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RESUMO

O

estagio

obrigatório

supervisionado

realizou-se

na

unidade

armazenadora de grãos Cerealista Gheller Ltda – ME, em Lebon Régis – SC
sobre a supervisão do Engenheiro Agrônomo André Gheller, e orientação do
Engenheiro Agrônomo M.Sc. Amador Tomaselli e teve duração de 300 horas,
de acordo com as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento. A umidade
dos grãos de milho logo após a colheita frequentemente é elevada e os grãos
provindos das lavouras não abrange condições adequadas ao seu imediato
armazenamento. O principal objetivo da armazenagem de grãos é manter a
qualidade do produto oriundo do campo, sua duração, as qualidades
biológicas, químicas e físicas que estes grãos possuem. Diante disso objetivouse acompanhar as atividades pertinentes à recepção de cargas de milho
provindo da lavoura, retirada de amostras dos lotes, pesagem das cargas
através do programa Sistema Scheffer, análise de classificação de amostras de
acordo com a Instrução Normativa 60/2011, retirada de impurezas e grãos
avariados e porcentagem de umidade. A má retirada de amostras e a utilização
incorreta de peneiras ocasionam a erros de controle de estoque de grãos
armazenados, podendo ocorrer sobras ou faltas de volumes. Uma das
soluções para resolver as variáveis de um ótimo controle de estoque é,
utilização de caladores pneumáticos, homogeneizadores, quarteadores e o uso
correto de peneiras, mantendo malhas iguais na mesa de classificação e nas
maquinas de pré-limpeza no silo.

Palavras-chave: Classificação, Grãos, Milho, Armazenagem.

RESUMEN
La

pasantía

obligatoria

supervisada

se

realizó

en

la

unidad

almacenadora de granos Cerealista Gheller Ltda – ME en Lebon Regis – Sc
sobre la supervisión del Ingeniero Agronomo André Gheller, y orientación del
M.sc. Ingeniero Agronomo Amador Tomaselli y tuvo duración de 300 horas de
acuerdo con las actividades desarrollada por el establecimiento. La humedad
del grano de maiz después de la cosecha frequentemente es elevada y los
granos procedente del campo no cubren condiciones adecuadas para su
inmediato almecenamiento. El principal objetivo del almacenaje del grano es
mantener la cualidada del produto que viene del campo, su duración, las
cualidades biológicas, química y físicas que estes granos contienen. Delante de
eso el objetivo es acompañar las activiadad pertinentes recepcion de las cargas
del maiz que vienen del campo, retirada de amuestras de los lotes, pesaje de
las cargas a través del programa Sistemas Scheffer, análise y clasificación de
las amuestras de acuerdo con la instrucción Normativa 60/2011. La mala
retirada de muestras y el uso incorrecto de cribas ocasionan errores de control
de cantidad de granos almacenados, pudiendo ocurrir sobras o faltas de
volúmenes. Una de las soluciones para resolver las variables de un óptimo
control de cantidad es, uso de caladores neumáticos, homogeneizadores,
separador de amuestra y el uso correcto de criba, manteniendo mallas iguales
en la mesa de clasificación y en las máquinas de pre-limpieza en el silo.

Palabras clave: Clasificación, Granos, Maíz, Almacenaje.
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1.0 - INTRODUÇÃO

O milho é o cereal mais importante no mundo, pois tem uma distinta
utilização, para consumo humano e animal, quanto in natura ou processado.
Atualmente agricultores e cooperativas, utilizam armazenarem seus
grãos em silos, devido às variações de mercado, com o intuito de vender seus
produtos com agregação de valores, para obter maior lucro na produção da
safra.
Para armazenar os grãos de forma na qual mantenham seus aspectos
conforme o exigido pela legislação, deve-se fazer a classificação de cada carga
provinda das lavouras, para a retirada das impurezas, grãos quebrados e
secagem dos mesmos.
Existe a dificuldade para a classificação de grãos devido aos parâmetros
exigidos pela Instrução Normativa 60/2011, onde caso a classificação não seja
de forma coerente para não gerar prejuízos ou lucros demasiados no final do
fluxo de descarga do silo.
Umidade e impurezas são fatores determinantes para a vitalidade e
qualidade do grão armazenado no silo, caso os mesmos não atendam a
instrução

normativa

60/2011,

poderá

ser

comprometido

todo

volume

armazenado. Se não controlados, o silo pode ser um ambiente propicio a
desenvolver patógenos como o mofo. Outro problema que ocorre quando
esses fatores não são controlados, é a incidência de insetos como caruncho
(Sitophilus zeamais).
Os grãos de milho oriundo das lavouras não ostentam requisitos
apropriados para seu armazenamento imediato, pois o grão proveniente do
campo possui alto teor de umidade e impurezas, tornando o armazenamento
desapropriado segundo WEBER (2005).
O objetivo geral do estagio foi receber, classificar e pesar milho para
consumo numa unidade armazenadora de cereais. O estagio supervisionado
de 300 horas foi realizado na empresa Cerealista Gheller Ltda – ME teve por
objetivo, conhecer a legislação vigente sobre classificações de milho, estruturar
e saber do funcionamento dos equipamentos, coletar amostras e pesar as
cargas de milho, classificar a amostra conforme a Instrução Normativa 60/2011,
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recalcular o peso em função da qualidade de amostra e emitir ticket de
pesagem, com ajuste final com descontos de impurezas e umidade.
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2.0 - DESENVOLVIMENTO

2.1 - Milho (Zea mays)

2.1.2 - Classificação Taxonômica e Botânica

O milho é uma cultura anual, pertencente à família Poaceae, reino
Plantae, divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, gênero Zea L., espécie Zea
Mays L segundo USDA (20??). Possuí crescimento ereto, contendo flores
monoicas, que significa que produz flores de ambos os sexos na mesma
planta, em localizações diferentes. É originária da mutação genética do
Teosinto nativo no México segundo Pioneer (2015). A espiga do Teosinto tinha
aproximadamente 5 centímetros, e de 5 á 10 grãos segundo ANTUNES (2015).
Os Astecas e os Maias selecionavam as plantas que facilitavam a colheita da
espiga, e também por características de vigor. Essa conduta levou o Teosinto á
domesticação em aproximadamente 10 mil anos segundo ZANCANARO
(2013).

2.1.3 - Evolução do Milho

Com o passar dos anos a cultura do milho foi evoluindo, desde
melhoramento vegetal, selecionando plantas com características importantes,
como tamanho de espiga, tamanho da planta ou das raízes, plantas resistentes
à pragas ou patógenos, até práticas culturais, tais como espaçamento, tratos
culturais, época de plantio e colheita.
Por sua vez o milho cultiva-se em variados tipos de solos, mas tem sua
melhor eficiência em solos com boa drenagem, e fluxo de água e ar,
temperaturas do ar de 25ºC à 35ºC, e requer uma mínima precipitação de
aproximadamente 150 mm no ciclo vegetativo (BARROS e CALADO, 2014).
Na atualidade predomina a utilização de plantas transgênicas, obtidas
por pesquisas com organismos geneticamente modificados através do introito
de um DNA exógeno, consequentemente, modificando o genoma da planta
(ANTUNES, 2015). Também se utiliza milhos híbridos, que caracterizam pelas
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seleções de plantas de linhagens puras e através da polinização cruzada
obtém-se uma linhagem com aspectos superiores (NUNES, 2016).
O

milho

híbrido

transgênico

dispõe

seu

desenvolvimento,

no

melhoramento genético da planta com o intuito de oportunizar a intercorrência
no controle de pragas, patógenos e plantas invasoras, visando reduzir a
utilização de agrotóxicos (BORÉM, 2015), por conseguinte obtendo elevada
produtividade e qualidade da produção.

