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RESUMO : Grande parte da produção de grãos é armazenada em silos metálicos 
ou de alvenarias (graneleiro) antes da sua comercialização, nesse período 
pode acontecer do produto perder qualidade devido à permanência estendida 
no armazém. O objetivo desse trabalho foi acompanhar a qualidade dos grãos. 
Foram coletadas várias amostras semanalmente no período de 60 dias nos 
armazéns da unidade e feita análise de classifi cação nos grãos para identifi car 
o teor de água (umidade), impurezas e A/B ardidos e brotados. Acredita-se, 
que um armazém de grãos com tecnologia e convenientemente localização, 
estabelece uma solução para tornar o sistema mais econômico. Garantindo a 
venda da produção em períodos de pouca oferta, resguardando as pressões 
do mercado no ato da colheita. Nesse período, a armazenagem do produto na 
propriedade, sendo ela rural ou privada, quando bem gerida, apresenta inúmeras 
vantagens. Dentre elas deve-se enfatizar: Diminuição das perdas em relação 
ao volume e qualidade que ocorrem nas lavouras, pelo atraso da colheita ou 
armazenado em armazém com estruturas precárias; Economia na logística, 
devido à grande concorrência no período da safra os fretes atingem seu preço 
máximo e o tempo de espera em fi las nos armazéns de terceiros; E o transporte 
interno será necessário, quando realmente for a hora certa de colher, diminuído 
o peso, devido à eliminação do excesso de água pela secagem natural; Maior 
qualidade do produto, devido a secagem natural, como opção do produtor, sem 
necessidade de parte da produção sofre impacto no processo de secagem.
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THE IMPORTANCE OF CONTROLLING STORAGE FOR CONSERVATION 
AND MARKETING OF GRAINS

ABSTRACT : A large part of grain production is stored in silos of metal or masonry 
(carrier) before they are marketed, this period can happen for the product losing 
quality due to the stay extended in the warehouse. The objective of this study was 
to monitor the quality of the grains. We collected several samples on a weekly 
basis during the period of 60 days in warehouses of the unit and made analysis of 
classifi cation in the grains to identify the water content (moisture), impurities and 
A/B burned and brotados. It is believed that a store of grain with technology and 
conveniently located, provides a solution to make the system more economical. 
Ensuring the sale of production in periods of short supply, protecting market 
pressures at time of harvest. During this period, the storage of the product on 
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the property, it being rural or private, when well managed, presents numerous 
advantages. Among them must be emphasized: Decrease the losses in relation 
to the volume and quality that occur in crops, by the delay of the harvest or stored 
in warehouse with precarious structures; Economics in logistics, due to fi erce 
competition in the period of the crop freight reaches its maximum price and the 
waiting time in queues in the warehouses of third parties; and internal transport 
will be necessary, when really is the right time to reap, minus the weight, due to 
the elimination of excess water by natural drying; greater product quality, due to 
natural drying, as option of the producer, without need of part of the production 
suff ers an impact in the drying process.

Key words: Storage. Grain. Moisture. Quality. Marketing.

1 INTRODUÇÃO 

 Esse artigo explora a armazenagem de grãos em uma empresa no ramo 
do agronegócio em Montividiu – GO, analisando proposições para melhoria 
no processo, coletando amostras e analisando dados in-loco e imputados no 
sistema, com o objetivo de prover ganhos para o setor.
 Durante o processo de padronização (limpeza, secagem e armazenagem) 
são observados alguns pontos fundamentais que necessitam de um monitoramento 
constante para que a armazenagem ocorra sem maiores problemas. A qualidade 
dos grãos é determinada pelo: teor de água uniforme; impurezas que são: 
percentuais de resíduos de material estranho; danos causados por insetos e 
fungos, e pela proteína conhecida como germe. Vários fatores podem afetar 
estas características como sistemas de secagem, técnicas de armazenamento.
Amostragens deverão ser coletadas para acompanhar a temperatura da massa 
de grãos, e aproveitar o volume coletado e fazer uma nova classifi cação, onde 
irá ser verifi cada a qualidade intrínseca do grão. Durante a coleta aproveita-se 
para verifi car a estrutura do silo, se não há nenhuma infi ltração ou rachaduras 
que poderão comprometer a qualidade do produto armazenado.
 Importante também para uma boa armazenagem, é manter o sistema de 
aeração (pressão ar positiva) em funcionamento sempre que necessário, com o 
intuito de resfriar a massa de grão, com objetivo de manter a temperatura baixa 
possível.

