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Resumo

O recebimento de um produto agrícola é um dos pontos mais críticos da sua comercialização e o

produtor pode ser penalizado quando a umidade e os avariados excedem alguns limites máximos

estabelecidos. O intuito deste trabalho foi caracterizar a matéria-prima soja em uma Unidade de

Armazenadora de Grãos, durante as etapas de recepção, após as operações de beneficiamento

e ao final da armazenagem na safra 2008/2009. O beneficiamento da soja nesta Unidade foi

eficiente, entretanto maiores estudos em relação a grãos enrugados, imaturos e esverdeados

durante o armazenamento, principalmente em soja transgênica devem ser conduzidos.

Palavras-chave: armazenagem de grãos, segurança alimentar, Glycine max.

Introdução

O Brasil é o 2º maior produtor mundial de soja e, na safra de 2009/10, alcançou patamares de

68,7 milhões de toneladas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos (Conab, 2010). Nas Unida-

des Armazenadoras de Grãos (UAs) as operações de pré-armazenamento incluem colheita, trans-

porte, recepção, pré-limpeza, secagem, limpeza ou seleção e expurgo preliminar. Nem sempre

são realizadas todas estas operações, entretanto, a pré-limpeza e a secagem são geralmente

compulsórias (Elias & Oliveira, 2009).

O recebimento de um produto agrícola é um dos pontos mais críticos da sua comercialização. O

produtor pode ser penalizado quando a umidade e os avariados (conjunto de fatores que deni-

grem a qualidade do produto) excedem alguns limites máximos estabelecidos (Dalpasquale, 2002).

Assim sendo, a classificação dos grãos na etapa de recepção nas UAs visa caracterizar o lote,

com intuito de adequar as operações de pré-armazenagem as características da matéria-prima
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recepcionada. As operações de pré-armazenagem têm um custo operacional que, em função da

qualidade da matéria-prima, será maior ou menor e as UAs tem que repassar o mesmo para o

produtor.

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a matéria-prima soja em uma Unidade de Armazenadora

de Grãos da região norte do Estado do Paraná, durante as etapas de recepção, após as opera-

ções de beneficiamento e ao final da armazenagem (expedição) na safra 2008/2009.

Materiais e métodos

Amostragem

Recepção

Durante a etapa de recepção, 100 g de amostras separadas de soja transgênica e soja convenci-

onal foram retiradas a cada 30 minutos. Assim sendo, em cada dia de amostragem foram retira-

das amostras compostas, que quarteadas na Embrapa Soja deram origem às seguintes amos-

tras simples:

Amostra 1 – Soja convencional recepcionada dia 05/03/2009;

Amostra 2 – Soja convencional recepcionada dia 04/04/2009;

Amostra 3 - Soja convencional recepcionada dia 06/04/2009;

Amostra 4 – Soja transgênica recepcionada dia 16/03/2009;

Amostra 5 – Soja transgênica recepcionada dia 04/04/2009;

Amostra 6 – Soja transgênica recepcionada dia 06/04/2009;

Pós-beneficiamento

No mesmo dia da recepção, após a pré-limpeza, última etapa do beneficiamento, 100 g de amos-

tras separadas de soja transgênica, soja convencional e suas respectivas impurezas e/ou maté-

rias estranhas foram retiradas a cada 30 minutos. Assim sendo, em cada dia de amostragem

foram retiradas amostras compostas, que quarteadas na Embrapa Soja deram origem às seguin-

tes amostras simples:

Amostra 7 – Soja convencional beneficiada dia 05/03/2009;

Amostra 8 – Soja convencional beneficiada dia 04/04/2009;

Amostra 9 - Soja convencional beneficiada dia 06/04/2009;
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Amostra 10 – Soja transgênica beneficiada dia 16/03/2009;

Amostra 11 – Soja transgênica beneficiada dia 04/04/2009;

Amostra 12 – Soja transgênica beneficiada dia 06/04/2009;

Expedição

A retirada das amostras no final da armazenagem (etapa de expedição) ocorreu com a finalidade

de avaliar as amostras com maior período de armazenamento e seguiu o mesmo padrão das

etapas de recepção e beneficiamento. Em cada dia de amostragem foram retiradas amostras

compostas que quarteadas na Embrapa Soja deram origem às seguintes amostras simples:

Amostra 13 – Soja convencional expedida dia 27/07/2009;

Amostra 14 – Soja convencional expedida dia 28/07/2009;

Amostra 15 - Soja convencional expedida dia 29/04/2009;

Amostra 16 – Soja transgênica expedida dia 27/07/2009;

Amostra 17 – Soja transgênica expedida dia 28/07/2009;

Amostra 18 – Soja transgênica expedida dia 29/04/2009;

Método de classificação

A variáveis avaliadas em porcentagem foram: impurezas, umidade (medidor de umidade para

grãos modelo Universal), bandinha, grão trincado, grãos esverdeado, grão enrugado, grãos ima-

turos e grão picado por percevejo. Dentro de cada etapa, as três amostras de soja convencional

e as três de soja transgênica foram classificadas e cada uma das variáveis avaliadas foi apresen-

tada graficamente pelos valores médios.

