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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar os dados preliminares de um estudo 
sobre a qualidade de grãos comercializados no estado de Mato Grosso. Para tanto, 
durante o período compreendido entre os meses de janeiro e junho de 2014, foram 
coletadas 20 amostras de grãos de milho pipoca (n = 13), feijão (n = 6) e soja (n = 1) 
em diferentes estabelecimentos comerciais no estado de Mato Grosso. Analisou-se 
os percentuais de impurezas e matérias estranhas, insetos mortos, umidade, grãos 
carunchados, ardidos, chochos, imaturos, fermentados, mofados, germinados, 
gessados, trincados e quebrados e outros atributos de qualidade inerentes às 
espécies estudadas, segundo as Regulamentações Técnicas que definem os 
padrões de identidade e qualidade nos aspectos referentes à classificação dos 
respectivos produtos. De modo geral, os resultados mostraram importante variação 
nos teores de umidade dos grãos analisados e nos percentuais de defeitos nos 
grãos de lotes da mesma marca, bem como entre lotes de marcas diferentes. Além 
disso, constatou-se que 9 das 20 amostras analisadas apresentaram qualidades 
inferiores àquelas informadas em sua rotulagem. 
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INTRODUÇÃO

O estado de Mato Grosso é um dos maiores e mais diversificados produtores 
e exportadores de alimentos do Brasil. Ao longo dos anos, tem apresentado um 
crescimento econômico acelerado, sustentado principalmente na agricultura, 
constituindo-se no mais promissor dos estados brasileiros quanto à capacidade 
de produção agrícola para alimentar a crescente população mundial (IMEA, 
2010). Considerando este panorama, observa-se nos últimos anos o aumento 
significativo de investimentos nas indústrias, sobretudo alimentícias, com 
destaque nos segmentos de armazenagem, beneficiamento e industrialização 
de grãos, as quais têm contribuído com a agregação de valor e a diversificação 
produtiva de alimentos no estado (MATO GROSSO, 2011).

De forma geral, os grãos armazenados formam um grande sistema biótico, 
complexo e altamente propício à deterioração como conseqüência da interação 
de diferentes variáveis, podendo estas serem de origem física, química e biótica 
de fontes externas. Assim, a obtenção de produtos com qualidade implica na 
necessidade de adoção de práticas adequadas na produção, desde a colheita 
até o seu armazenamento, e medidas para a determinação da qualidade dos 
grãos destinados ao consumo humano são de fundamental importância para a 
definição dos produtos aptos, ou não, para a alimentação (PUZZI, 2010).

Nesse sentido, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), criou em 25 de maio do ano 2000, a Lei n°. 9.972 que obriga a 
classificação de produtos vegetais, seus subprodutos, bem como seus resíduos 
de valor econômico em todo território nacional quando destinados diretamente 
à alimentação humana. Esta classificação constitui no ato de determinar 
as qualidades intrínsecas e extrínsecas dos produtos vegetais, com base 
em padrões oficiais, físicos ou descritos, preconizados em Regulamentos 
próprios que definem as especificações e critérios de identidade e qualidade, 
a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem (BRASIL, 
2000). Atualmente observam-se em comercialização, em nível de atacado e 
varejo no Brasil, diversas espécies de grãos já embaladas e rotuladas com suas 
especificações qualitativas de acordo com o estabelecido nos padrões oficiais 
de classificação. Cabe ressaltar, contudo, que a localização geográfica de Mato 
Grosso permite que o estado tenha uma notável e variada condição climática, 
destacando-se pelas temperaturas anuais significativamente superiores às 
de outros estados produtores de grãos, porém variável se comparada entre 
diferentes regiões dentro do estado.

Face ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os dados 
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preliminares de um estudo sobre a qualidade de grãos comercializados no 
estado de Mato Grosso.

MATERIAL E MÉTODOS

Os grãos de milho pipoca, feijão e soja foram adquiridos entre os meses de 
janeiro a julho de 2014, em supermercados e mercearias, escolhidos ao acaso, no 
estado de Mato Grosso. Foram coletados aleatoriamente dois pacotes (amostras 
simples) de cada produto e de sete lotes diferentes, dentro dos respectivos 
prazos de validade e com as embalagens isentas de injúrias. Logo após, as 
amostras individuais foram misturadas com auxílio de bandejas de polietileno 
e as amostras compostas transferidas para sacolas plásticas identificadas com 
números aleatórios de dois dígitos. Ao final da coleta e preparo das amostras, 
estas foram enviadas para a Empresa Classificadora de Produtos de Origem 
Vegetal, credenciada no MAPA (CCG MAPA: MT0055Z Série “Z”), localizada na 
cidade de Cuiabá, MT.

Tabela 1. Número de amostras em processo de classificação, classificadas e 
amostras a coletar.