2 REVISÃO LITERATURA

2.1 Armazenagem de grãos 

 Grande parte da produção de grãos é armazenada durante determinado 
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período. A importância da armazenagem reside no fato de que com o 
armazenamento adequado dos produtos agrícolas evitam-se perdas e se 
preservam suas qualidades, além de suprir as demandas durante a entressafra 
e de permitir aguardar variações de preços melhores (SAUER, 1992). 
 Nos últimos anos, houve um grande volume de grãos em especial o 
milho colhido de segunda safra, fi carem estocados, sejam em armazéns ou silos 
bags. Com os estoques de passagem no Brasil, fi cando abaixo da média, as 
especulações por parte dos produtores vêm crescendo, eles estão tendo a visão 
da comercialização futura, e conseguindo melhores preços em determinadas 
épocas do ano.
 No entendimento de Rezende (2009, p. 23) “produzir e conservar com 
excelência são fatores que determinaram o incremento de receita à cadeia 
produtiva, maior diferenciação no competitivo mercado, além da disponibilidade 
de produtos seguros para o consumidor”.
 Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação), e do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento 
Brasileiro), calcula-se que as perdas de grãos provocadas pelo ataque de 
pragas no Brasil somam aproximadamente 10% do que é produzido anualmente 
(LORINI, 2005).
 Graeff  (2002) expõe que é inconcebível perder a qualidade de produtos em 
armazéns, sendo que os maiores desafi os são os investimentos em tecnologias 
na produção de grãos, como a escolha de sementes de boa qualidade, tratos 
culturais, e máquinas que irão colher os grãos. Pode ser citado ainda o fator 
clima, ao qual a produção no campo está sujeita, mesmo assim, percebe-se que 
os recordes de produção e produtividade estão crescendo a cada ano.
 A armazenagem passa por muitas mudanças que se refl etem na adição 
de novos sistemas de informação aplicados ao controle de armazenagem, em 
sistemas automatizados de controle de ventilação e de temperatura com a 
principal fi nalidade de estocar produtos (FLEURY 2000). 
 As mudanças foram predominantes, segundo Figueiredo (2004), por 
fatores de resposta rápida, leituras em tempo real, melhor controle de qualidade, 
redução de desperdício, garantindo um melhor acompanhamento durante o 
período de estocagem.

2.2 Qualidade dos grãos

 As etapas de limpeza e secagem são dois pontos fundamentais que 
necessitam de um monitoramento constante para que a armazenagem ocorra 
sem maiores problemas, pois basta uma delas ser mal processada para 
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proporcionar maior facilidade ao surgimento de insetos.
 Conforme ensinamentos de Sinha (1973, p. 15-47), fatores climáticos e 
microrganismos atuam direto na qualidade do grão:

Os fatores mais importantes que afetam os grãos durante o 
armazenamento são: temperatura, umidade, concentração de dióxido 
de carbono e oxigênio no ar intersticial, características do grão, 
presença de microrganismos, insetos, ácaros, condições do clima e a 
estrutura do grão.

 Lazzari aponta que se deve ter um controle intenso, com o grão armazenado, 
fazendo leituras semanais, a fi m de detectar a tempo pontos quentes na massa 
de grãos e tratar o mesmo resfriando através da aeração, para evitar atividade 
respiratória e desenvolvimento de fungos, o processo de aeração passa a ter 
como objetivo a conservação dos grãos. Neste caso, é realizada a aeração 
preventiva, isto é, realizada sempre que as condições climáticas são favoráveis:

As espécies que surgem nos armazéns reduzem o vigor das sementes 
pelo consumo de reservas e pela intensa atividade respiratória que 
pode desencadear outros processos, como a fermentação e o 
desenvolvimento de fungos, podendo deteriorar por completo as 
sementes (LAZZARI, 1993 p. 59-61).