2.1.4 - Importância Econômica do milho

O milho é o cereal mais importante no mundo, pois tem uma distinta
utilização, para consumo humano e animal, quanto in natura ou processado.
Ele é utilizado na alimentação há aproximadamente 10 mil anos. Na
antiguidade era a base de uma alimentação o milho/teosinto e raízes. Hoje o
milho também é utilizado na fabricação de biodiesel, sendo uma opção menos
nóxio ao meio ambiente, em relação à extração do petróleo.
Para o consumo animal, o milho faz parte de uma alimentação crucial na
dieta, independente do sistema de produção, sendo o cereal mais completo.
Para o consumo humano, o milho tem uma ampla utilização, consumido in
natura ou processado como, farinhas, pipocas, óleos, canjicas e polentas.
Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo, com
cerca de 58,59 milhões de toneladas de grãos produzidos, em uma área de
aproximadamente 11,03 milhões de hectares (CONAB, 2017).
Segundo dados da USDA (setembro, 2017) o Estados Unidos lidera o
ranking de produção mundial com 384,78 milhões de toneladas, seguido da
China com 219,55 milhões de toneladas e em terceiro lugar o Brasil com 98,50
milhões de toneladas.
O estado de Mato Grosso lidera o ranking de maior produtor de milho do
Brasil, em segundo lugar está o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina
é 8ª maior produtor do país com 3,2 milhões de toneladas (CONAB, 2017).
Segundo os dados da (CEPA EPAGRI, 2017) a microrregião de Joaçaba
lidera o ranking de produção estadual com 543,664 toneladas, sendo a
microrregião em que pertence os Municípios de Caçador, Calmon, Água Doce,
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Lebon Régis, Fraiburgo, Videira, Arroio Trinta, Capinzal, Catanduvas, Erval
Velho, Herval do Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis,
Luzerna, Macieira, Matos Costa, Ouro, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto
Veloso, Tangará, Treze Tílias e Vargem Bonita. Em segundo lugar no ranking
está a microrregião de Chapecó com 487,198 toneladas, seguido da
microrregião de São Miguel do Oeste com 366,507 toneladas.

2.1.5 - Classificação de Grãos
o

Art. 3 Para efeitos desta Lei, entende-se por classificação o ato de
determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto
vegetal, com base em padrões oficiais, físicos ou descritos (LEI
o
N 9.972, DE 25 DE MAIO DE 2000).

Os grãos de milho oriundo das lavouras não ostentam requisitos
apropriados para seu armazenamento imediato, pois o grão proveniente do
campo possui alto teor de umidade e impurezas, tornando o armazenamento
desapropriado segundo WEBER (2005).
A limpeza do produto é uma operação indispensável, pois
acompanham os grãos vindos da lavoura, contaminantes de varias
espécies, materiais inertes, ervas daninhas, grãos avariados, palha,
folhas, partes de sabugo e outros. Além da desvalorização que
causam à massa de grãos, promovem o mais rápido aquecimento e
deterioração, apresentam focos de decomposição e geram grãos
ardidos e o desenvolvimento acelerado de insetos e fungos (WEBER,
2005, p. 56).

As análises de cargas são essenciais para adequar o lote de grãos,
tendo suas impurezas retiradas e sua umidade diminuída à 14%, assim
adequando o lote de grãos para que seja armazenado de forma que não afete
sua qualidade e durabilidade durante o período de armazenamento.
A classificação de grãos é feita pelo fracionamento de um lote por cor,
tamanho e qualidade de forma que tenha uma exterioridade homogênea do
mesmo. Tem por objetivo similar a classificação feita nas máquinas de prélimpeza no silo.
Segundo a Instrução Normativa 60/2011, o objetivo de sua utilização na
classificação de grãos, é determinar um protótipo da classificação do milho,
estabelecendo suas tolerâncias

limitantes

de

grãos avariados

(grãos

germinados, mofados, imaturos, ardidos), grãos quebrados, impurezas,
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matérias estranhas e grãos carunchados, dando maior prioridade na
classificação do grão ardido devido a sua toxidade resultante da presença de
patógenos nocivos á saúde, apresentadas na Tabela 1.
Segundo a Instrução Normativa 60/2011, abrange um delimitado
enquadramento dos padrões dos grãos de milho.

Tabela 1 – Porcentagem dos padrões de grãos de milho.
Grãos
avariados

Matérias
Estranhas
Grãos
Enquadramento
e
quebrados
Ardidos Total
Impurezas

Carunchados

Tipo 1

1%

6%

3%

1%

2%

Tipo 2

2%

10%

4%

1%

3%

Tipo 3

3%

15%

5%

2%

4%

Fora de Tipo

5%

20%

Maior que Maior que
5%
2%

8%

Fonte: Instrução Normativa 60/2011

A qualidade dos grãos armazenados influencia no aspecto econômico
do silo, sendo isso ligado ao teor de umidade e de impureza. Quanto maior for
o grau de impureza no lote, menor será o valor econômico do grão no mercado.

2.2 - CARACTERIZAÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO

2.2.1 - Dados da Empresa

O estágio realizou-se na unidade de beneficiamento e armazenamento
de grãos, Cerealista Gheller Ltda – Me, fundada em 21 de setembro de 2016,
sendo uma empresa de caráter familiar, composta por 10 sócios, localizada nas
margens da SC 355, quilômetro 11, interior de Lebon Régis, Santa Catarina,
antiga localização da Cooperativa Agropecuária Camponovense – COOCAM.
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2.2.2 - Estrutura

Área total da empresa é de aproximadamente 1 hectare, sendo 2341m²
de área construída. A mesma é composta de um escritório de recepção com
balança rodoviária e equipamentos para a classificação, dois silos da marca
Comil para armazenagem de cereais, com capacidade de 36,5 mil sacos cada,
um silo pulmão com capacidade de 5000 sacos, duas moegas para descarga,
sendo uma com tombador e outra sem, duas tulhas de carregamento de carga,
sendo as mesmas utilizadas para armazenamento temporário com capacidade
de aproximadamente 1390 sacos, dois secadores de grãos, sendo um com
capacidade de 800 sacos e outro com capacidade de 1500 sacos.

2.2.3 - Período de Realização
O estágio supervisionado obrigatório realizou-se no período de safra do
milho, de 20/02/2017 à 04/05/2017.
A supervisão ocorreu durante todo o período de estágio, com o intuito de
transmitir/aperfeiçoar conhecimentos práticos para aprimorar a aplicação das
atividades desenvolvidas, além de contribuir com a formação acadêmica.