Amostras/marcas 

Etapas do Projeto 

Amostras em 

classificação 

Amostras 

classificadas 
A coletar 

Milho pipoca (marcas A, B, C) 8 13 0 

Feijão (marcas A, B, C) 11 6 4 

Soja (marcas A, B, C) 10 1 10 



Para a classificação dos grãos, as amostras foram homogeneizadas em 
equipamento tipo Boerner e em seguida quarteada até a obtenção da amostra 
de trabalho de no mínimo 125 g para soja e milho pipoca e 250 g para feijão, 
pesada em balança semi-analítica (modelo BK AGRI) previamente aferida. Das 
amostras de trabalho foram separadas manualmente as matérias estranhas e 
impurezas com auxilio de peneiras de crivos específicos para cada espécie de 
grão (soja = 3 mm; feijão = 3 e 5 mm e milho pipoca = 4 mm) e logo após foi 
realizada a Classificação dos grãos, de acordo com sua coloração, e em Tipo, 
considerando os percentuais de defeitos encontrados e seus limites de tolerância 
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definidos nos respectivos Regulamentos Técnicos em vigência (BRASIL, 2007; 
BRASIL, 2008; BRASIL, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As amostras de milho pipoca apresentaram-se isentas de matérias 
estranhas, impurezas e insetos mortos, bem como de grãos chochos, imaturos, 
mofados, germinados e gessados. Este fato pode ser atribuído a qualidade do 
processamento, especialmente, aos atuais processos de limpeza que se baseiam 
na separação dos produtos indesejáveis por meio das diferenças de formato e 
peso específico dos grãos avariados em relação aos grãos sadios. 

Em contrapartida, houve uma importante variação nos percentuais dos 
demais defeitos entre amostras de uma mesma marca ou de marcas distintas 
conforme está apresentado na Tabela 2. Em todas as amostras observaram-se 
no mínimo 3 das 10 avarias discriminadas no Regulamento Técnico do Milho 
Pipoca (BRASIL, 2011), bem como apenas o defeito trincado foi constatado em 
todas as amostras analisadas. 

Os percentuais de umidade das amostras (10,7 - 12,3%) foram inferiores ao 
valor tecnicamente recomendado para fins de comercialização do milho pipoca 
(13,5%). Estes resultados são relevantes, sobretudo pela umidade constituir-se 
no fator mais importante na manutenção da qualidade dos grãos, sendo que 
quanto maiores seus teores, maiores são os riscos e a velocidade de deterioração 
do grão (SILVA, 2008). Além disso, a umidade é diretamente associada à 
capacidade de expansão (CE) do milho pipoca, contudo, é relatado na literatura 
percentuais ótimos de umidade variáveis para genótipos distintos (p.e. 12,8% 
para BRS-Ângela, 13,1% para IAC-112 e 12,7 para Zélia) e, de maneira geral, 
que a umidade de 13% é a mais recomendada para a máxima expansão (LUZ 
et al., 2005). As amostras de milho pipoca analisadas apresentaram valores 
de CE entre 34,14 a 39,83 mL g-1, e cuja variabilidade pode ser atribuída às 
importantes variações nos teores de umidade dos grãos.

Constatou-se ainda, a falta de fidedignidade entre o Tipo declarado na 
rotulagem e o enquadramento realizado em 7 dos 13 produtos analisados. Dentre 
os produtos não-conformes, 5 foram enquadrados como Tipo 2; 1 desclassificado 
e 1 como Tipo 3, devido sobretudo por excederem os limites de tolerância para 
Total de avariados para Tipo 1 = 2%, Tipo 2 = 3%, Tipo 3 = 4% e Fora de Tipo 
= 6%.
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Tabela 2. Valores de umidade (%) e defeitos (%) e índices de capacidade de 
expansão (mL g-1) de milho pipoca de 3 marcas comerciais coletados no estado de 
Mato Grosso. 2014