 De acordo com Brandão (1989, p.198), “consideram-se pragas dos 
produtos agrícolas armazenados todos os seres vivos que atacam os referidos 
produtos para deles se alimentarem”.
 Antes mesmo do uso de inseticidas químicos sintéticos para o controle 
dos insetos em grãos armazenados, os métodos físicos de controle eram os mais 
difundidos nos armazéns de grãos. Hoje são substituídos pelos químicos pela 
sua rapidez e facilidade de uso e pelos resultados que proporcionam (BANKS; 
FIELDS, 1995, citados por LORINI, 2005).
 Nesse estudo, Fourquet aplica que utilização do termonebulizador facilita 
muito é de grande praticidade no controle de pragas, tratando na prevenção a 
baixo custo.

A termonebulização pode ser utilizada de forma a completar as 
atividades de combate dos insetos, ajudando no tratamento das 
estruturas ou na própria massa de grãos, de forma rápida e econômica, 
pela alta concentração do princípio ativo e com volume de calda 
menor, podendo ser executada por um único trabalhador, garantindo 
excelentes resultados de combate aos insetos (FOURQUET, 2002 p. 
549).

 “Com isso, a utilização de inseticidas protetores torna-se indispensável 
para evitar a infestação de insetos-praga, que se constituem num problema 
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durante o armazenamento de grãos” (SANTOS, 1993 p;110-119). 
 O controle é feito sempre por empresas especializadas em controle de 
praga, fazendo o expurgo na massa de grãos sempre que for detectado alto 
índice de infestação de insetos.

2.3 Comercialização da produção

 Vários fatores interferem na hora da comercialização, saber o momento 
certo de vender os grãos para muitos agricultores ainda é a maior difi culdade, 
pois não se atentam para uma análise de mercado macro, suas atenções estão 
voltadas apenas para sua microrregião, onde os preços são balizados pelo maior 
comprador local, ou pequenos granjeiros. 
 Commoditiessão artigos de comércio, bens que não sofrem processos 
de alteração (ou que são pouco diferenciados), como frutas, legumes, cereais e 
alguns metais. Como seguem um determinado padrão, o preço das commodities 
é negociado na Bolsa de Valores Internacionais, e depende de algumas 
circunstâncias do mercado, como a oferta e demanda, a soja e o milho, como 
tal, suas precifi cações são formadas basicamente pela oferta e demandas 
internacionais, exportação e consumo interno, ou seja, são considerados fatores 
como Cotação do Dolar; BM&F - Bolsa Mercadorias e Futuros; CBOT – Bolsa 
Chicago; Frete: CIF - (Cost, Insurance and Freight) até o Porto.
 O produtor precisa estar bem informado desses fatores para tomar suas 
decisões e saber a hora de vender seu produto, como por exemplo: realizando 
‘HEDGE’ (‘proteção’). 
 Hedge é uma operação comum, de resguardar o valor de uma negociação, 
contra uma baixa no seu valor em determinada data futura ou, ainda, garantir o 
valor de um débito a ser pago no futuro, maximizando seu lucro.
 Os modernos sistemas de fi xação hoje disponíveis no mercado, exigem 
que os controles produtivos sejam efi cazes na conservação da qualidade dos 
produtos, esperar o melhor momento e preço fi nal de mercado, para cobrir por 
completo os gastos de produção, remunerando melhor, aumentando a margem 
de lucro. 
 Perobelli e Haddad (2006) asseguram que a maior inserção da economia 
brasileira no contexto internacional está centrada na necessidade de um aumento 
da competitividade, de uma diminuição de custos e da reestruturação produtiva. 
Hoje, o preço dos produtos é estipulado pelo mercado (interno e externo), 
relacionado com a oferta e demanda. O principal fator é o custo na produção e 
controle efi caz do produto armazenado, onde é necessário produzir mais, por 
menos, e guardar com qualidade. Em um mercado competitivo são fundamentais 
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profi ssionalismo e competência para se produzir bem. 
 Para obtenção de maiores esclarecimentos Silva (2000) relata que 
a armazenagem na fazenda é uma forma de aumentar a produção agrícola, 
reduzindo as perdas do processo com um custo mais alto pago ao armazenador 
terceiro, ou mesmo evitá-lo, e acompanhar os fl uxos de oferta e demanda, com 
a regularização dos estoques e a racionalização do sistema de transportes, 
evitando-se, assim, os efeitos especulativos. 
 Os setores produtivos necessitam de adequados serviços de transporte 
e armazenagem, buscando o aumento da produtividade e a redução do custo 
unitário de produção. O transporte de grãos sempre teve um grande impacto 
no custo fi nal do produto, devido estradas precárias, valor diesel aliado à carga 
tributaria, segundo a visão de (BALLOU, 2001).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com o objetivo de cumprir a carga horária de 400 horas de estágio 
obrigatório necessário para a conclusão do curso de Administração, esse estudo 
será desenvolvido por meio de um estudo de caso. O estudo foi fundamentado 
através da avaliação do problema atual, através de informações vivenciadas 
durante o processo de recebimento, classifi cação, secagem até a armazenagem 
do grão, e posterior foram realizadas várias coletas de amostras de grãos em 
pontos diferentes pelo estagiário, com o intuito de observar, registrar, analisar a 
qualidade do produto, através dos resultados obtidos na classifi cação de grãos.
“O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” 
(YIN, 2010, p. 39).