2.3 – METODOLOGIA
Durante o período de realização do estagio supervisionado, cumpriu-se
trabalhos rotineiros com o acompanhamento do supervisor Engenheiro
Agrônomo André Gheller, atividades as quais se referem ao recebimento de
cargas provindas de lavouras da região, sendo que as mesmas são apenas
dos associados, a pesagem das mesmas, coleta de amostras de cada cargas,
análise de classificação dos grãos e emissão de ticket de análise e pesagem.
No total foram pesadas e classificadas 411 cargas de milho durante o
período de estágio.
As coletas que compõem a amostra são realizadas no momento em que
a carga chega à recepção da balança rodoviária, antes de ser pesada, com
ajuda de uma escada é subido no caminhão ou carreta que esta transportando
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os grãos, sendo retirada a amostra da carga com a utilização de calador
manual.
As coletas de amostra das cargas foram feitas com um calador
graneleiro (sonda manual) de aço inox, e coletado conforme a Instrução
Normativa 60/2011, em relação ao tamanho do lote, retirando no mínimo 1 kg
de amostra em um balde de plástico.

Figura 1 – Coleta de amostras de carga

Fonte: GHELLER, 2017

Segundo a Instrução Normativa 60/2011 (2011) conforme a dimensão da
carga é retirado números precisos de coletas sendo:
- Caminhões com peso de até 15000 kg se realiza a coleta em cinco
pontos diferentes;
- Caminhões com peso entre 15000 kg á 30000 kg, se faz a coleta de
oito pontos diferentes;
- Caminhões acima de 30000 kg a coleta será de onze pontos
diferentes.
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Figura 2 - Pontos de coleta de amostras conforme a dimensão das cargas.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Cargas de ate 15 toneladas 5 pontos.
s. B: Ca
Cargas de 15 a 30
toneladas 8 pontos. C: Cargas á cima de 30 toneladas 11 pontos de coleta.

Após a coleta da amostra, a carga é pesada para a obtenção do peso
bruto do lote, através do programa de pesagem e emissão de ticket, sendo
Alessandro Scheffer o provedor do Sistema Scheffer, e libera-se a carga para o
descarregamento na moega de descarga.

Figura 3 – Pesagem de cargas.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Programa de pesagem
em de cargas.
ca
B: Balança Rodoviária.
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Após a liberação da carga, é realizada a classificação do lote e
identificado de acordo com placa e numero do ticket, onde se obtém 250g de
amostra através da pesagem em uma balança Tríplice Escala JB aprovada
pelo InMetro. A amostra sempre deverá ser homogênea; nesse caso, a
homogeneização é feita grosseiramente em uma mesa de classificação com a
utilização somente das mãos.

Figura 4 – Homogeneização e pesagem da amostra

Fonte : GHELLER, 2017. A: Amostra já homogeneizada. B: Fracionamento da amostra. C,D:
Pesagem de 250g da amostra.

É utilizada uma peneira de malha 1,75 x 2,0 mm da marca Motomco
certificado pelo InMetro, pois, por regulamento interno, não são utilizadas
peneiras de malha maior, devido a retirada muitos grãos pequenos, causando
prejuízo aos sócios e um recipiente que retém as impurezas, onde foi
peneirado toda a amostra de 250g.
Art. 25. V - da amostra de trabalho de, no mínimo, 250 g (duzentos e
cinquenta gramas), proceder à separação dos grãos quebrados e das
matérias estranhas e impurezas, utilizando de maneira superposta as
peneiras de crivos circulares de 5,00 mm (cinco milímetros) de
diâmetro e de crivos circulares de 3,00 mm (três milímetros) de
diâmetro, executando movimentos contínuos e uniformes durante 30
(trinta) segundos (Instrução Normativa 60/2011).
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Figura 5 – Peneiramento da amostra.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Sobrepondo a amostra na peneira. B: Após o peneiramento,
impurezas e grãos quebrados retidos no recipiente.

É feita a retirada das impurezas conforme a Instrução Normativa
60/2011.
Após o peneiramento, a amostra que conter na peneira, deverá ser
classificada e retirada as seguintes impurezas:
-Grãos

chochos ou

imaturos,

que

apresentam

desenvolvimento

incompleto;
- Germinados que apresentam germinação visível;
- Quebrados que são pedaços de grãos que vazarem da peneira;
- Mofados que apresentam bolor ou mofo a olho nu;
- Matérias estranhas, tudo que não for grão de milho é considerado
matéria estranha.
Todas as matérias estranhas retidas na peneira ou não e grãos
quebrados que passaram pela mesma foram pesados juntos.
Os grãos ardidos são pesados separadamente, pois desconta-se
somente a cima de 6%, conforme o regulamento interno.
O restante dos grãos avariados quando presentes são pesados
separadamente, de acordo com a tabela 01.
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Todas essas impurezas tem influência no valor pago pelo grão.
Figura 6 – Análise de grãos avariados e impurezas.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Retirada de impurezas retida na malha da peneira. B: Retirada de
grãos ardidos e fermentados.

Para obter a porcentagem de impurezas e dos grãos avariados é feito
um cálculo segundo a Instrução Normativa 60/2011.

!"#$ %& % = (%)# *# *%+%,-#(/) ×

100
(%)# *! !&#)-$! *% -$!3!"ℎ#

Exemplo:
% = 4,5/ ×

100
= 1,8%
250/

Mas simplificou-se a fórmula para ser mais ágil, portanto prossegue o
seguinte:
Como ¼ de 1kg é 250g, as impurezas retiradas da amostra são
multiplicadas por 0,4.
:;<
:/?

= 250/

@&(A$%B!)(/) × 0,4 = % -#-!" *% ,&(A$%B!) #A /$ã#) !C!$,!*#)
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Exemplo: Em 250g de amostra obteve-se 4,5g de impurezas.

4,5/ × 0,4 = 1,8% *% ,&(A$%B!) D# "#-%
Após o procedimento de classificação de impurezas e grãos avariados,
executou-se a medição de umidade no aparelho Motomco Série FB-00136
composto de dois copos, um metálico e outro de plástico (basculante),
aprovado pelo InMetro. A amostra que utilizou-se neste procedimento, obtevese da classificação, a qual passou por uma limpeza.

Figura 7 – Medição de umidade da amostra.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Sobrepondo a amostra no copo de descarga. B: Informações de
umidade 13,4%, dentro do padrão exigido pela Instrução Normativa 60/2011.

Após serem realizadas todas as análises exigidas tanto pela Instrução
Normativa, quanto pelo regulamento interno, a amostra é embalada.
Sua embalagem é feita em um saco plástico transparente, com todas as
informações necessárias, como nome do produtor, data, número do ticket de
pesagem, número da placa do caminhão de transporte, porcentagem de
impurezas e grãos avariados, teor de umidade e nome do classificador.
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A amostra é armazenada por uma semana, sendo descartada após esse
período.
Figura 8 – Embalagem e rotulagem da amostra.

Fonte: GHELLER,2017.

