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RESUMO 

A presente pesquisa tem o objetivo de verificar os desperdícios no transporte e 

armazenamento da produção de soja no município de Porto Nacional – TO. O 

município de Porto Nacional está entre os três maiores produtores de soja do estado 

do Tocantins, sendo responsável pela produção de mais de 129 mil toneladas de 

soja na safra de 2015/2016. Além do potencial agrícola, Porto Nacional também 

apresenta destaque na infraestrutura logística com o terminal multimodal e a ferrovia 

Norte - Sul, que opera no trecho em funcionamento entre os municípios de 

Figueirópolis, ao sul do estado e Aguiarnópolis ao norte do estado do Tocantins. 

Diante do exposto, existe a necessidade de discussão das perdas no processo 

logístico da soja no munícipio, envolvendo a colheita, o transporte e o 

armazenamento do grão. Verificou-se por meio da pesquisa de campo, que o 

principal modal de transporte utilizado no município é o rodoviário, e que é no 

transporte que existem as maiores perdas quantitativas do grão durante o transporte 

entre a fazenda e os armazéns, e dos armazéns aos portos de exportação. 

Identificou-se ainda que no armazenamento as perdas são qualitativas, ou seja na 

qualidade do grão durante o período que ficam armazenados, e que quando há 

perdas quantitativas não ultrapassam 2% do total armazenado.  

Palavras-chave: Armazenamento. Desperdícios. Logística. Transporte. Soja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present research aims to check the waste in transportation and storage of 

soybean production in the municipality of Porto Nacional-TO. The municipality of 

Porto Nacional is among the three largest producers of soy State of Tocantins, being 

responsible for the production of more than 129,000 tons of soybeans in 2015/2016. 

Besides the agricultural potential, Porto Nacional also features prominently in the 

logistics infrastructure with the multimodal terminal and the North-South railroad, 

which operates the section between the municipalities of Figueirópolis, South of the 

State and Aguiarnópolis South State of Tocantins. On the above, there is a need for 

discussion of losses in the logistical process of soybean in the municipality, involving 

the collection, transportation and storage of grain. It was verified through field 

research, the main transport modal used in the municipality is the road, and that is in 

transport there are the largest quantitative losses of grain during transport between 

the farm and the warehouses, and warehouses to ports for export. Identified that in 

storage losses are qualitative, i.e. the quality of grain during the period are stored, 

and that when there is quantitative losses do not exceed 2% of the total stored. 

Keywords: Storage. Waste. Logistics. Transport. Soy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio no Brasil é atualmente considerado o setor de grande 

expansão, principalmente, na produção de soja. Para melhor competitividade esse 

setor depende de uma boa infraestrutura logística para o escoamento da produção, 

de modo a garantir o crescimento econômico tanto no mercado interno como externo 

(PEREIRA et al., 2007). 

A produção de soja teve seu inicio por volta de 1882, através de 

experimentos realizados em escolas de agronomia no estado da Bahia com 

sementes vindas dos Estados Unidos. A partir daí iniciaram-se estudos para 

adaptação da semente ao clima e solo brasileiro. Assim em meados de 1900 a o 

Instituto Agronômico de São Paulo começou a distribuição de sementes para os 

produtores paulistas (DELIBERADOR et al., 2013). Ainda de acordo com o autor, a 

expansão da produção pode ser associada com o desenvolvimento industrial e 

capacidade de esmagamento que teve início na década de 70. 

Com a adaptação ao clima e solo de diversas regiões do país, a cultura 

da soja tornou-se a mais bem sucedida no Brasil, sendo que em 2012 o país passou 

a ser o maior produtor mundial, produzindo em 2014/2015 cerca de 95 milhões de 

toneladas do grão. Em destaque, sobre a cultura da soja, essa tem evoluído de 

maneira significativa na região conhecida como Matopiba, que é formada pelos 

estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, respondendo em 2015 por 11% da 

produção brasileira de grãos (BRASIL, 2015). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA aponta que 

as deficiências em infraestrutura ainda são uma barreira para o aumento da 

produção na região do Matopiba, e que por outro lado o valor das terras, o clima e 

relevo favoráveis fazem com que essa região atraia grandes produtores nos 

próximos anos (BRASIL, 2015). 