3.1 Caracterização da Empresa 

 Criada após a fusão entre duas grandes indústrias de alimentos e 
conhecida aqui no Brasil pela qualidade dos seus produtos, os mesmos são 
vendidos em mais de 150 países, em todos os cinco continentes, possui mais 
de 115 mil funcionários, em 54 fábricas distribuídas em sete países: Argentina, 
Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e a 
mais nova na Turquia.
 A diretoria de Commodities é responsável por todo abastecimento de 
grãos e materiais alternativos da Cia, para produção de ração, aqui no estado 
de Goiás, existem 06 (seis) Filiais de Compra de Commodities e foi em uma 
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delas que se decidiu realizar essa pesquisa, na Filial de Montividiu, na cidade de 
Montividiu, Goiás, está em atuação há mais de 08 anos na cidade de Montividiu/
GO, sua atividade está relacionada ao recebimento e armazenamento de grãos, 
exclusivo para produção de ração animal, e transfere toda a produção para 
Fábrica de Rações na cidade de Rio Verde/GO e Uberlândia/MG. A Filial de 
Montividiu atualmente conta com 06 colaboradores fi xos, e no período de safra 
são contratados em média 30 colaboradores terceirizados.

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
FIGURA 1 – Organograma

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Durante o período do estágio, foi feito um controle e acompanhamento da 
umidade e temperatura da massa de grãos, onde foram coletadas amostras do 
produto em pontos diferentes dentro dos armazéns (Armazém – A e Armazém – 
B), de forma que apresente claramente a qualidade do grão no armazém, servindo 
de parâmetro para sua comercialização, conforme normas de identifi cação e 
classifi cação MAPA.

