
P lantar bem, eis a grande preocupa-
ção do produtor brasileiro. O ditado
popular é claro: "O que começa bem

termina bem". No entanto, nem sempre
esta história tem um final feliz. O Brasil
perde anualmente 10% de sua produção
total de grãos. E o fato começa pela frota
de máquinas, cuja idade média está entre
9 e 10 anos de trabalho, e passa pelas más
condições das estradas em um sistema
de transporte essencialmente rodoviário,
com caminhões mal conservados, sem re-
boques adequados para transportar grãos,
e com baixo índice de uso de ferrovias e
hidrovias. Enfim, uma grande quantidade

de problemas assola a agricultura nacio-
nal, mas um deles vem provocando sérias
limitações para a solução dos problemas
já citados: o baixo percentual de armaze-
nagem nas fazendas.

Os números mais recentes, fornecidos
pela Conab, dão conta que apenas 15%
dos grãos produzidos no país ficam de-
positados nas fazendas. Esse é um com-
portamento que ainda faz parte da cul-
tura do agricultor. Lideranças desse seg-
mento costumam comparar os números
referentes aos armazéns brasileiros com
os americanos, europeus e até argentinos,
argumentando que, nesses países, os per-

centuais das instalações disponíveis nas
próprias fazendas são significativamente
superiores. Eles se esquecem de revelar,
porém, que os processos de uso da terra
também são diferentes. Além disso, os in-
vestimentos feitos nessa área, no Brasil, se
concentraram em estruturas intermediárias
ou portuárias para exportação. A mudança
desse foco do governo é coisa de 10 anos j
para cá e, portanto, seus resultados ainda
vão demorar a aparecer.

No campo, ouve-se com muita freqü-
ência que o agricultor não pode perder o
foco, que ele tem que se ocupar da pro-
dução e que secar e armazenar são tarefas



para empresas especializadas no assunto.
Também se ventila que, em proprieda-
des pequenas, o capital imobilizado seria
motivo de sobra para não se ter uma UBS
(Unidade de Beneficiamento de Semen-
tes) própria. De acordo com Tetuo Ha-
ra, consultor da Conab e ex-professor da
Universidade Federal de Viçosa na área de
armazenagem, esta é uma cultura que pre-
cisa evoluir, mudar, para que produtores
de todo tamanho possam construir siste-
mas de armazenagem nas suas fazendas.
"Na Europa, armazenam-se 35% do total
produzido na fazenda, nos EUA 55% e na
Argentina 45%", salienta.

Para o coordenador do grupo de arma-
zenagem da Câmara Setorial de Máquinas
e Implementos Agrícolas, CSMIA, da As-
sociação Brasileira da Indústria de Máqui-
nas, Abimaq, Paulo Bertolini, incentivar e
prover meios para aumentar os índices de
armazenagem nas fazendas é de importân-
cia vital e estratégica para o país. "Essa mu-
dança do conceito de armazenagem pode
reduzir os problemas causados pelas defi-
ciências da nossa infra-estrutura, como a
falta de capacidade das estradas, portos e
outros setores, que ficam sobrecarregados
quando as safras precisam ser escoadas",
ressalta Bertolini.

Números oficiais
Segundo o diretor de Gestão e Esto-

ques da Conab, Rogério Colombini, a ca-
pacidade estática das estruturas armaze-
nadoras existentes no Brasil - tanto pú-
blicas quanto da iniciativa privada - é de
123,4 milhões de toneladas, distribuídas
em 16.561 unidades cadastradas. Por seg-
mento, essa capacidade está distribuída da
seguinte forma: 74% de propriedade da
iniciativa privada, 21% das cooperativas e
apenas 5% se referem a armazéns oficiais,
de propriedade de órgão dos governos fe-
deral e estaduais, como Conab, Casemg e
Ceagesp. Tecnicamente, a Conab conside-
ra que o patamar ideal para a capacidade
estática brasileira é 20% superior à pro-
dução do país. "Em anos anteriores, essa
margem possibilitou receber e armazenar
a safra agrícola em condições adequadas,
excetuando as áreas tradicionalmente ca-

rentes de estruturas armazenadoras", ex-
plica Colombini.

