
produto a ser colhido.

Transporte e armazenamento dos grãos

Manejar a colheita significa mover os grãos trilhados,
separados e limpos para o tanque grane1eiro e deste tanque para um
vagão ou caminhão. Todavia, a retrilha é outra fase do manejo dos grãos
que deve ser também incluída.

Entre os componentes de manejo (Figura 11.9), destacam-se o
elevador de grãos limpos; o elevador de carregamento do tanque
graneleiro; todos os condutores helicoidais, incluindo os de material
não trilhado e limpo; o tanque graneleiro e o condutor helicoidal de
descarga do graneleiro.
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Condutores helicoidais e elevadores de grãos
limpos

Depois de limpo, o condutor helicoidal de grãos limpos entrega
o material ao elevador de grãos (Figura 11.9), que os leva para o
condutor superior de grãos limpos ou para o condutor que carrega o
tanque grane1eiro, depositando os grãos em seu centro ou diretamente
num silo.

Condutor
helicoidal
superior

da retrilha

Tanque
graneleiro

Condutor helicoidal
de abastecimento

do graneleiro

Cilindro Elevador da Condutor helicoidal Condutor helicoidal
trilhador retrilha de grãos limpos inferior da retrilha

Figura 11.9 - Simples sistema de manejo dos grãos limpos e não limpos.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.

Acessórios ou Opcionais de Fábrica

Picador de palha

Algumas culturas, como é o caso da cultura de trigo,
apresentam uma alta relação palha-grão, sendo necessário que a
colhedora triture a palha que sai na parte traseira da máquina e a
distribua uniformemente sobre a superficie do solo. Em lavouras sob
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sistema plantio direto, em que a uniformidade de distribuição é
fundamental para o bom desempenho das semeadoras, é muito
conveniente o uso de um picador de palha (Figura 11.10).

Figura 11.10 - Picador de palha.
Fonte: JOHN DEERE, 2015.

Secagem e Armazenamento de Trigo

Secagem

Após a colheita, a primeira operação na unidade armazenadora
é a pré-limpeza, na qual são eliminadas as impurezas maiores e menores
que o grão. O objetivo desta operação, além de obter um produto livre
de impurezas, é também evitar que impurezas obstruam o
funcionamento da aeração dos equipamentos utilizados posteriormente,
como secadores e silos armazenadores. A operação de pré-limpeza é
efetuada com máquina de ar e peneira e deve ser suficientemente rápida
para permitir que as máquinas seguintes trabalhem em plena
capacidade, possibilitando, assim, o recebimento de grandes volumes.
Isso é particularmente importante quando grãos úmidos são recebidos e
devem ser secos imediatamente. Após a pré-limpeza e secagem dos
grãos úmidos, ou a pré-limpeza dos grãos recebidos secos, os grãos
limpos são armazenados a granel em silos, onde ficam aguardando o
processamento ou a comercialização. Recomenda-se que todos os grãos
colhidos ou recebidos com grau de umidade acima de 13% sejam secos
imediatamente após a colheita até este nível.
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A secagem é processo físico de remoção de água (BROOKER
et al., 1992) e é crítica na produção de grãos de trigo, com efeitos
decisivos sobre sua qualidade. Quando mal procedida, pode ser causa
de perda de qualidade. Por permitir que os grãos sejam colhidos
antecipadamente, permanecendo, consequentemente, menos tempo no
campo, a secagem pode ser fator de elevada qualidade de grãos.

A retirada da água dos grãos envolve duas fases, que ocorrem
simultaneamente: primeiro, ocorre o transporte de vapor de água da
superfície da semente para o ar, devido ao gradiente de pressão parcial
de vapor de água; depois, ocorre o movimento de água do interior para
a superfície do grão (BROOKER et al., 1992). Durante a secagem, para
que haja evaporação para o ambiente, a água deve ser transportada do
interior do grão até a superfície, e esse movimento da água produz
estresses importantes para a qualidade final. A temperatura de secagem
é fundamental neste processo, pois, juntamente com o fluxo de ar, é a
principal determinante da velocidade de secagem (SILVA, 2000). O que
limita o uso de temperatura elevada é a consequência sobre a qualidade
dos grãos. Nesse sentido, a temperatura da massa de grão não deve
exceder 60°C. Temperatura acima dessa afeta constituintes químicos
dos grãos, como o amido e as proteínas. Além disso, temperatura muito
elevada leva à alta taxa de evaporação da água na superfície dos grãos,
aumentando o gradiente de umidade no interior deles. Isso gera tensões
internas que provocam danos por trincamento.