Um dos destaques na região do Matopiba é o estado do Tocantins que 

apresenta um forte crescimento na produção de soja,  com aproximadamente 1,24 

milhões de hectares de produção agrícola. Segundo os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE os municípios do estado do Tocantins que se 

destacaram na produção do grão em 2015 foram: Campos Lindos, Peixe, Lagoa da 

Confusão, Porto Nacional, Santa Rosa do Tocantins e Mateiros, que produziram e 

colheram acima de 30.000 hectares no ano (IBGE, 2016). 
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Apesar da grande ascensão no agronegócio a produção de grãos também 

enfrenta grandes desperdícios, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016). Os principais desperdícios ocorrem desde a semeadura até 

a colheita. Fatores como clima (excesso ou escassez de chuva), doenças 

provocadas por pragas, armazenamento e estocagem inadequadas que podem 

prejudicar a qualidade dos grãos. No transporte a vedação inadequada das 

carrocerias, estradas sem manutenção e a idade elevada dos caminhões acarretam 

perdas maiores no escoamento da produção. Segundo Deliberador et al (2013) o 

transporte rodoviário é o meio que mais acarreta desperdícios quantitativos no 

escoamento de grãos.  

Considerando o atual desenvolvimento e expansão do agronegócio no 

estado do Tocantins, a cidade de Porto Nacional, destaque no agronegócio em 

2014/2015 e que ainda utiliza como principal meio de escoamento da produção o 

meio rodoviário, tem-se  faz necessário o seguinte questionamento como motivador 

deste trabalho:  Quais os desperdícios no escoamento transporte e armazenamento 

da produção de soja (soja grão) no município de Porto Nacional-TO? 

A pesquisa busca abordar questões relacionadas às perdas em vários 

estágios do processo produtivo da soja (soja em grão) envolvendo os princípios da 

logística de transporte e gestão de perdas.  

O objetivo geral é verificar os desperdícios no transporte e 

armazenamento da produção de soja no município de Porto Nacional – TO. Tem-se 

com objetivos específicos: (I) Desperdício no transporte da lavoura até o armazém; 

(II) Desperdício no armazém e no processo de distribuição do mesmo; (III) Propor 

medidas que visem reduzir as perdas no transporte e no armazenamento da soja. 

O trabalho esta dividido cinco partes incluindo esta introdução, que 

aborda conceitos iniciais da pesquisa bem como seus objetivos e metodologia. Em 

Referencial Teórico estão o histórico da cultura da soja no Brasil, baseado em 

estudos de Oliveira (2007) e Gris (2009).  A produção da soja no Tocantins 

apresenta um breve histórico da cultura no estado e sua evolução durante as safras 

de acordo com dados de Jesus (2015), Soja Brasil, CONAB, MAPA e CI Soja (2016), 

IBGE (2016) Embrapa (2015); A logística da soja apresenta conceitos de como são 

realizados as atividades logísticas que estão presente na produção, transporte e 

armazenamento dos grãos, utilizando como referencia autores como Fernandes 

(2008) e Correa e Ramos (2010).  
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A Logística de armazenamento de grãos apresenta os processos que 

envolvem o armazenamento da produção da soja, bem como os principais armazéns 

no estado do Tocantins, parte do referencial apontado por Frederico (2004) e 

Oliveira (2010); em modalidade de transportes utilizada no escoamento da produção 

de grãos apresenta-se a importância do transporte nos processos logísticos, bem 

como a caracterização dos principais modais presentes no estado do Tocantins, 

baseado em autores como Ballou (2006), Biaso (2006), Soares (2012), Almeida et al 

(2013), VALEC (2016) e DNIT (2016). Em principais desperdícios e perdas que 

ocorrem no escoamento produção aponta-se a caracterização de desperdícios bem 

como a causa dessas perdas, baseado principalmente nas pesquisas de 

Semprebom (2009) e Raza (2013). 

Na Metodologia estão a classificação da pesquisa e os procedimentos 

adotados na mesma. Em Apresentação e Análise dos Resultados estão os dados 

obtidos na pesquisa de campo e analise realizada de acordo com o referencial 

encontrado e está divida em Transporte de Grãos, Armazenamento de Grãos e 

Produção de Grãos. Nas Considerações Finais apresentam-se as conclusões 

quanto à pesquisa, bem como as sugestões para redução das perdas no 

escoamento da produção.  

No Referencial Bibliográfico constam os autores consultados para 

referenciar a pesquisa. Em Apêndices estão os materiais elaborado pelo 

pesquisador e que auxiliaram na pesquisa de campo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cultura da Soja no Brasil 

A soja é uma das culturas mais antigas do mundo, dados sobre sua 

origem e história foram perdidos com a passar do tempo. Contudo alguns 

historiadores chineses apontam que a soja pode ter sido cultivada por muito tempo 

na China, há pelo menos 2.500 anos a.C, onde a soja era considerada uma 

leguminosa e era utilizada de diferentes maneiras desde fins alimentícios há fim 

medicinais.  A partir da China a soja passou ser cultivada em outros países, e logo 

passou a ser cultivada no Ocidente ganhando grande importância no comércio 

(GRIS, 2009). 