Ele diz que a conquista dessa meta será
possível com a continuidade da participa-
ção da iniciativa privada, complementada
com a ampliação das atuais linhas de fi-
nanciamento governamentais e a criação
de novas modalidades. "Hoje os principais
centros de armazenagem estão localizados
nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste,
que juntos concentram 92% da capacidade
total cadastrada no país", aponta o dirigen-
te da Conab. O pesquisador da Embrapa
Trigo e presidente da Associação Brasilei-
ra de Pós Colheita, Irineu Lorini, utiliza a
história para explicar o baixo índice de ar-
mazéns nas fazendas. "Por muito tempo,
a produção agrícola ficou concentrada nas
regiões Sudeste e Sul e, nesta segunda, um
importante papel coube às cooperativas.
Foram elas que, de uma maneira geral, in-
vestiram em silos e armazéns para guardar
a produção de seus associados", afirma.

Já no Centro-Oeste, o processo foi dife-
rente, com poucas cooperativas, distâncias
muito grandes dos centros urbanos e estra-
das precárias. "Isso exigiu do produtor que
ele investisse em unidades dentro da fazenda,
para não ter prejuízo", assinala Lorini. Para
o pesquisador, mesmo com este sistema já
estruturado, é necessário incentivar que cada
vez mais os produtores tenham seus próprios
silos. "Assim eles vão gerenciar o resultado
das suas lavouras, do seu trabalho e investi-
mento feito na produção, e não vão pagar pa-
ra terceiros um custo muito alto para guardar
sua safra, que é seu capital", conclui.



Problemas estruturais
O Brasil ainda não enfrentou um apa-

gão de armazenagem e de logística porque,
tanto o milho quanto a soja, estão sendo
colhidos e exportados rapidamente. Isso
foi o que ocorreu no ano passado, con-
forme frisa a analista de mercado da FNP
Consultoria Jaqueline Bierhals. Para o co-
ordenador do Arranjo Produtivo de Co-
lheita e Pós-Colheita de Panambi e região,
no Rio Grande do Sul, Edson Schaffer, este
fator da exportação pode ser lido como um
"ainda bem que isto aconteceu", pois, do
contrário, aconteceriam sérios problemas
de armazenagem. Segundo ele, faz parte de
todos os manuais de estratégia alimentar
de um país ter capacidade para armazenar
pelo menos uma safra e meia. "Mas nós es-
tamos bem longe disso", ressalta.

O custo de uma unidade armazenado-
ra completa, a dificuldade de vencer a bu-
rocracia para obter financiamento e o alto
risco da atividade agrícola no país são os
pontos apontados pelos produtores para
ser reticentes na hora de decidir se vão in-
vestir nesse equipamento. Nenhum deles
duvida da sua utilidade e importância, co-
mo é o caso de Moisés Bocchi, de Sorriso,
MT. Segundo ele uma fazenda sem silo é
como uma pessoa sem roupa. "As varia-
ções do nosso clima e os problemas com
os preços e a disponibilidade de frete dei-
xam muitos produtores de cabelos em pé
na época da colheita", afirma. Ele diz que,
se for entregar seu produto para ser arma-
zenado por terceiros e contabilizar o custo
de transporte, vai gastar uns 10% da safra de

soja. "Com um silo - que eu tenho -, eu or-
ganizo minha entrega, vendo para quem eu
quero e no momento que preciso, sem ficar
atordoado atrás de caminhão para carregar
minha colheita", explica. Moisés se tornou
tão fã do sistema que, na propriedade que
comprou no Pará, não vai começar a plan-
tar antes de ter um silo.