Secadores são equipamentos utilizados para redução do grau de
umidade dos grãos. Os secadores se enquadram em diversos sistemas
de secagem.

A secagem estacionária consiste basicamente em forçar o ar
aquecido através da massa de grãos, que permanece sem ser
movimentada. Esse sistema é simples e relativamente barato, porém
deve ser realizado com temperatura do ar de secagem mais baixa, uma
vez que a temperatura da massa de grãos tende a se igualar à do ar de
secagem. Pode causar danos térmicos aos grãos, especialmente nas
camadas mais próximas à entrada do ar aquecido. Os secadores que têm
esse sistema de secagem são os de leito fixo ou de fundo falso
perfurado, de tubo central perfurado, de bandeja e de sacos.

A secagem contínua caracteriza-se pela movimentação dos
grãos sob a ação do ar durante todo o período de secagem, de modo que
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entrem úmidos e saiam secos do secador, independentemente do
número de passagens pelo secador. Nesses secadores, o ar de secagem
pode ser aquecido a temperatura mais elevada, o que varia conforme o
secador. A temperatura deve ser controlada na massa de grãos. A alta
velocidade de secagem destes secadores pode produzir danos por
fissuramento.

A secagem intermitente caracteriza-se pelo fato de, na câmara
de secagem, os grãos serem submetidos à ação do ar aquecido por
intervalos regulares de tempo, intercalados por períodos sem circulação
de ar, enquanto permanecem na câmara de repouso. Durante este último
período, ocorre a homogeneização da umidade, pela migração da água
do interior para a superfície do grão. Assim, a água é facilmente
evaporada e transferida para o ar de secagem no momento da próxima
passagem pela câmara de secagem. Essa migração interna da água,
juntamente com a passagem por elevadores e tubulações, causa
resfriamento do grão, o que permite o uso de temperatura mais elevada
no ar de secagem, que pode ser de até 150°C, dependendo do secador.
Também neste caso deve ser controlada a temperatura da massa de
grãos na saída da câmara de secagem. Este sistema de secagem
apresenta menos danos à qualidade dos grãos em comparação com os
anteriores, sendo, por isso, indicado para a produção de sementes,
especialmente aquelas com grau de umidade mais alto (acima de 16%).

Seca-aeração é um sistema misto de secagem com a utilização
de secador e de aeração. Neste sistema os grãos são removidos quentes
do secador e com grau de umidade de aproximadamente dois a três
pontos porcentuais acima da desejada. Os grãos são, então, colocados
em silo equalizador, que pode ser o próprio silo armazenador, onde
permanecem em repouso, sem fluxo de ar, por quatro a seis horas para
homogeneização do grau de umidade. Após esse procedimento, no
mesmo silo, ou em outro, inicia-se o resfriamento lento. Após o
resfriamento, os grãos perdem dois a três pontos porcentuais de
umidade. O resultado desse sistema de secagem é o aumento da
capacidade dos secadores, a redução do consumo de energia e a redução
de perdas de qualidade.

A aeração com ar natural forçado também pode ser utilizada
para retirada de água dos grãos, no entanto o processo é lento e
altamente dependente das condições psicrométricas do ar (SILVA,
2000). Rodriguez (1994) utilizou aeração para secagem de milho com
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18% de umidade para 13,8% e concluiu que o sistema é
energeticamente eficiente. A aeração deve ser usada somente para
retirar água de grãos abaixo de 17% de umidade. A utilização de fonte
suplementar de calor tem a função de baixar a umidade relativa do ar,
acelerar o processo de secagem e permitir seu uso em condições
psicrométricas do ar adversas.

Em qualquer um dos sistemas e secadores utilizados, o ar de
secagem pode ser aquecido por fornalhas ou queimadores, de maneira
direta ou indireta, utilizando combustíveis, como óleo diesel, lenha,
resíduos orgânicos e, mais recentemente, gás liquefeito de petróleo
(GLP) e gás natural (GN).