A amostra rotulada é utilizada para o caso de algum produtor recorrer à
classificação efetuada, suspeitando de que a classificação não esteja correta.
Para isso, realiza-se novamente a classificação de comparação, lembrando
que a amostra fica no máximo uma semana exposta em uma prateleira de
amostras. O requerimento de segunda classificação deve-se fazer de
preferência no mesmo dia em que se realiza a primeira classificação. Após um
dia armazenada, a amostra sofre deterioração, devido ao seu estado de alto
teor de umidade, impurezas e grãos avariados e, frequentemente, com a
presença

de

insetos,

ocorrendo a presença

de

agentes patógenos,

ocasionando mofo/bolor, deterioramento promovido por insetos. Devido á
essas variáveis da amostra em exposição, não se deve realizar a segunda
amostragem após as 24 horas.
Após a classificação finalizada, e com os dados obtidos da mesma,
deve-se prescrever no programa de pesagem Sistemas Scheffer, no qual
calculará automaticamente a porcentagem de umidade e impurezas a ser
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descontada do lote, assim, obtendo o peso líquido real da carga, imprime-se o
ticket de análise, fornecendo um ticket ao motorista e outro para o acervo da
empresa.
Figura 9 – Pesagem final e emissão de ticket de análise e pesagem.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Pesagem final da carga com descontos de umidade, impurezas. B:
Ticket de analise e pesagem com descontos e peso liquido final.

2.4 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISES DOS DADOS DAS ATIVIDADES DE
ESTÁGIO
2.4.1- Área de Atuação
As atividades foram desenvolvidas no escritório de pesagem e
classificação de grãos da empresa Cerealista Gheller Ltda – Me.

2.4.2 - Descrição dos Equipamentos
Os equipamentos utilizados devem ser certificados pelo InMetro dentro
dos padrões da Instrução Normativa 60/2011, são as seguintes.
O calador graneleiro de metal manual, certificado pelo InMetro é
composto por dois cilindros sobrepostos, ambos com um lado cheio de
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perfurações na extensão, onde faz-se a rotação dos cilindros para a entrada
dos grãos utilizados na amostragem das cargas. Contém baldes de plástico de
8 litros, utilizado para a coleta de no mínimo um quilograma das amostras
extraídas.
Figura 10 – Calador graneleiro e baldes plásticos.

Fonte: GHELLER, 2017.

Peneiras malha 1,75 x 2,0 mm. Normalmente utilizado na classificação
de grãos de trigo, utilizado para a separação das impurezas contidas na
amostra de milho. Segundo a Instrução Normativa 60/2011 para a classificação
do milho deve-se utilizar a peneiras de malha 5 mm e outra à baixo com malha
de 3 mm. Mas a Cerealista Gheller utiliza uma malha de 1,75 x 2,0 mm, pois as
malhas de dimensões maiores retiram grande parte de grãos pequenos,
podendo ocorrer prejuízos.
Balança tríplice escala aprovado pelo InMetro. Incluso com copo de
amostragem, utilizado para a pesagem de amostra e das impurezas, a balança
é aferida anualmente.
Medidor de Umidade Motomco FB-00136. composto de dois copos, um
metálico e outro de plástico (basculante), e o aparelho propriamente dito
utilizado para obter a umidade dos grãos da amostra, aferido sempre antes da
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safra. O aparelho é configurado para determinar a umidade de vários tipos de
grãos e rações.
Balança rodoviária Saturno SBR-140 certificado pelo InMetro, é aferida
anualmente, segundo parâmetros solicitados adequando as circunstâncias. A
balança pesa de 10 em 10 quilogramas.
Figura 11 – Peneira de malha 1,75 x 2,0mm, balança tríplice escala para
pesagem de amostras, medidor de umidade e balança rodoviária.

Fonte: GHELLER, 2017. A: peneira de malha 1,75 x 2,0 mm. B: balança tríplice escala. C:
Aparelho medidor de umidade. D: balança rodoviária.

Computadores das marcas, Positivo e LG, com programas de pesagem
e impressão de ticket. São utilizados na pesagem e controle de cargas. O
programa comprado pela Cerealista Gheller Ltda – Me para a utilização de
pesagem e análises da amostra é o Sistema Scheffer, sendo seu provedor o
Alessandro Scheffer da empresa Cooperativa Regional Agropecuária de
Campos Novos – Copercampos da unidade de Campos Novos - SC. Utiliza-se
também o programa Excel para um controle comparativo entre o programa
Sistema Scheffer, em caso de negligência de algum dos programas opta pelo
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terceiro controle, a soma dos ticket manualmente, para um comparativo e vir a
identificar onde ocorreu a falha do controle de cargas. Pois um desacerto do
controle de cargas afeta diretamente o controle de estoque, por consequência
ocorrendo prejuízo econômico. Dispõe também de duas impressoras para a
impressão do ticket de análise e pesagem.
Figura 12 – Computadores e impressoras.

Fonte: GHELLER, 2017. A: Computador positivo utilizado para o programa Excel. B:
Computador LG utilizado para pesagem de cargas, contendo o programa Sistema Scheffer.
C,D: Impressoras de impressão de tickets.

2.4.3 - TRABALHOS EXECUTADOS
Os trabalhos executados foram os recebimentos de cargas de milho
provindas de lavouras e pesagem das mesmas, coletas das amostras de cada
carga, análise de classificação dos grãos conforme a Instrução Normativa
60/2011, e emissão e impressão dos tickets de análise e pesagem. No total
foram pesadas e classificadas 411 cargas de milho durante todo período de
estágio.
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2.4.4 - CARGA HORÁRIA
A carga horária do estágio obrigatório supervisionado foi de seis horas (6
horas) diárias totalizando trezentas (300 horas) horas de estágio, datada em
20/02/2017 á 04/05/2017, durante o período de colheita do milho.

2.4.5 - REFLEXÕES E PLANOS DE MELHORIA
Tabela 2 – Descontos de umidade e impurezas totais das 411 entradas de
cargas.
Quilogramas
Sacas
Média em Sc por carga

Umidade

1.196,164

19.936,06

Impureza

175.652

2.927,53

48,50
7,12

Fonte: GHELLER, 2017.

A média de impurezas das amostras de todas as cargas foi de 2,6%,
sendo que grãos quebrados e impurezas são pesados juntos, conforme a
tabela de enquadramento dos padrões de grãos de milho todas as cargas se
enquadraram no Tipo 1, não houve cargas com descontos de grãos ardidos.
Já em descontos de umidade há uma alta variação, devido ao clima,
temperatura, declividade do terreno e localização, tipo de cultivar e entre outras
inúmeras variáveis.
Tabela 3 – Entrada e Saídas de cargas de milho.
Entrada
Saída

Diferença

Quilogramas

5.959.751

6.191.510

231.759

Sacos

99.329,18

103.191,8

3.862,65

Fonte: GHELLER, 2017.

O valor do volume de sobra de 3862,65 sacos ocorreu devido à
utilização de peneiras de forma inadequada nas máquinas de pré-limpeza no
silo, peneiras de malhas diferentes da qual deveria ser utilizada segundo a
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Instrução Normativa 60/2011. Recorrente disso, o controle de estoque
realizado no escritório de classificação não coincidia com o valor de saída do
estoque da produção.
Outro fator que propiciou a sobra de sacos de milho foi à má retirada de
amostras. Quando ocorrem chuvas, as amostras são retiradas pelos próprios
motoristas, nas moegas de descarregamento, somente com a utilização do
balde. Com essa prática, grandes partes das impurezas são retiradas na
amostra, devido ao seu menor peso no ato de descarregamento.
O tempo e a temperatura de secagem são de difíceis controles, por isso
a Cerealista Gheller separa os lotes de alta umidade em moegas diferentes,
para secar separadamente, para ter controle do tempo estimado de secagem,
onde a umidade deve chegar a 14% para não haver prejuízos com a perda de
peso do grão. Porém existem teores variáveis de umidade, dependendo de
cada carga, isso influência diretamente no tempo de secagem, para que o grão
seja armazenado com segurança de qualidade e vitalidade. Caso o grão seja
exposto a tempo elevado será influenciado no peso do grão, havendo prejuízo
econômico.
As cargas de grãos são recebidas na balança rodoviária, onde é retirada
a amostra para a classificação de parâmetros.
Para que possa ser feita a classificação o conhecimento da Instrução
Normativa 60/2011 é necessário, pois onde estes todos os parâmetros que
devem ser seguidos para a análise de grãos.
Como recomendação de melhorias, sugiro adquirir os seguintes
equipamentos:
Quarteador ou homogeneizador de amostras, para obter uma amostra
mais homogênea, pois a homogeneização manual não é eficaz e nem o
correto.
Calador graneleiro pneumático, para a precisão de coleta de amostras,
pois o calador manual ocorre falha humana, prejudicando a classificação do
lote.
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3.0 - CONCLUSÃO