Resultados e discussão

Em relação à qualidade dos grãos que entraram nesta Unidade verificou-se que o beneficiamento

foi mais eficiente na soja transgênica, pois os grãos foram recebidos com uma porcentagem

maior de impurezas do que na soja convencional e foram armazenados, após beneficiamento,

com uma quantidade menor. Na etapa de expedição, tanto para a soja convencional como para a

soja transgênica, a Unidade Armazenadora de Grãos respeitou o limite de impurezas permitido

na legislação brasileira de 1% (Figura 1a).
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Figura 1.  Classificação dos grãos de soja convencional e transgênica na recepção, depois do

processamento e na expedição em uma Unidade de Armazenadora de Grãos da região norte do

Estado do Paraná, na safra 2008/2009.

A secagem e a armazenagem foram eficientes, pois garantiram teores de umidade ideais para os

dois tipos de soja desde a recepção até a expedição, limites estes inferiores a 14% (Figura 1b). O

beneficiamento levou a um pequeno aumento na porcentagem de bandinhas para os dois tipos

de soja, sendo que as operações durante o armazenamento e expedição não alteraram estas

porcentagens (Figura 1c). Por outro lado, os grãos trincados aumentaram durante o armazena-

mento, independente da cultivar ser convencional ou transgênica. Não foi possível afirmar se as

operações durante a etapa de armazenamento ou o processo de expedição ou os dois

concomitantemente foram os responsáveis por esse aumento, pois o beneficiamento não acarre-

a IMPUREZAS b UMIDADE

c BANDINHA d TRINCADO

e ESVERDEADO f ENRUGADO

g IMATURO h PICADO PERCEVEJO

Impurezas Impurezas Impurezas

Recepção Beneficiamento Expedição

Umidade Umidade Umidade

Recepção Beneficiamento Expedição

Bandinha Bandinha Bandinha

Recepção Beneficiamento Expedição

Trincado Trincado Trincado

Recepção Beneficiamento Expedição

Esverdeado Esverdeado Esverdeado

Recepção Beneficiamento Expedição

Enrugado Enrugado Enrugado

Recepção Beneficiamento Expedição

Imaturo Imaturo Imaturo

Recepção Beneficiamento Expedição
Pic. Percevejo Pic. Percevejo Pic. Percevejo

Recepção Beneficiamento Expedição

Soja Convencional Soja Transgênica Soja Convencional Soja Transgênica

Soja Convencional Soja Transgênica Soja Convencional Soja Transgênica

Soja Convencional Soja Transgênica Soja Convencional Soja Transgênica

Soja Convencional Soja Transgênica Soja Convencional Soja Transgênica

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Sem título-16 30/9/2010, 19:15392



393

tou em aumento de grãos trincados (Figura 1d).

Em relação aos grãos esverdeados, verificou-se que na soja transgênica o armazenamento acar-

retou em aumento de porcentagem, sendo que o contrário ocorreu para a soja convencional. O

Regulamento Técnico da Soja de 2007, de acordo com o uso proposto, classificou a soja em dois

Grupos: Grupo I, soja destinada ao consumo in natura (Tipo 1 e Tipo 2) e Grupo II, soja destinada

para outros usos (Padrão Básico), que possui tolerância maior para os parâmetros de qualidade

extrínseca e extrínseca. Os valores de grãos esverdeados na etapa de expedição para a soja

transgênica foi superior até ao do Grupo II que admite um limite de até 8% (Figura 1e). Esse

parâmetro deve ser melhor estudado para verificar se o ocorrido se deve realmente a diferença

destes materiais (soja convencional x soja transgênica) ou se outra condição durante o armaze-

namento pode ter influenciado nestes resultados.

 Durante o armazenamento ocorreu um grande aumento na porcentagem de grãos enrugados e

imaturo nas cultivares transgênicas e uma não alteração nestas porcentagens nos grãos de soja

convencional (Figura 1f e 1g). Novamente novos estudos devem ser realizados para verificar se o

processo de transgenia tem influência nessas variáveis. A porcentagem permitida de grãos ava-

riados, onde os enrugados e imaturos estão inseridos é de 8% para o Padrão Básico (Regula-

mento Técnico da Soja, 2007), sendo que na etapa de expedição tanto a soja transgênica como

a soja convencional apresentaram um somatório dessas duas variáveis superior ao limite.

A porcentagem de grãos picados por percevejos foi semelhante para os dois tipos de soja, desde

a recepção até a expedição (Figura 1h).

Conclusões

O beneficiamento da soja nesta Unidade de Armazenadora de Grãos da região norte do Estado

do Paraná foi eficiente tanto para soja convencional como para a transgênica, pois diminuiu as

porcentagens de impurezas para valores menores de 1% e manteve a porcentagem de umidade

dos grãos na faixa de 12 a 13%.

Maiores estudos em relação a grãos enrugados, imaturos e esverdeados durante o armazena-

mento, principalmente em soja transgênica devem ser conduzidos, a fim de verificar se existem

diferenças entre a soja convencional e a soja transgênica no processo de armazenagem.
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