Armazenamento

o processo de armazenamento dos grãos inicia-se a partir da
maturidade fisiológica, momento em que se inicia também o processo
de deterioração. Esse processo é progressivo e irreversível e depende
das condições ambientais. Todas as fases pós-maturidade fisiológica
são períodos de armazenamento que apresentam condições e estresses
diferentes. Assim, enquanto estão no campo perdendo água, ou na
moega esperando secagem, ou secando no secador, ou armazenados em
silos graneleiros aguardando comercialização ou processamento, os
grãos estão submetidos a condições diferentes de armazenamento. Com
isso, é importante o armazenador conhecer como essas condições
aceleram a deterioração em cada fase, visando minimizar seus efeitos
deletérios.

Considerando que os grãos apresentam elevada qualidade
quando se inicia o período de armazenamento na maturidade
fisiológica, as seguintes condições ambientais afetam sua qualidade:

Umidade relativa do ar: quanto mais baixa a umidade relativa
do ar, melhor a conservação da qualidade dos grãos. No entanto, em
ambientes com umidade relativa do ar muito baixa, os grãos perdem
peso durante o armazenamento devido à perda de umidade. A umidade
relativa do ar ideal é a de equilíbrio com o grau de umidade do grão.
Em temperatura ambiente de 22°C, grãos de trigo com 12%de umidade
equilibram com umidade relativa do ar entre 50 e 60% e não perdem
nem ganham umidade (SILVA,2000). Umidade relativa do ar elevada
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durante o annazenamento eleva o grau de umidade dos grãos por
absorção, acelerando a respiração, ao mesmo tempo em que favorece o
desenvolvimento de fungos.

Temperatura: a temperatura elevada dos grãos, ou do ambiente
que os armazena, acelera a respiração, causando deterioração, e pode
ser controlada com estrutura de annazenamento adequada. O
annazenamento do trigo deve ser feito em silos com aeração. Segundo
Lasseran (1994), o objetivo básico da aeração é esfriar os grãos ou
mantê-los frios. Resfriamento dos grãos até 8°C em regiões temperadas
ou 12 a 15°C em regiões subtropicais, além de diminuir a atividade
respiratória, é suficiente para deter a proliferação de insetos e limitar a
contaminação por fungos.

Danos mecânicos: ocorrem com o manejo inadequado durante
a colheita e secagem dos grãos. Grãos trincados e amassados têm a
proteção natural danificada facilitando a entrada de umidade, insetos e
microrganismos responsáveis por sua deterioração.

Impurezas: as impurezas são foco de elevação da umidade na
massa de grãos, bem como ataque de insetos e microrganismos
causadores de perdas. Isso é importante no annazenamento e, em razão
disso, deve ser feita a pré-limpeza no recebimento na unidade
annazenadora.

Insetos: os principais insetos que atacam os grãos durante o
annazenamento são besouros, gorgulhos e traças e são responsáveis por
perdas físicas e de qualidade. São controlados por manejo integrado que
envolve, entre outros passos, a escolha do ponto de colheita apropriado,
ambiente de recebimento, secagem e annazenamento higienizado,
monitoramento constante para identificar focos de ataque de insetos e
controle através de inseticidas recomendados (LORINI, 2007). Deve-
se atentar para o uso da dose recomendada e para a rotação de princípios
ativos diferentes para evitar o surgimento de formas resistentes de
insetos.

Microrganismos: fungos e bactérias são responsáveis por
perdas de qualidade de grãos. O manejo adequado das fases de
maturação, de colheita e de secagem é fundamental no controle desses
microrganismos. Umidade elevada dos grãos causa o desenvolvimento
de fungos (Aspergillus e Penicillium) causadores de danos e de
contaminação com micotoxinas. Segundo Faroni e Devilla (2001), a
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tecnologia da aeração é utilizada para modificar o microclima da massa
de grãos armazenada, tornando-o desfavorável ao desenvolvimento de
microrganismos e, ao mesmo tempo, criando condições favoráveis à
conservação prolongada.

Roedores: junto com os insetos, os ratos e camundongos são
responsáveis por perdas fisicas de grãos durante o armazenamento.
Deve ser feito controle integrado envolvendo (a) inspeção e
monitoramento para a identificação de focos de ataque; (b) vedação e
exclusão com o objetivo de dificultar ou evitar a entrada de ratos na
unidade; (c) saneamento do ambiente envolvendo a limpeza e a
organização do ambiente, dificultando esconderijos e a instalação de
ninhos; e (d) o controle químico através de raticidas, evitando-se o uso
de venenos agudos e preferindo-se os crônicos, que causam
hemorragias internas nos ratos, e sua morte 3 a 5 dias após a ingestão
do raticida. Armadilhas também produzem algum efeito de controle.