O cultivo da soja chegou ao Brasil introduzido por Gustavo D’utra no ano 

de 1882, no estado da Bahia. Em 1908 seu cultivo foi iniciado em São Paulo pelos 

imigrantes japoneses e, no ano de 1914 a cultura foi introduzida no Rio Grande do 

Sul, estado esse que teve melhor recepção da soja, iniciando aí o seu cultivo no país 

(OLIVEIRA, 2007). 

O ano de 1936 é considerado o marco inicial da fase de expansão da 

cultura de soja pelo Brasil com a crescente demanda das indústrias de óleo e do 

mercado internacional. Em 1960 a produção da soja teve um desenvolvimento 

considerável, sobretudo no campo, pois se aproveitou da infraestrutura das lavouras 

de trigo, que ficavam ociosas no período da estação quente (OLIVEIRA, 2007). O 

crescimento da produção e aumento da competitividade da soja foi acompanhado 

pelo avanço científico e a disponibilidade de tecnologias ao setor, até o final dos 

anos 60, esse rápido desenvolvimento fez surgir um novo setor produtivo e 

crescente, passando de 1,5 milhões de toneladas em 1970 para 15 milhões de 

toneladas em 1979. Este crescimento se deu pelo aumento da área plantada que foi 

de 1,3 para 8,8 milhões de hectares, destaca-se ainda a melhoria no plantio e 

desenvolvimento de novas culturas adaptadas ao clima e ao solo pelos os demais 

estados do país (GRIS, 2009). 

Atualmente o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, 

produzindo na safra 2015/2016 cerca de 95,63 milhões do grão, tendo como 

principais produtores os estados: Mato Grosso com 29,3%, Paraná com 18%, Rio 

Grande do Sul com 15,4%, Goiás com 9,2%, Mato Grosso do Sul com 7,4%, e Bahia 
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com 4,5%, e unindo-se a esse panorama o estado do Tocantins com produção anual 

de 2,6% (CONAB, 2016).  

2.2 A produção da soja no Tocantins 

 A produção da soja no Estado do Tocantins começou em meados de 

1980. Este período caracteriza-se pela expansão para os estados tropicais e solo 

plano, junto com os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Goiás, Sul do Maranhão, Sul do Piauí e Oeste da Bahia, o Tocantins desponta como 

sendo um dos maiores produtores de soja (CI SOJA, 2016). 

 Apesar do cultivo da soja ter sido iniciado em 1980, somente no ano 

2000 que a soja passou a ser produzida de forma contínua, tendo um crescimento 

expressivo se comparado com a produção atual do grão, tornando o Tocantins o 

principal produtor de soja da região Norte. Atualmente a produção da soja 

corresponde a cerca de 70% do total das áreas cultivadas no estado (JESUS, 2015). 

A produção teve um aumento de 885% comparado à produção de 2000/2001, 

elevando para 797 mil hectares de plantação de soja e 2.245,9 mil toneladas de 

produção. Veja a comparação da safra 2000/2001 com a safra 2014/2015 no tabela 

1: 

 

Tabela 1 - Desenvolvimento da soja no Tocantins 

Área Plantada (mil hectares) Produção (mil toneladas) 

Safra 2000/2001 Safra 2014/2015 Safra 2000/2001 Safra 2014/2015 

105 797 262,5 2.245,9 

Crescimento 759% Crescimento 855% 

Fonte: Adaptado de Jesus (2015)  

 

Já na safra de 2015/2016 a área plantada passou de 800 mil para 850 mil 

hectares com expectativas de produção de 3.000 kg por hectare, contudo com as 

condições climáticas a produção total foi de 2,4 milhões de toneladas, representando 

2.700kg por hectare com uma perda de 30% da safra (SOJA BRASIL, 2016). 

De acordo com o IBGE (2016), os municípios tocantinenses que se 

destacaram na produção de soja em 2015 em relação à área colhida e quantidade 

produzida foram: Campos Lindos, Peixe, Porto Nacional, Mateiros, Santa Rosa do 

Tocantins, Figueirópolis, Brejinho de Nazaré, Lagoa da Confusão e Alvorada. A área 

colhida em hectares e a quantidade produzida em toneladas podem ser observadas 

na tabela 2: 
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Tabela 2 - Principais produtores de Soja no Estado do Tocantins em 2015 

Município Área Plantada (hectares) 
Quantidade Produzida 

(toneladas) 

Campos Lindos 72.700 220.660 

Peixe 50.000 150.000 

Porto Nacional 43.092 129.166 

Mateiros 35.000 110.250 

Santa Rosa do Tocantins 35.000 98.700 

Figueirópolis 25.000 70.000 

Brejinho de Nazaré 21.000 63.000 

Lagoa da Confusão 43.824 29.730 

Alvorada 23.200 23.200 

Fonte: IBGE, 2016b. 

