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RESUMO 
 
No armazenamento de grãos objetiva-se manter o produto sem deterioração e/ou perda da qualidade 
fisiológica durante o tempo, dependendo porém de uma série de fatores, anteriores à etapa, para se atingir 
o esperado. É fundamental no armazenamento, que a massa de grãos não apresente interações com o 
ambiente, evitando assim alterações na umidade de equilíbrio e temperatura na massa, consequentemente 
desencadeando danos diretos ao produto. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 
eficiência no armazenamento de grãos de soja, milho e trigo em material alternativo (embalagem 
cartonada). Foi adotado delineamento inteiramente casualizado, com três tipos de grãos e quatro repetições 
cada tratamento. Os grãos foram armazenados em embalagem cartonada, com capacidade de um litro, 
sendo lacradas após o armazenamento e permanecendo durante o período de doze meses. Foi 
determinada a umidade dos grãos no início e término do armazenamento, determinação da condutividade 
elétrica e analise visual da presença de insetos-praga após o período de armazenamento. Os dados foram 
analisados utilizando o teste de Scott-Knott (p=0,05) para comparação das médias. Os resultados 
demonstram que não houve variação significativa da umidade dos grãos, a integridade da estrutura dos 
grãos não foi comprometida, não sendo observado também presença de insetos-praga. A embalagem 
cartonada apresenta-se como opção eficiente para o armazenamento de grãos, principalmente em pequena 
escala. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max, pós-colheita, Triticum spp., Zea mays. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No sul do país, os grãos destinados ao consumo interno, em sua maioria, são 

produzidos nas pequenas e médias propriedades, que apresentam baixa capacidade de 
armazenamento, com deficiências estruturais e tecnológicas (WEBER, 2005). Nesse 
segmento produtivo, geralmente a secagem é realizada em terreiros ou em estruturas 
adaptadas, em geral não são empregadas tecnologias adequadas. Já para a 
armazenagem, geralmente são utilizados depósitos, galpões ou paióis tecnicamente 
deficientes, que estão sujeitos a intensos ataques de insetos, ácaros, roedores e fungos 
(ELIAS; OLIVEIRA; VANIER, 2018). 

Nas etapas posteriores a colheita, o pequeno produtor rural apresenta-se com 
menor economia operacional e expõe os grãos a grandes alterações biológicas e riscos 
de ataques dos organismos associados, no armazenamento, com perdas quantitativas, 
nutricionais, de qualidade funcional e de sanidade, o que lhes reduz o valor comercial 
(CRUZ, 2007).Neste contexto, o armazenamento de grãos no sistema hermético é 
baseado na diminuição do oxigênio disponível no ambiente de confinamento dos grãos 
para níveis letais ou limitantes para os organismos vivos associados (RUPOLLO et al., 
2006).A redução do oxigênio é efetivada de maneira espontânea através do processo 
respiratório dos grãos e organismos existentes na massa de grãos (FARONI et al., 2009). 

No armazenamento hermético, os organismos vivos que compõem o 
ecossistema (grãos, insetos e microrganismos), consomem o oxigênio (O2) por meio de 
processo respiratório e liberam gás carbônico (CO2) e água (H2O) (COSTA et al., 
2010).Com isso, a concentração de O2 diminui até que os organismos aeróbicos parem 
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de respirar, e essa alteração da concentração de gases atmosféricos evita o crescimento 
de mofos, que segundo Filho et al. (2012) ocorre a redução da umidade, pela tendência 
ao equilíbrio higroscópico com as condições de temperatura e umidade relativa do 
ambiente. Bem como, evita a presença de insetos, preservando a qualidade e a 
viabilidade de germinação dos grãos, tornando-se uma alternativa em substituição ao uso 
de produtos químicos (RUPOLLO et al., 2006). 

Isso possibilita a criação de uma tecnologia limpa, livre de produtos químicos e 
que possa ser viável qualitativamente e economicamente para o armazenamento de 
grãos. Neste sentido, o estudo teve o objetivo de avaliara eficiência do uso de embalagem 
cartonada (caixa de leite) no armazenamento no sistema hermético por 12 meses em 
grãos de soja, milho e trigo. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no laboratório de plantas medicinais pertencente ao 
departamento de agronomia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foram 
utilizados grãos de trigo, soja e milho, oriundos de Unidade de Armazenamento de Grãos 
do município de Ubiratã-PR. Os lotes de grãos foram armazenados em caixas de leite, 
afim de simular armazenamento hermético e mensurar a eficiência do material, estimando 
como uma opção para pequenos produtores. 

Foi adotado delineamento inteiramente casualizado, em fatorial (3X4), três tipos de 
grãos (soja, milho e trigo) com quatro repetições. Cada unidade experimental foi 
composta por uma caixa de leite, que para efeitos de avaliação caracterizava como um 
lote. As primeiras avaliações de umidade ocorreram quando os grãos foram adicionados 
as caixas, sendo coletadas três amostras por lote. Os grãos permaneceram lacrados nas 
caixas de leite durante 12 meses e posteriormente foram coletadas amostras do lote para 
a observação de parâmetros relacionados ao teor de água final e condutividade elétrica. 