Pode-se verificar que, em resumo, recomenda-se armazenar os
grãos secos em ambientes o mais seco, frio e limpo possível. Nessas
condições, as atividades respiratória, fúngica e de insetos é baixa e a
armazenabilidade do trigo é elevada.

Micotoxinas na Produção de Trigo

A ocorrência de doenças, pragas, eventos climáticos extremos
e a adoção de diferentes estratégias de manejo na produção, determinam
a qualidade e a inocuidade do trigo e produtos derivados, em todas as
etapas, incluindo-se a pós-colheita. A produção de alimentos seguros
pode ser comprometida pela doença fúngica giberela do trigo
(Gibberela zeae), forma perfeita de espécies do complexo Fusarium
graminearum. A infecção por giberela resulta em perdas econômicas
diretas derivadas da redução na produção e peso de grãos, além de
perdas indiretas resultantes da contaminação por micotoxinas, levando
à rejeição ou desvalorização dos grãos no mercado. A giberela do trigo
é uma doença importante nas principais regiões produtoras do mundo e
a principal doença na região Sul do Brasil, que concentra 90% da
produção nacional de trigo. Dentre os fatores determinantes da
ocorrência da giberela, destacam-se, principalmente, chuvas
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prolongadas no período de floração, condições meteorológicas (alta
temperatura e umidade) e nível de resistência de cultivares de trigo.

No Brasil, a principal micotoxina associada à giberela do trigo
é deoxinivalenol (DON), devido à ampla distribuição e aos altos níveis
encontrados. Santos et al. (2013) avaliaram a concentração de DON em
113 amostras de trigo do Paraná, das safras 2008 e 2009, e relataram
presença de DON em 66,4% das amostras analisadas, com média de
1894 parte por bilhão (Ppb) e nível máximo de 4.732 ppb. DeI Ponte et
al. (2012) analisaram amostras de grãos comerciais de trigo de 2006 a
2008 e observaram valor médio de 540 ppb e máximo de 2.700 ppb para
DON. Tibola et al. (2013) relataram que a micotoxina DON foi
detectada em 81% de 545 amostras, com média de 1.686 ppb no período
de 2009-2012.

As micotoxinas são quimicamente estáveis, tendendo a se
manter intactas durante as etapas de armazenamento e de
processamento. A ingestão de alimentos contaminados com
micotoxinas pode provocar prejuízos à saúde humana e animal,
ocasionando rejeição dos alimentos, interferindo em sistemas
hormonais, bem como afetando a imunidade geral, podendo favorecer
o aparecimento de doenças crônicas. O impacto negativo das
micotoxinas na saúde humana e animal depende da concentração
individual presente nos grãos e também do efeito sinérgico com outras
micotoxinas coexistentes no alimento. Consequentemente, as
concentrações relativamente baixas de micotoxinas podem resultar em
efeitos graves à saúde (PLEADIN et al., 2013).

As micotoxinas são uma preocupação crescente, considerando
que, com maior número de resultados de monitoramento, os limites
tolerados pela legislação são cada vez mais restritivos. No Brasil, a atual
legislação para micotoxinas determina que o limite máximo tolerável
(LMT) de DON para cereais destinados à alimentação infantil deve ser
de 200 ppb. Adicionalmente, determina-se o limite máximo de 2.000
ppb para trigo integral e 1.750 ppb para farinha de trigo (ANVISA,
2011).
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Estratégias de manejo na produção de trigo
para minimizar micotoxinas

As estratégias de manejo da giberela incluem a adoção de
práticas que podem ser classificadas em controle genético, químico e
cultural. A seleção de cultivares mais resistentes é importante, pois
contribuem para minimizar a perda de rendimento e o acúmulo de
micotoxinas nos grãos, além de diminuir a dependência de fungicidas.
Para isso, a seleção fenotípica realizada em viveiros para Fusarium,
onde as condições ambientais favorecem o desenvolvimento da doença,
e a seleção genotípica através de marcadores moleculares associados a
genes de resistência são as principais estratégias para viabilizar a
introgressão de genes de resistência. Os níveis de resistência de
cultivares de trigo às doenças podem ser consultados em Reunião
(2013).