 

A figura 1 exibe o mapa do estado do Tocantins e a produção de soja por 

município, considerando apenas as áreas plantadas. 

Figura 1 – Área Plantada em Hectares no Tocantins safra 2015/2016 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2016b. 

 

Mesmo com a grande produção do grão, parte da produção do estado é 

exportada para China e a Índia, seguindo duas possíveis rotas de transporte: uma 
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para o Porto de Salvador e outra para o Porto de Itaqui, no Maranhão. A maior parte 

do escoamento da produção da origem até os portos é realizada por meio do modal 

rodoviário (JESUS, 2015). 

Além da alta produção de grãos do estado, o Tocantins compõe a região 

atualmente conhecida com Matopiba, que também é composta pelos estados 

Maranhão, Piauí e Bahia, que é a mais recente área de expansão agrícola no Brasil 

(CNT, 2015), a figura 2 apresenta a divisão territorial do Matopiba: 

Figura 2 - Delimitação regional do Matopiba 

 

Fonte: EMBRAPA, 2016. 
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 Compõem o Matopiba 337 municípios, sendo que 139 são do 

Tocantins, 135 do Maranhão, 33 do Piauí e 30 da Bahia. Sendo que o Tocantins é 

um único estado que está inteiramente inserido no Matopiba. A região do Matopiba é 

composta por 324 mil estabelecimentos agrícolas (MAPA, 2016). 

No Tocantins a estimativa de produção na safra 2016/2017 é de 1.291, 75 

mil hectares, que representa 5,3% a mais do que a safra 2015/ 2016. A estimativa 

de produção da soja é de ter um crescimento de 10,5% em relação à safra passada, 

fazendo com que a soja continue sendo a principal cultura semeada no estado com 

um total 74,23% da área plantada (CONAB, 2016).  A figura 3 apresenta a estimativa 

de produção de soja para a safra 2016/2017 no Tocantins: 

Figura 3 - Mapa da Produção Agrícola de Soja (Safra 2016/2017 Sequeiro) 

 

Fonte: CONAB / IBGE, 2016 

 

 Em relação à safra de 2016/2017 há uma cobertura maior das áreas 

produtoras de soja, verifica-se que apenas 11 municípios têm expectativas de 

produção de 24.001 a 73.000 hectares, sendo eles: Campos Lindos, Porto Nacional, 
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Monte do Carmo, Mateiros, Dianópolis, Peixe, Sucupira, Gurupi, Alvorada, Santa 

Rosa do Tocantins e Silvanópolis. 

2.3 A Logística da Soja  

A logística é o conjunto de atividades que integram funções que vão 

desde o fornecimento de insumos até a produção e a distribuição de mercadorias, 

facilitando os fluxos de produtos e de informações relativas a eles. Para isso, o 

transporte e a disponibilização de produtos e o processamento de pedidos são 

atividades essenciais do segmento logísticos (CNT, 2015). Contudo a definição mais 

conhecida de logística é dada pelo Council of Supply Chain Management 

Professional1 (CLM) na qual é conceituada como: 

 

o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo 
e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 
associados cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 
o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. (apud NOVAES, p.57 - 
58, 2015). 

 

Em consenso a definição de logística da CLM, Fernandes (2008) 

considera uma área da administração responsável pelo planejamento, programação 

e controle eficiente do fluxo de armazenagem de matérias primas e estoques 

durante a produção ou de produtos acabados, e ainda as informações relativas a 

essas atividades, que vão desde a origem até ao consumo final, com vistas a 

atender as expectativas do cliente. 

Segundo Fernandes (2008) a logística pode ser representada pelo 

esquema proposto na figura 4: 

 

 

 

 

 

                                            

1
 Council of Supply Chain Management Professional: Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia 

de Suprimentos 
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Figura 4 - Esquematização da logística 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes, 2008 (com adaptações). 

 

As áreas do transporte, armazenagem e distribuição necessitam de uma 

gestão integrada a fim de formar um conjunto logístico. A comunicação entre as três 

áreas mencionadas deve ser de maneira sincronizada, visto que falhas ou 

desencontro de informações ocasionará problemas para toda a operação. 