Concluiu-se que é importante uma classificação de grãos de milho de
forma coerente, pois a análise da classificação realizada no escritório é
correspondente ao processo de peneiramento dos grãos nas máquinas de prélimpeza no silo, na qual retira suas impurezas. Portanto é imprescindível a
utilização correta de peneiras com a mesma malha, no processo correlato e
nas máquinas de pré-limpeza. É de grande importância fazer inúmeras análises
de umidade durante o processo de secagem do grão, para que não ocorra uma
queda de umidade, considerável maleficiando o peso da massa do grão. E
também para que não venha a sobrevir a armazenagem do grão com umidade
superior a 14%, pois acima deste percentual ocorre a fermentação e presenças
de insetos. Todos estes parâmetros afetam a qualidade e longevidade dos
grãos. É necessário seguir a Instrução Normativa 60/2011 para que os grãos
sejam classificados corretamente, possibilitando seu armazenamento nas
condições necessárias, a fins de obter um produto homogêneo de qualidade e
prolongando a longevidade do milho armazenado, e assim tendo um controle
de precisão da produção estocada no silo.
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3.2 ANEXOS
ANEXO I
Instrução Normativa 60/2011
23/12/2011
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ- RIA E
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.972, de
25 de maio de 2000, no Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de 2007, no
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na Portaria MAPA nº 381, de 28 de
maio de 2009, e o que consta do Processo nº 21000.010492/2009-68, resolve:
Art. 1º Estabelecer o Regulamento Técnico do Milho na forma da
presente Instrução Normativa.
Parágrafo único. Este Regulamento Técnico não se aplica ao milho
pipoca, sujeito à regulamentação específica.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º O presente Regulamento Técnico tem por objetivo definir o
padrão oficial de classificação do milho, considerando seus requisitos de
identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação
ou rotulagem, nos aspectos referentes à classificação do produto.
Art. 3º Para efeito deste Regulamento Técnico, considerase:
I - milho: os grãos provenientes da espécie Zea mays L.;
II - grãos carunchados: os grãos ou pedaços de grãos que se
apresentam atacados por insetos considerados pragas de grãos armazenados
em qualquer de suas fases evolutivas;
III - grãos avariados: os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam
ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, germinados, gessados e mofados:
a) ardidos: os grãos ou pedaços de grãos que apresentam
escurecimento total, por ação do calor, umidade ou fermentação avançada
atingindo a totalidade da massa do grão, sendo também considerados como
ardidos, devido à semelhança de aspecto, os grãos totalmente queimados;
b) chochos ou imaturos: os grãos desprovidos de massa interna,
enrijecidos e que se apresentam enrugados por desenvolvimento fisiológico
incompleto, sendo que os grãos pequenos e os de endosperma córneo (ponta
de espiga) não serão considerados chochos ou imaturos, sendo considerados
grãos normais;
c) fermentados: os grãos ou pedaços de grãos que apresentam
escurecimento parcial do germe ou do endosperma provocado por processo
fermentativo ou calor, sendo também considerados como fermentados, devido
à semelhança de aspecto, os grãos que se apresentam parcialmente
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queimados; grãos que apresentam plúmula roxa, como característica varietal,
não são considerados grãos defeituosos;
d) germinados: os grãos ou pedaços de grãos que apresentam início
visível de germinação;
e) gessados: os grãos ou pedaços de grãos que tenham sofrido
variação na sua cor natural, apresentando-se de esbranquiçado ao opaco,
mostrando no seu interior todo o endosperma amiláceo com cor e aspecto de
gesso (farináceo);
f) mofados: os grãos ou pedaços de grãos que apresentam
contaminações fúngicas (mofo ou bolor) visíveis a olho nu, independentemente
do tamanho da área atingida, bem como os grãos ou pedaços de grãos que
apresentam coloração esverdeada ou azulada no germe, produzida pela
presença de fungos;
IV - grãos quebrados: os pedaços de grãos que vazarem pela peneira
de crivos circulares de 5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro e ficarem
retidos na peneira de crivos circulares de 3,00 mm (três milímetros) de
diâmetro;
V - impurezas: pedaços de grãos que vazarem pela peneira de crivos
circulares de 3,00 mm (três milímetros) de diâmetro, bem como detritos do
próprio produto que ficarem retidos nas peneiras de crivos circulares de 5,00
mm (cinco milímetros) e de 3,00 mm (três milímetros) de diâmetro, que não
sejam grãos ou pedaços de grãos de milho;
VI - matérias estranhas: os corpos ou detritos de qualquer natureza,
estranhos ao produto, tais como grãos ou sementes de outras espécies
vegetais, sujidades, insetos mortos, entre outros;
VII - matérias macroscópicas: aquelas estranhas ao produto que podem
ser detectadas por observação direta, a olho nu, sem auxílio de instrumentos
ópticos e que estão relacionadas ao risco à saúde humana, segundo
legislação específica;
VIII - matérias microscópicas: aquelas estranhas ao produto que
somente podem ser detectadas com auxílio de instrumentos ópticos e que
estão relacionadas ao risco à saúde humana, segundo legislação específica;
IX - organismo geneticamente modificado (OGM): aquele cujo material
genético (Ácido Desoxirribonucleico-ADN e Ácido Ribonucleico- ARN) tenha
sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética;
X - substâncias nocivas à saúde: as substâncias ou agentes estranhos,
de origem biológica, química ou física, que sejam nocivos à saúde, tais como:
as micotoxinas, os resíduos de produtos fitossanitários ou outros
contaminantes, previstos em legislação específica, não sendo assim
considerados aqueles cujo valor se verifica dentro dos limites máximos
previstos; e
XI - umidade: o percentual de água encontrada na amostra do produto
isenta de matérias estranhas e impurezas, determinado por um método oficial
ou aparelho que dê resultado equivalente.
Parágrafo único. Os grãos de milho que apresentarem alterações ou
anormalidades não mencionadas neste artigo serão considerados grãos
normais.
CAPÍTULO II
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DA CLASSIFICAÇÃO E TOLERÂNCIAS
Art. 4º A classificação do milho é estabelecida em função dos seus
requisitos de identidade e qualidade.
§ 1º O requisito de identidade do milho é definido pela própria espécie
do produto na forma disposta no inciso I do art. 3º desta Instrução Normativa.
§ 2º Os requisitos de qualidade do milho são definidos em função da
consistência e do formato, da coloração do grão e dos limites máximos de
tolerância estabelecidos na Tabela 1 desta Instrução Normativa.
Art. 5º O milho será classificado em Grupos, Classes e Tipos, conforme
o disposto a seguir:
§ 1º O milho, de acordo com a consistência e o formato do grão, será
classificado nos seguintes Grupos:
I - duro: quando apresentar o mínimo de 85% em peso de grãos com as
características
de
duro,
ou
seja,
apresentando
endosperma
predominantemente córneo, exibindo aspecto vítreo; quanto ao formato,
considera-se duro o grão que se apresentar predominantemente ovalado e
com a coroa convexa e lisa;
II - dentado: quando apresentar o mínimo de 85% em peso de grãos
com as características de dentado, ou seja, com consistência parcial ou
totalmente farinácea; quanto ao formato, considera-se dentado o grão que se
apresentar predominantemente dentado com a coroa apresentando uma
reentrância acentuada;
III - semiduro: quando apresentar o mínimo de 85% em peso de grãos
com consistência e formato intermediários entre duro e dentado; e
IV - misturado: quando não estiver compreendido nos grupos anteriores,
especificando-se no documento de classificação as percentagens da mistura
de outros grupos.
§ 2º O milho, de acordo com a coloração do grão, será classificado nas
seguintes classes:a
I - amarela: constituída de milho que contenha no mínimo 95% (noventa
e cinco por cento), em peso, de grãos amarelos, amarelo pálido ou amarelo
alaranjado; o grão de milho amarelo com ligeira coloração vermelha ou rósea
no pericarpo será considerado da classe amarela;
II - branca: constituída de milho que contenha no mínimo 95% (noventa
e cinco por cento), em peso, de grãos brancos; o grão de milho com coloração
marfim ou palha será considerado da classe branca;
III - cores: constituída de milho que contenha no mínimo 95% (noventa e
cinco por cento), em peso, de grãos de coloração uniforme, mas diferentes das
classes amarela e branca; o grão de milho com ligeira variação na coloração
do pericarpo será considerado da cor predominante; e
IV - misturada: constituída de milho que não se enquadra em nenhuma
das classes anteriores.
§ 3º O milho será classificado em 3 (três) Tipos de acordo com a sua
qualidade e definidos pelos limites máximos de tolerâncias estabelecidos na
Tabela 1 desta Instrução Normativa, podendo ainda ser enquadrado como
Fora de Tipo ou Desclassificado:
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TABELA 1 - Limites máximos de tolerância expressos em percentual
(%)
Grãos avariados
Enquadramento