O sócio e diretor de uma fábrica de si-
los em bolsa plástica Wilson Hunshe afirma
que os prestadores de serviço de armazena-
gem cobram uma série de taxas para guar-
dar os grãos de terceiros, como as taxas de
limpeza, de quebra, de armazenagem, dos
remédios contra pragas e mais uma infini-
dade de valores que nem sempre são bem
explicados. "Ao final de seis meses, chega a
6% daquilo que o produtor deixou lá, sem
falar que, se ele quiser retirar para vender
por sua conta, vai pagar mais uma porção
de outras despesas", relata. O economista,
analista de mercado e orizicultor gaúcho
Marco Aurélio Tavares, de Santo Antônio
da Patrulha, é categórico: "Vale a pena". Ele
justifica dizendo que uma unidade armaze-
nadora para 10 mil sacas de arroz economi-
za cerca de 20% ao ano em relação ao custo
de deixar com terceiros. "O investimento é
pago em até cinco anos", afirma.

O que afasta o sojicultor Antônio Ge-
melli, de Lucas do Rio Verde, MT, de ter
um silo é a burocracia e dificuldade para fi-
nanciar o equipamento. Ele diz que já teve
experiências ruins de perder parte da safra
por não ter transporte no momento certo.
Sem falar na despesa de ficar com equipa-
mentos parados, sem colher, esperando por

caminhões que viessem buscar o produto.
Gemelli relata que num ano chegou a per-
der a produção de 600 hectares por conta
de estradas ruins, falta de caminhão e de lo-
cal para armazenar. "Hoje estou pesquisan-
do para ver se compro uma unidade dessas
para uma área nova que adquiri. Aí, quem
sabe até vou também prestar serviço para
outros daquela região que não possuem si-
los", planeja o agricultor.

O consultor da Conab Tetuo Hara afir-
ma que, para muitos produtores rurais, es-
ta etapa da produção agrícola ainda é um
tabu. "Eles não foram preparados para
se transformarem em agroindustriais - o
que acontece quando se compra um silo
- e não possuem a cultura e treinamento
necessários para comercializar para lidar
com o novo equipamento", assinala Ha-
ra, acrescentando que muitas vezes esses



fatores podem levar o produtor a não que-
rer adquirir um silo, pois ele terá que fazer
muitas mudanças pessoais.

Busca de soluções
Especialistas do setor de armazena-

gem e conservação de grãos afirmam que
um dos primeiros passos para a decisão
de compra é o planejamento. Devem ser
considerados aspectos como a localização,
layout, disponibilidade de energia elétri-
ca, oferta de combustível (lenha, gás, óleo
etc.), viabilidade econômica, culturas a se-
rem plantadas, segregação de OGMs e, por
último, mas não menos importante, a ne-
cessidade de mão-de-obra qualificada para

Rogério Colombini: "Capacidade
de armazenagem é 20% superior à

capacidade de produção"



tratar desse momento crucial da produção
que é a conservação dos grãos.

E, convenhamos, é uma tarefa difícil
mesmo manter um ser vivo dormente. Os
grãos são seres vivos que, secos e armazena-
dos, continuam, mesmo a baixas taxas, com
seus metabolismos - respiração, transpira-
ção, capacidade de absorção de água - em
funcionamento, entre outros aspectos da
vida. Sem considerar a luta contra a inevitá-
vel presença dos insetos, fungos e roedores
que rondam os silos. Por isso, mão-de-obra
qualificada e monitoramento constante são
fundamentais para garantir a qualidade dos
grãos armazenados.