O teor de água foi determinado pelo método direto (gravimétrico) em estufa, com 
ventilação de ar forçada, à temperatura de 105±2°C durante 24 horas e o resultado da 
umidade em base seca (Ubs) expresso em percentual.  

A condutividade elétrica da água de hidratação foi determinada segundo 
metodologia do International Seed Testing Association - ISTA (2008). Onde foram 
contadas 4 repetições de 25 grãos, pesados e imersos em 75 mL de água deionizada (em 
béquer de 250 mL), colocadas em germinador regulado para a temperatura constante de 
20°C, e posteriormente incubados durante 24 horas. As soluções foram agitadas 
suavemente e a condutividade elétrica foi determinada com condutivímetro sem filtragem 
da solução, e os resultados expressos em µScm-1g-1. 

Os dados foram submetidos a análise estatística, utilizando o teste de Scott-Knott 
para comparação de médias, através do software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 2011). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Em condições de clima tropical e subtropical, a existência de elevadas 
temperaturas e umidade no decorrer do ano, além de influenciar no teor de água dos 
grãos por ação da higroscopicidade, favorece o desenvolvimento de insetos-praga na 
massa de grãos armazenada (QUIRINO et al, 2013). Considerando os valores do teor de 
água nos grãos acondicionados em embalagem hermética, antese após o período de 
doze meses de armazenamento em ambiente não controlado (Tabela 1), não foram 
observadas diferenças significativas para grãos de mesma espécie, evidenciando que o 
material alterativo (caixa) impossibilitou interações dos grãos com as condições ambiente 
(temperatura e umidade relativa do ar ambiente.  
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Tabela 1. Valores do teor de água em base seca (Ubs) dos grãos de soja, milho e trigo antes e 

depois de armazenados por doze meses. 

Espécie de grãos 
Umidade dos grãos em base seca (%bs) 

Zero meses Doze meses 

Soja 8,44 aA 8,79 aA 

Milho 12,78 bB 13,87 bB 

Trigo 13,15 bB 13,04 bB 

Coeficiente de variação (%) 4,57 

Medias de mesma letra, minúscula na linha, para tempo de armazenamento e, maiúscula na coluna, para 
espécie de grãos, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p=0,05). 

 
Condições de armazenamento que promovem um aumento da intensidade da 

respiração dos grãos são prejudiciais, porque produzem mudanças nas suas 
propriedades físicas e químicas que os tornam inviáveis para o consumo "in natura" ou 
processamento industrial. Jaques et al. (2018) reportam que temperaturas e umidades 
baixas, fazem com que os fatores de deterioração dos grãos sejam reduzidos, pois os 
grãos depois de colhidos continuam a viver, e como todos os organismos vivos, eles 
respiram e através do processo respiratório eles estão sujeitos a transformações 
continuadas. Pelos resultados (Tabela 1) a manutenção do teor de água dos grãos ao 
longo de 365 dias indica que o equilíbrio higroscópico dos grãos com as condições do 
ambiente de armazenamento se manteve em equilíbrio a pressão de vapor do ar 
circundante. Desta forma, embalagem de material alternativo pode se tornar aliada à 
conservação de grãos armazenados em condições de ambiente não controlado. 

A condutividade elétrica (CE)dos grãos, após 12 meses de armazenamento, 
apresentou valores de 34,01μScm-¹ g-¹ para a soja, o milho (13,15μScm-¹ g-¹) e o trigo 
(38,15μScm-¹ g-¹). Esses valores de CE demonstram que não houve danos durante o 
armazenamento, que ocasionariam lixiviação de íons. A integridade dos grãos não está 
associada apenas a etapa de armazenamento, mas a sequência de práticas pós-colheitas 
adequadas, sendo a temperatura de secagem fator principal no processo, afetando 
diretamente na qualidade do produto (SAATH et al, 2017). Grãos armazenados a 15°C, 
25°C e 35°C, menores temperaturas apresentaram um valor de condutividade elétrica 
mais baixo (JAQUES et al., 2018) e durante o armazenamento de soja na temperatura de 
20°C os grãos se mantiveram com melhor qualidade, em função do teste de 
condutividade elétrica, comparado com o grão armazenado em temperaturas mais altas, 
com os mesmos teores de água (SMANIOTTO et al., 2014). 
 

4 CONCLUSÃO   
 

Não houve variação significativa no teor de água dos grãos armazenados por 365 
dias; 

A embalagem alternativa inibiu inseto-pragas e conservou os grãos armazenados;  
A embalagem cartonada apresenta-se como opção eficiente para o 

armazenamento de grãos em pequena escala. 
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