Grãos
quebrados

Matérias
Estranhas e Carunchados
Impurezas

Ardidos

Total

Tipo 1

1,00

6,00

3,00

1,00

2,00

Tipo 2

2,00

10,00

4,00

1,50

3,00

Tipo 3

3,00

15,00

5,00

2,00

4,00

Fora de Tipo

5,00

20,00

Maior que
5,00

Maior que
2,00

8,00

I - será considerado como Fora de Tipo o milho que não atender os
parâmetros estabelecidos para o Tipo 3 na Tabela 1 desta Instrução
Normativa:
a) o milho enquadrado como Fora de Tipo por grãos ardidos, total de
avariados ou carunchados poderá ser comercializado como se apresenta,
desde que identificado como Fora de Tipo, ou poderá ser rebeneficiado,
desdobrado ou recomposto para efeito de enquadramento em tipo;
b) o milho enquadrado como Fora de Tipo por grãos quebrados ou
matérias estranhas e impurezas não poderá ser comercializado como se
apresenta, devendo ser rebeneficiado, desdobrado ou recomposto para efeito
de enquadramento em tipo; e
c) o milho que apresentar insetos vivos ou outras pragas de grãos
armazenados não poderá ser comercializado como se apresenta, devendo ser
expurgado ou submetido à outra forma eficaz de controle antes da sua
comercialização;
II - será desclassificado e proibida a sua comercialização e a sua
entrada no País o milho que apresentar na carga, no lote ou na amostra a ser
analisada uma ou mais das situações indicadas a seguir:
a) mau estado de conservação, incluindo aspecto generalizado de mofo
ou fermentação;
b) presença de sementes tratadas ou sementes tóxicas;
c) odor estranho, impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização
para o uso proposto; e
d) limites de tolerâncias acima do estabelecido para os defeitos ardidos,
total de avariados ou carunchados previstos na Tabela 1 desta Instrução
Normativa para Fora de Tipo.
Art. 6º Ao ser constatada uma das características desclassificantes do
produto, a entidade credenciada para a execução da classificação deverá
emitir o correspondente Laudo de Classificação enquadrando o produto como
Desclassificado.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, deve ser informado
o fato à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
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SFA, da Unidade da Federação onde o produto se encontra estocado, para
que sejam adotados os procedimentos de classificação de fiscalização.
Art. 7º Caberá à SFA da Unidade da Federação adotar as providências
cabíveis quanto ao destino do produto desclassificado, podendo para isso
articular-se, no que couber, com outros órgãos oficiais.
Art. 8º No caso de o produto desclassificado poder ser utilizado para
outros fins que não seja o uso proposto, a SFA da Unidade da Federação
deverá estabelecer os procedimentos necessários ao acompanhamento do
produto até a sua completa descaracterização ou destruição, se for caso,
cabendo ao proprietário do produto ou ao seu representante, além de arcar
com os custos pertinentes à operação, ser o seu depositário.
Art. 9º O MAPA poderá efetuar análises de substâncias nocivas à
saúde, matérias macroscópicas, microscópicas e microbiológicas relacionadas
ao risco à saúde humana, e análise para detecção de OGM, de acordo com a
legislação específica, independentemente do resultado da classificação do
produto.
§ 1º O produto será desclassificado quando se constatar a presença das
substâncias de que trata o caput deste artigo em limites superiores ao máximo
estabelecido na legislação específica, ou, ainda, quando se constatar a
presença de substâncias não autorizadas para o produto.
§ 2º O ônus das análises a que se refere o caput deste artigo será do
responsável pelo produto ou do seu representante.
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS E DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
Art. 10. O milho deverá se apresentar fisiologicamente desenvolvido,
são, limpo e seco, observadas as tolerâncias estabelecidas na Tabela 1 desta
Instrução Normativa.
Art. 11. O percentual de umidade tecnicamente recomendado para fins
de comercialização do milho será de até 14,0% (catorze por cento).
§ 1º O milho que apresentar umidade superior à recomendada neste
Regulamento Técnico poderá ser comercializado, devendo a informação
relativa ao percentual de umidade constar no Documento de Classificação do
produto.
§ 2º Caberá às partes interessadas ou envolvidas no processo de
comercialização do produto as responsabilidades quanto ao manuseio, uso
apropriado e demais cuidados necessários à conservação do produto com
umidade acima do previsto no caput deste artigo.
CAPÍTULO IV
DA AMOSTRAGEM
Art. 12. As amostras coletadas, que servirão de base para a realização
da classificação, deverão conter os dados necessários à identificação do
interessado na classificação do produto, e a informação relativa à identificação
do lote ou volume do produto do qual se originaram.
Art. 13. Caberá ao proprietário, possuidor, detentor ou transportador
propiciar a identificação e a movimentação do produto, independentemente da
forma em que se encontre, possibilitando a sua adequada amostragem.