No controle químico, os produtos com maior eficiência média
se enquadram no grupo dos triazóis, como a misturas de dois triazóis
(prothioconazole + tebuconazole) ou triazóis aplicados isoladamente,
com destaque para metconazole, com maior eficiência na redução da
micotoxina DON (PAUL et al., 2008). No Brasil, estudos reportaram a
eficiência de fungicidas dos grupos dos benzimidazóis, triazóis e
estrobilurinas no controle de giberela (SANTANAet al., 2012; SPOLTI
et al., 2013).

Quanto à tecnologia de aplicação, a qualidade da deposição do
produto pode ser otimizada em função da escolha do melhor momento
para a pulverização, quantidade de calda de fungicida que chega ao alvo
(faces laterais das espigas), regulagem do pulverizador para gotas finas
(150-250 11m)e muito finas «150 11m)e pelo direcionamento do jato
de pulverização na perpendicular à lateral da espiga, para obter maior
cobertura e homogeneidade (BRUSTOLIN et al., 2011).

O desenvolvimento de modelos preditivos do risco de
ocorrência de doenças, bem como de níveis de micotoxinas, através de
dados climáticos estão se tomando uma ferramenta essencial para
ampliar a eficiência no manejo da giberela (PRANDINI et al., 2009).
Devido ao curto período de suscetibilidade (floração), epidemias de
giberela podem ser preditas por modelos em sistemas de alerta que
incorporam variáveis como temperatura, umidade, chuva, produção de
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inóculo e desenvolvimento da planta. Na plataforma SISALERT- TRIGO
(http://www.sisalert.com.br). o risco relativo da giberela pode ser
estimado para lavouras de trigo na região Sul do Brasil. A simulação é
feita com dados meteoro lógicos observados em tempo real e também
com o prognóstico do tempo para os próximos cinco dias. A simulação
pode ser feita para um local. específico, por meio da seleção, pelo
usuário, do município em que se localiza a lavoura, ou também para o
estado, gerando um mapa de 'risco para a data de espigamento (Figura
11.11).

Outra medida que pode contribuir no manejo da doença é o
escalonamento da semeadura, uma vez que condições de ambiente
favorável à doença podem ocorrer em períodos específicos, quando
parte das lavouras não se encontra na fase suscetível, atuando como um
mecanismo de escape à doença.

-~=-, .-.-....

iberela

A Doença Dados Clf'néUCos

Importante: A data a ser Informada é data do Inicio do espigamento (emergênda da primeiraespiga), portanto. a data n30
pode ser, superior;' data de hoje.

. Trtgo (Glbe •.••••)":-:--:---:~-,

Estado: [Riõ""Gfãndedo Sul \·1
EstllÇão:~O FUNDO

Data do esplgamento: 1 18/09/2013 i[rJJ

Espigamento: 18/09/2013
Severidade: 2.14
mscc: BAIXO

Figura 11.11 - Tela do sistema SISALERT:TRIGO mostrando a
simulação de cinco categorias de risco para o estado
do Rio Grande do Sul, considerando 18 de setembro
de 2013 como a data de início do espigamento da
lavoura.
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Na situação do cultivo de trigo no Sul do Brasil, práticas
culturais como a rotação de culturas e o enterrio dos restos culturais são
ineficientes para o manejo de giberela, pois há abundância de
hospedeiros e condições meteoro lógicas que possibilitam a
sobrevivência do inóculo ao longo do ano.

Na pós-colheita, é importante determinar a presença de
micotoxinas, visando identificar e segregar lotes com níveis elevados
de contaminação. A inconsistência entre a presença de sintomas de
giberela e a concentração de micotoxinas dificulta a segregação prévia
de lotes de grãos, gerando grande demanda por quantificação através de
metodologia apropriada. Informações quanto a métodos de
amostragem, detecção e quantificação de micotoxinas em trigo foram
sintetizadas em Tibola et al. (2013).

Considerações fi na is
A segurança de que os alimentos estão isentos de

contaminantes, no momento do consumo humano ou animal, é
fundamental em todas as cadeias produtivas. As micotoxinas são
visualmente imperceptíveis no produto final, constituindo-se um
importante ponto crítico na produção de alimentos com qualidade. Para
atender as exigências da legislação e garantir a comercialização de
alimentos seguros e com qualidade, o manejo de micotoxinas demanda
ações integradas para o controle na produção e na pós-colheita.
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