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
FIGURA 2 – Armazém de grãos
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 As amostras foram coletadas com auxílio de um calador de 03 (três) 
estágios, aleatoriamente, de forma a se obter 10kg de grãos de cada ponto, 
passou-se pelo homogeneizador e foi retirada uma amostra de 250g para 
compor a amostra de trabalho, determinando a porcentagem de impurezas e 
grãos avariados, e também o percentual de umidade.  
 Esse acompanhamento se faz necessário para controlar a temperatura 
do grão e evitar com que o mesmo perca qualidade. Com base nos dados 
encontrados, tomaram-se várias ações de controle de temperatura, como 
transilagem: que é a circulação da massa de grãos de um ponto para outro, 
esse processo simples ajuda no resfriamento do produto, esse caso em especial 
funciona muito bem em armazém metálico, pois consegue movimentar 100% da 
massa de grãos e/ou aeração: esta se usa, utilizando como parâmetro a tabela 
Diagrama de conservações de cereais, apresentada na Figura 2. Existe uma 
grande vantagem da aeração em relação à transilagem, que é, facilidades de 
execução, menor custo e tempo de execução da atividade para alcançar o objetivo, 
pois não necessita transportar o produto para outro ponto e consequentemente 
menor incidência de grãos quebrados. 
 Foram feitas várias aplicações preventivas de inseticidas, na massa 
de grãos e na estrutura, a fi m, de prevenir o aparecimento de insetos que 
comprometem a qualidade do produto armazenado. Essas aplicações eram 
feitas 02 (duas) vezes por mês, ou quando necessário.

FONTE: Lasseram, 1978. 
FIGURA 3 – Diagrama de Conservação de cereais

 Outros dados importantes foram feitos anterior a coleta no armazém, 
em consulta no programa de gestão da empresa, como o percentual médio de 
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umidade que deram entrada no armazém, percentual de umidade na saída dos 
secadores e a umidade no momento da expedição dos grãos. 
 Observou-se que a umidade média de saída fi cou 1,9%, abaixo do exigido 
pelas empresas compradoras dos grãos. Consequentemente houve uma perda 
de peso, que pode ter sido ocasionada pelo excesso de aerações em momento 
inadequado, tempo médio do produto armazenado, secagem do produto além do 
necessário, aumentando o custo na secagem desnecessariamente com queima 
de cavaco/lenha na fornalha.
 A umidade comercial padrão do grão, no caso do milho é de 14% umidade, 
1% impureza e 6% A/B (ardidos e brotados).

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017
FIGURA 4 – Controle de umidade.

 O resultado do levantamento feito nos dois armazéns da empresa, 
mostrou que o armazém – A, encontra com a umidade média abaixa e com uma 
tendência de queda, onde com certeza não se tomou os cuidados necessários, 
e ou negligenciou o processo de secagem. 
 Abaixo se pode observar a Figura 4, o resultado médio das umidades 
encontradas, com base nesses números observou-se uma desconformidade 
entre os pontos coletados, levando a um percentual médio de 13,4% de umidade.
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FONTE: Elaborado pelo autor, 2017
FIGURA 5 – Controle de umidade no armazém - A.

 Já os resultados das coletas feitas no Armazém – B indicam na média um 
percentual de 13,9% de umidade, fi cando próximo do desejado, ou seja, 14% 
umidade. Como mostra o gráfi co abaixo:

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017.
FIGURA 6 – Controle de umidade no armazém - B.
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 Durante o período de processamento e de padronização, demonstrado 
nos relatórios, fi ca evidente que, houve um melhor acompanhamento do 
processo, na armazenagem do grão no Armazém – B demonstrou também que 
foram seguidos e respeitados os procedimentos de Secagem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Parte da produção é armazenada durante determinado período, com 
objetivo principal de evitar as perdas e preservar a sua qualidade original, além de 
suprir as demandas durante a entressafra e permitir aguardar o melhor momento 
para comercializar o produto. 
 É importante também manter o acompanhamento do produto armazenado, 
coletando amostras e tratando os desvios encontrados, com ações efi cazes 
evitando a perda da qualidade.
 Depois de comparados os resultados e checados os controles de 
padronização, conclui-se que os indicadores merecem uma atenção especial, 
pois diante dos resultados é possível defi nir estratégias para comercialização dos 
grãos, poderá fi car por um período maior de tempo armazenado ou se precisarão 
ser vendidos em curto prazo. Portanto esse trabalho abre uma perspectiva para 
novos estudos com vista a mitigar os riscos e prejuízos.
 Fazer gestão de processos é a principal forma para garantir a qualidade 
do produto e uma maior rentabilidade na hora da venda.
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