37

Art. 14. Responderá pela representatividade da amostra, em relação ao
lote ou volume do qual se originou, a pessoa física ou jurídica que a coletou,
mediante a apresentação do documento comprobatório correspondente.
Art. 15. Na classificação do milho importado e na classificação de
fiscalização, o detentor da mercadoria fiscalizada, seu representante legal, seu
transportador ou seu armazenador devem propiciar as condições necessárias
aos trabalhos de amostragem exigidos pela autoridade fiscalizadora.
Art. 16. A amostragem em meios de transporte rodoviário, ferroviário e
hidroviário deverá obedecer à seguinte metodologia:
I - a coleta das amostras deve ser feita em pontos do veículo,
uniformemente distribuídos, conforme a Tabela 2 desta Instrução Normativa,
em profundidades que atinjam o terço superior, o meio e o terço inferior da
carga a ser amostrada, em uma quantidade mínima de 2 kg (dois quilogramas)
por ponto amostrado, observando-se os seguintes critérios:
Tabela 2 - Número de pontos de coletas de amostra em relação ao
tamanho do lote:
Quantidade do produto que
Número mínimo de pontos a serem amostrados
constitui o lote (toneladas)
até 15 toneladas

5

de 15 até 30 toneladas

8

Mais que 30 toneladas

11

II - o total de produto amostrado deverá ser homogeneizado, quarteado
e reduzido em, no mínimo, 4 kg (quatro quilogramas) para compor, no mínimo,
4 (quatro) vias de amostras, constituídas de, no mínimo, 1 kg (um quilograma)
cada, que serão representativas do lote.
Art. 17. A amostragem em equipamentos de movimentação ou grãos
em movimento nos casos de carga, descarga ou transilagem deverá obedecer
à seguinte metodologia:
I - a coleta das amostras deve ser feita com equipamento apropriado,
realizando-se coletas de 500 g (quinhentos gramas) nas correias
transportadoras e extraindo-se, no mínimo, 10 kg quilogramas) de produto
para cada fração de, no máximo, 500 t (quinhentas toneladas) da carga a ser
amostrada, em intervalos regulares de tempos iguais, calculados em função da
vazão de cada terminal;
II - os 10 kg (dez quilogramas) extraídos de cada fração de, no máximo,
500 t (quinhentas toneladas) deverão ser homogeneizados, quarteados e
reservados para comporem a amostra que será analisada a cada 5000 t (cinco
mil toneladas) do lote, no máximo; e
III - juntar as 10 (dez) amostras parciais que foram reservadas de cada
5000 t (cinco mil toneladas), conforme o inciso II deste artigo, que deverão ser
homogeneizadas, quarteadas e reduzidas em, no mínimo, 4 kg (quatro
quilogramas) de produto para compor, no mínimo, 4 (quatro) vias de amostras,
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constituídas de, no mínimo, 1 kg (um quilograma) cada, que serão
representativas do lote.
Art. 18. A amostragem em armazéns graneleiros e silos deverá ser feita
no sistema de recepção ou expedição da unidade armazenadora, procedendose segundo a metodologia para amostragem em equipamentos de
movimentação.
Art. 19. A amostragem em armazém convencional no produto ensacado
deverá obedecer à seguinte metodologia:
I - a coleta no lote será feita ao acaso em, no mínimo, 10% (dez por
cento) dos sacos, devendo abranger todas as faces da pilha; e
II - a quantidade mínima de coleta será de 30 g (trinta gramas) por saco,
até completar, no mínimo, 10 kg (dez quilogramas) do produto, que deverão
ser homogeneizados, quarteados e reduzidos em, no mínimo, 4 kg (quatro
quilogramas) para compor, no mínimo, 4 (quatro) amostras, constituídas de, no
mínimo, 1 kg (um quilograma) cada, que serão representativas do lote.
Art. 20. As amostras para classificação do milho, extraídas conforme os
procedimentos descritos nos arts. 16 a 19 desta Instrução Normativa, deverão
ser devidamente acondicionadas, lacradas, identificadas, autenticadas e terão
a seguinte destinação:
I - uma amostra de trabalho para a realização da classificação;
II - uma amostra que será colocada à disposição do interessado;
III - uma amostra para atender um eventual pedido de arbitragem; e
IV - uma amostra destinada ao controle interno de qualidade por parte
da Entidade Credenciada.
Art. 21. Na classificação de fiscalização, as amostras extraídas
conforme os procedimentos descritos nos arts. 16 a 19 desta Instrução
Normativa deverão ser devidamente acondicionadas, lacradas, identificadas,
autenticadas e terão a seguinte destinação:
I - uma amostra de trabalho para a realização da classificação de
fiscalização;
II - uma amostra que será colocada à disposição do fiscalizado;
III - uma amostra para atender um eventual pedido de perícia; e
IV - uma amostra de segurança, caso uma das vias anteriores seja
inutilizada ou haja necessidade de análises complementares, com exceção de
análises que requerem uma metodologia de amostragem específica.
Art. 22. Quando a amostra for coletada e enviada pelo interessado,
deverão ser observados os mesmos critérios e procedimentos de amostragem
previstos neste Regulamento Técnico.
Art. 23. A quantidade remanescente do processo de amostragem,
homogeneização e quarteamento será recolocada no lote ou devolvida ao
interessado pelo produto.
Art. 24. O Classificador, a empresa ou entidade credenciada ou o órgão
de fiscalização não serão obrigados a recompor ou ressarcir o produto
amostrado, que porventura for danificado ou que tiver sua quantidade
diminuída, em função da realização da amostragem e da classificação.
CAPÍTULO V
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DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS OU ROTEIRO PARA
CLASSIFICAÇÃO
Art. 25. Nos procedimentos operacionais ou roteiro para classificação do
milho, deve ser observado previamente o que segue:
I - antes da realização da classificação, o Classificador deve verificar se
a amostra apresenta qualquer situação desclassificante, de acordo com o
previsto no inciso II, § 3º, do art. 5º, desta Instrução Normativa; e, na hipótese
de constatação de qualquer situação desclassificante, ele deve emitir o
correspondente Laudo de Classificação enquadrando o produto como
Desclassificado e comunicar o fato à Superintendência Federal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SFA, da Unidade da Federação onde o produto se
encontra estocado, para que sejam adotados os procedimentos de
classificação de fiscalização;
II - estando o produto em condições de ser classificado, utilizar a
amostra de, no mínimo, 1 kg (um quilograma), homogeneizá- la e reduzi-la
pelo processo de quarteamento até a obtenção da amostra de trabalho, de no
mínimo 250 g (duzentos e cinquenta gramas), pesada em balança
previamente aferida, anotando-se o peso obtido para efeito de cálculo dos
percentuais de tolerâncias previstos na Tabela 1 desta Instrução Normativa;
III - do restante da amostra de, no mínimo, 1 kg (um quilograma)
destinada à classificação, deve-se obter ainda, pelo processo de
quarteamento, uma subamostra destinada à determinação da umidade, da
qual deverão ser retiradas as matérias estranhas e impurezas; o peso da
subamostra deverá estar de acordo com as recomendações do fabricante do
equipamento utilizado para verificação da umidade e, uma vez verificada a
umidade, deve-se anotar o valor encontrado no Laudo de Classificação;
IV - da amostra de trabalho de, no mínimo, 250 g (duzentos e cinquenta
gramas), proceder à separação dos grãos quebrados e das matérias estranhas
e impurezas, utilizando de maneira superposta as peneiras de crivos circulares
de 5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro e de crivos circulares de 3,00 mm
(três milímetros) de diâmetro, executando movimentos contínuos e uniformes