As mudanças constantes na atmosfera,
no que tange a temperatura e umidade rela-
tiva, influenciam diretamente na conservação
dos grãos, mesmo que já tenham sido proces-
sados e sua umidade seja de 12,5%. Por isso,
recomenda Hara, é imprescindível realizar
amostragens diárias dos grãos e o monitora-
mento constante dos silos pelos modernos
sistemas de tennometria. Esses controladores
são distribuídos no interior dos silos de mo-
do a demonstrarem a temperatura nos seus
diversos níveis. Temperaturas muito altas em

relação ao exterior e em pon-
tos isolados são avisos de que
há algum foco de insetos ou
pragas ou, em alguns casos,
gotejamento de chuva ou
resultante da condensação
da umidade nas chapas me-
tálicas que compõem o silo,
requerendo o uso de defen-
sivos e a imediata ventilação
desta unidade armazenadora
- e, evidentemente, o conser-
to da goleira.

Ventilação dos silos
Teoricamente existem

diversos tipos de aeração de
silos, considerando as neces-
sidades da massa dos grãos
armazenados. Os mais uti-
lizados têm a finalidade de
propiciar o seu resfriamen-
to, ou mesmo de reduzir o
teor de umidade do volume
armazenado, através de um
processo de secagem por
ventilação. "A regra funda-
mental é manter a tempera-
tura da massa armazenada
em níveis baixos em relação
ao ambiente exterior. Se a
temperatura fugir do contro-
le, deve-se realizar a aeração
mesmo quando a umidade
relativa do ar está um pouco
alta", afirma Fernando Brod,

doutor em Engenharia Agrícola pela Univer-
sidade Estadual de Campinas.

Controle mais natural
Além das tecnologias tradicionais de

controle de pragas em unidades armaze-
nadoras de grãos, como o uso da fosfina
e outros defensivos, o que existe de mais
moderno atualmente é o uso de ozônio. A
aplicação de ozônio tem sido testada, com
bons resultados, como alternativa ao uso
de produtos químicos. Os testes vêm sen-
do realizados na Universidade Federal de
Viçosa, UFV, e segundo a pesquisadora e
professora do Departamento de Engenharia
Agrícola da UFV Leda Rita DAntonino Faro-
ni, já houve sucesso no controle do carun-
cho e do besouro dos cereais. "O índice de
controle foi de 95%, considerando os grãos
armazenados a 25° C e os insetos expostos
diretamente ao gás", diz, complementando
que o tempo de exposição varia conforme
a temperatura da massa de grãos e o local
onde os insetos estão localizados.

Segundo Leda, a vantagem da ozoni-
zação é a substituição da pulverização quí-
mica por uma prática limpa e segura. "O
ozônio é gerado com segurança, pois tem
vida curta e seu produto de degradação é
o oxigênio. Seu uso é atraente pelo fato de
tornar desnecessários a manipulação, o ar-
mazenamento e o descarte de recipientes
de produtos químicos", diz, acrescentando
que o besouro dos cereais, por exemplo, já
tem demonstrado resistência à fosfina.

De acordo com o engenheiro agrícola
Adriano Ferreira Rozado, que n anos pas-
sado defendeu a tese de mestrado Ozônio
Como Fumigante na Proteção de Milho Arma-
zenado, na UFV, o sistema é considerado se-
guro pelo fato de não haver contato direto
com o gás ou a manipulação de produtos
químicos. "O ozônio é um componente
natural da atmosfera. O que fazemos é
aumentar sua concentração para um tra-
tamento específico", esclarece. Por ter vida
curta, de 25 a 30 minutos, o ozônio deve
ser aplicado constantemente. "Mas não
tem efeito residual, ou seja, é um tratamen-
to curativo", afirma o pesquisador.

Segundo Rozado, do ponto de vista
operacional, a tecnologia é vantajosa, por
ser de fácil execução. "Trata-se de um siste-
ma que trabalha com fluxo contínuo e que,
ao contrário da fosfina, não exige um am-
biente hermeticamente fechado para surtir
efeito", diz. O gás é introduzido no silo por
um gerador, que capta o oxigênio e, por
descarga elétrica, produz o ozônio. Leda
Faroni calcula que um gerador pode custar
em torno de R$ 7 mil, além das despesas
com energia elétrica. "É um investimento
economicamente viável", assegura.
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