 Milho 

pipoca 
Umidade Carunchados Quebrados Mofados Fermentados Trincados 

Total de 

avariados 

Capacidade 

de 

expansão 

Marca A 

1 10,70 0,23 0,25 0,00 0,00 2,05 2,05 35,06 

2 11,80 0,12 0,89 0,00 0,00 1,88 2,58 35,30 

3 11,70 0,00 0,54 0,00 1,21 0,94 2,15 37,33 

Marca B 

1 12,20 0,10 0,60 0,00 0,30 2,90 3,20 34,13 

2 11,90 0,00 0,38 0,00 0,51 0,88 1,39 37,77 

3 12,10 0,16 0,00 0,00 0,69 0,98 1,67 37,22 

4 11,90 0,10 0,9 0,00 0,99 0,90 1,89 36,01 

5 11,50 0,00 0,32 0,00 0,00 1,03 2,24 38,43 

6 12,30 1,12 0,64 0,00 0,69 0,85 1,54 36,64 

7 12,00 0,20 0,97 0,00 0,61 0,92 1,53 37,37 

Marca C 

1 10,80 0,00 0,93 0,00 0,73 18,64 19,37 34,79 

2 11,70 0,00 0,91 0,00 0,87 1,31 2,18 39,83 

3 12,00 0,00 0,86 0,00 0,52 1,08 1,60 37,39 



Quanto às amostras de feijão foram constatadas umidades entre 10,40 a 
13,90%. Além disso, foram observados grãos com baixa ocorrência de defeitos, 
porém quando constatados, estiveram presentes em baixos percentuais, 
excetuando-se 2 das 6 amostras analisadas, cujos resultados de Defeitos leves 
(2,86 e 2,66%) extrapolaram os limites tolerados para grãos do Tipo 1 (2,50%), 
portanto, foram enquadradas em Tipo 2, o que difere do Tipo informado em 
sua rotulagem. Por outro lado, houve similaridade entre o Tipo descrito nos 
rótulos das demais amostras com a qualidade dos seus respectivos grãos. 
Dentre os defeitos encontrados destacam-se os ardidos (0,11%), atacados 
por pragas (0,21%), danificados picados (0,06 - 0,10%), danificados (0,13 - 
0,65%), bandinhas e quebrados (0,44 - 2,92%) e amassados (0,46%). 

 Em relação à soja, apenas 1 amostra foi analisada (Tabela 1).  Foi 
observado o teor de umidade de 11,90%, valor este inferior ao percentual máximo 
recomendado de 14% (BRASIL, 2008) e que constitui em fator importante para 
a conservação de grãos, sobretudo pela pouca disponibilidade de água nos 
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grãos torná-los menos suscetíveis ao desenvolvimento microbiológico (JAY, 
2005). Quanto aos defeitos, 0,80% dos grãos apresentaram-se quebrados, 
partidos e amassados, 0,20% apresentaram fungos visíveis a olho nu e os 
atacados por pragas constituíram em 2,20% do total da amostra analisada.

 De maneira geral, observa-se uma importante variação nos teores 
de umidade das três espécies de grãos estudadas, porém ficaram abaixo 
daquela umidade tecnicamente recomendada para sua comercialização. 
Esta característica pode ser atribuída à secagem demasiada nos sistemas e 
armazenamento e nos processos relacionados com o manejo da aeração. Após 
estas etapas, a exposição dos grãos a condições extremas de temperatura 
nas prateleiras dos estabelecimentos em que são comercializados, bem com 
seu empacotamento em embalagem com alta permeabilidade ao vapor de 
água, podem ter contribuído para a perda de umidade dos grãos. 

No que se refere aos defeitos, a diferença nos percentuais também era 
esperada considerando as distintas marcas e por consequência os diversos 
híbridos e genótipos entre grãos da mesma espécie, que por sua vez, podem 
apresentar maior ou menor resistência a danos mecânicos ou ataque de pragas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Nor-
mativa n. 11, de 15 de maio de 2007. Estabelece o regulamento técnico da 
soja, definindo o seu padrão de classificação, com os requisitos de identidade 
e qualidade intrínseca e extrínseca, a amostragem e a marcação ou rotula-
gem. Brasília, DF: MAPA, 2007. Disponível em:< http://extranet.agricultura.gov.
br/sislegis- consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17751>. 
Acesso em: 24 jul. 2014.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Nor-
mativa n. 12, de 28 de março de 2008. Estabelece o regulamento técnico do 
feijão, definindo o seu padrão de classificação, com os requisitos de identidade 
e qualidade, a amostragem e a marcação ou rotulagem. Brasília, DF: MAPA, 
2008. Disponível em:< http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/det-
alhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>. Acesso em: 24 jul. 2014.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Nor-
mativa n. 61, de 22 de dezembro de 2011. Estabelece o regulamento técnico 
do milho pipoca. Brasília, DF: MAPA, 2011. Disponível em:< http://sistemasweb.



464

agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=gravarAtoPDF&tipo=I
NM&numeroAto=00000061&seqAto=000&valorAno=2011&orgao=MAPA&codTi
po=&desItem=&desItemFim=>. Acesso em: 23 jul. 2014.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lei n. 9.972, de 
25 de maio de 2000. Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos 
e resíduos de valor econômico e da outras providências. Brasília, DF: MAPA, 
2000. Disponível em:< http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/det-
alhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>. Acesso em: 22 jul. 2014.

IMEA – INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ESTATÍSTICA AGROPECUÁRIA. 
Projeções para produção agropecuária em Mato Grosso. Cuiabá, MT: IMEA, 
2010. 4 p.

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 712 p.

LUZ, M. L. S.; DALPASQUALE, V. A.; SCAPIM, C. A.; BRACCINI, A. L.; ROYER, 
M. R.; MORA, F. Influência da umidade das sementes na capacidade de expan-
são de três genótipos de milho pipoca. Acta Scientiarum, Maringá, v. 27, n. 3, 
p. 549-553, 2005.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. 
Lei n°. 9.675, de 20 de dezembro de 2011. Institui o plano plurianual para o 
quadriênio 2012/2015. Cuiabá, MT: SEPLAN, 2011. Disponível em: < http://www.
seplan.mt.gov.br/arquivos/DOCUMENTO%20FINAL%20%2012-2012%20%20
PPA%20%202012%20-%202015.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2014.

PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Campinas: ICEA, 2010. 
666 p.

SILVA, J. S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Viçosa: Apre-
nda Fácil, 2008. 560 p.