durante 30 (trinta) segundos:
a) as matérias estranhas e impurezas que ficarem retidas nas peneiras
de crivos circulares de 5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro e de 3,00 mm
(três milímetros) de diâmetro serão catadas manualmente e adicionadas às
que vazarem na peneira de crivos circulares de 3,00 mm (três milímetros) de
diâmetro e pesadas, determinando seu percentual e anotando o valor
encontrado no Laudo de Classificação;
b) os pedaços de grãos que vazarem na peneira de crivos circulares de
5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro e ficarem retidos na peneira de crivos
circulares de 3,00 mm (três milímetros) de diâmetro serão considerados
quebrados, pesando e anotando o valor encontrado no Laudo de
Classificação;(Redação dada pela Instrução Normativa 18/2012/MAPA)
_________________________________________________________
____________ Redações Anteriores
c) os pedaços de grãos que vazarem na peneira de crivos circulares de
5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro e ficarem retidos na peneira de crivos
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circulares de 3,00 mm (três milímetros) serão considerados quebrados,
pesando e anotando o valor encontrado no Laudo de Classificação;
V- aferir o peso da amostra que ficou retida na peneira de crivos
circulares de 5,00 mm (cinco milímetros) de diâmetro, anotando o valor
encontrado no Laudo de Classificação;
VI - para a determinação dos defeitos do milho, utilizar a porção de
grãos retidos na peneira de crivos circulares de 5,00 mm (cinco milímetros) de
diâmetro, aferida conforme o previsto no inciso V deste artigo, identificar e
separar os defeitos observando o que segue:
a) os pedaços de grãos sadios que ficarem retidos na peneira de crivos
circulares de 5mm (cinco milímetros) de diâmetro não serão considerados
defeitos para fins de tipificação do produto; contudo, a sua ocorrência deverá
obrigatoriamente ser quantificada e informada no Documento de
Classificação;(Redação dada pela Instrução Normativa 18/2012/MAPA)
_________________________________________________________
____________ Redações Anteriores
b) separar os grãos avariados (ardidos, chochos ou imaturos,
fermentados,
germinados,
gessados
e
mofados)
e
os
grãos
carunchados;(Redação dada pela Instrução Normativa 18/2012/MAPA)
_________________________________________________________
____________ Redações Anteriores
c) no caso de dúvidas quanto à identificação de algum defeito no grão
de milho, ele deverá ser cortado para a melhor visualização(Acrescentado
pela Instrução Normativa 18/2012/MAPA)
VII - pesar os defeitos isoladamente e anotar no Laudo de Classificação
o peso e o percentual encontrado de cada defeito, sendo o seu resultado
expresso com 2 (duas) casas decimais, para posterior enquadramento em tipo,
fazendo a conversão dos valores pela fórmula a seguir: valor em % = peso do
defeito (g) x 100/peso da amostra de trabalho (g) isenta de matérias estranhas
e impurezas e grãos quebrados, determinado no inciso V deste artigo;
VIII - proceder ao enquadramento do produto em Tipo, considerando os
percentuais encontrados, conforme a distribuição dos defeitos e respectivas
tolerâncias, contidos na Tabela 1 desta Instrução Normativa, observando o
que segue:
a) incidindo sobre o grão de milho dois ou mais defeitos, prevalecerá o
defeito mais grave obedecendo à seguinte escala decrescente de gravidade:
mofado, ardido, fermentado, germinado, carunchado, chocho ou imaturo e
gessado; e
b) deve-se enquadrar o produto em função do tipo inferior encontrado;
IX - para a determinação do grupo do milho, separar somente os grãos
totalmente inteiros e perfeitos e aferir o peso da amostra, anotando o peso
obtido no Laudo de Classificação, sendo que esse valor será utilizado
posteriormente para o cálculo do percentual de grãos de cada grupo:
a) proceder à separação dos grãos de acordo com a consistência e
formato do grão, observando o disposto no § 1º do art. 5º desta Instrução
Normativa, pesando e anotando os valores encontrados no Laudo de
Classificação, fazendo a conversão dos valores pela fórmula: valor em % =
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peso de grãos de cada grupo (g) x 100/peso da amostra de trabalho (g),
determinado no inciso IX deste artigo; e
b) fazer constar, obrigatoriamente, no Laudo de Classificação, os
percentuais de grãos de cada grupo encontrado na amostra;
X - para a determinação da classe do milho, recompor a amostra de
trabalho utilizada para a determinação do grupo e aferir o peso da amostra,
anotando o resultado obtido no Laudo de Classificação, sendo que esse valor
será utilizado posteriormente para o cálculo do percentual de grãos de cada
classe:
a) proceder à separação dos grãos de acordo com a sua coloração,
observando o disposto no § 2º do art. 5º desta Instrução Normativa, pesando e
anotando os valores encontrados no Laudo de Classificação, fazendo a
conversão dos valores pela fórmula: valor em % = peso de grãos de cada
classe (g) x 100/peso da amostra de trabalho (g), determinado no inciso X
deste artigo; e
b) fazer constar, obrigatoriamente, no Laudo de Classificação, os
percentuais de grãos de cada classe encontrada na amostra;
XI - caso o milho seja considerado como Fora de Tipo ou
Desclassificado, fazer constar no Laudo de Classificação os motivos que
determinaram tais enquadramentos, bem como os percentuais que constituem
o Grupo ou a Classe Misturada, quando for o caso;
XII - concluir o preenchimento do Laudo de Classificação; e
XIII - revisar, datar, carimbar e assinar o Laudo de Classificação.
CAPÍTULO VI
DO MODO DE APRESENTAÇÃO
Art. 26. No acondicionamento e no modo de apresentação do milho,
deverá ser observado o que segue:
I - o milho poderá apresentar-se a granel ou embalado;
II - as embalagens utilizadas no acondicionamento do milho deverão ser
de materiais apropriados; e
III - as especificações quanto ao material, à confecção e à capacidade
das embalagens utilizadas no acondicionamento do milho devem estar de
acordo com a legislação específica.
CAPÍTULO VII
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 27. As especificações de qualidade do milho devem estar em
consonância com o respectivo documento de classificação.
Art. 28. No documento de classificação do milho importado, além das
informações relativas à qualidade, devem constar ainda, no mínimo, as
seguintes informações:
I - país de origem;
II - lote; e
III - nome empresarial, registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e endereço
do importador.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 29. Com o objetivo de uniformizar os critérios de classificação, a
área técnica competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento poderá elaborar um referencial fotográfico, identificando e
caracterizando os parâmetros que servem de base para a classificação do
milho, previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 30. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento Técnico
serão resolvidas pela área técnica competente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Art. 31. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de setembro de
2013.(Redação dada pela Instrução Normativa 18/2012/MAPA)
_________________________________________________________
____________ Redações Anteriores
Art. 32. Ficam revogadas a Portaria MA nº 845, de 08 de novembro de
1976 , e a Portaria SDR nº 11, de 12 de abril de 1996.
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