Na cultura da soja a logística esta presente em todos os processos, desde 

o plantio até a entrega ao consumidor final. O ciclo da soja é um processo que se 

inicia com o acompanhamento técnico e especializado no preparo do solo, plantio, 

aplicação de defensivos, colheita, transporte, seleção de produtos, armazenamento, 

beneficiamento, industrialização, comercialização e exportação todo esse ciclo 

precisa de um planejamento logístico, com vistas a reduzir as perdas e os custos do 

produto (CRUZ, 2007). 

De acordo com Cruz (2007), a logística de movimentação da soja se inicia 

com a coleta da produção, que geralmente ocorre por via rodoviária. Parte da 

produção da soja segue para unidades de armazenamento e outra parte para 

indústrias que produzem derivados de soja. 

O transporte destaca-se no fluxo logístico da soja por estar presente em 

duas etapas do fluxo, primeiro escoando a produção para armazéns, e segundo 

escoando a produção dos armazéns para os terminais de exportação conforme a 

esquematizado na figura 5: 

 

 

 

 

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 TRANSPORTE 

ARMAZENAGEM 

DISTRIBUIÇÃO 

LOGÍSTICA 



24 

 

Figura 5 - Fluxo Logístico da Soja 

 

 

 

Fonte: Nova Agri (2016) 

 

O modal rodoviário torna-se o mais adequado para o transporte de cargas 

em distâncias consideradas curtas, para trajetos de até 300 quilômetros, sendo 

adequados para atuação nas consideradas pontas, que é o trajeto que se inicia no 

local de origem (fazendas ou produtoras) até armazéns ou terminais ferroviários ou 

hidroviários. Os modais ferroviários e hidroviários são responsáveis pelo transporte a 

longas distâncias, dadas a maior capacidade de carga e possibilidade de reduzir 

custos e perdas (CNT, 2015). 

Para Correia e Ramos (2010) os problemas logísticos do Brasil quanto ao 

escoamento de grãos estão associados à carência e à má qualidade da 

infraestrutura e a inadequada distribuição modal, em que existem uma falta de 

incentivo para a inter ou multimodalidade.  

2.4 Modalidades de transporte utilizada no escoamento da produção de grãos  

Dentre os diversos objetivos da logística em uma empresa, o que mais se 

destaca é a disponibilização da mercadoria ou serviço solicitado, no lugar, na hora e 

nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que se deve fornecer a maior 

contribuição para empresa. Nesse contexto de disponibilização de mercadorias está 

a distribuição física que é responsável por todo processo de pedido, armazenagem e 
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transporte, tendo início no fim da produção do bem e sendo finalizado na entrega ao 

cliente final (BALLOU, 2006). 

Segundo Biaso (2006) a distribuição física pode ser considerada a 

atividade mais importante dentro de uma cadeia de suprimentos, pois devido o uso 

do transporte na movimentação do produto e a necessidade de estocá-lo, no período 

de distribuição dentro do canal de distribuição. Ainda de acordo com Biaso (2006) 

distribuição física pode absorver cerca de dois terços do custo logístico de uma 

empresa.  

Para Soares (2012), o setor de transportes é essencial, não só para as 

empresas, mas também para as economias nacionais, tendo uma importância 

decisiva na economia, o setor de transportes desempenha um papel crucial na 

qualidade de vida dos cidadãos, pela possibilidade de modalidade que oferece. 

A distribuição física é caracterizada pelos meios de transporte, que são 

classificados como modais, que são os rodoviários, ferroviários, hidroviário, 

marítimo, aquaviario, aéreo, dutoviário e cabotagem. Abordaremos a seguir os 

principais modais que atendem a cidade de Porto Nacional. 

2.4.1 Modal Rodoviário  

O modal rodoviário é o transporte realizado pelas rodovias em caminhões, 

carretas e outros veículos que comportem carga. É o principal modal utilizado no 

transporte de cargas no Brasil, sendo que segundo Figueiredo et al. (2010),  60% 

das cargas brasileiras são transportadas por rodovias e 67% da soja produzida no 

país são escoadas por este modal (ALMEIDA et al., 2013).  

Apesar de ser o principal meio de transporte de cargas no Brasil, o modal 

rodoviário é o que mais acarreta prejuízos no transporte anual de grãos por conta da 

infraestrutura deficiente. Segundo Almeida et al (2013) 13% da produção de soja são 

perdidas nas estradas por condições precárias da mesma. Dentre os modais de 

transporte, o meio rodoviário é o que possui maior custo de manutenção e maior 

custo operacional, visto que o preço do combustível agrega custos adicionais ao 

transporte. 

De acordo com o Departamento Nacional de Infra Estrutura – DNIT 

(BRASIL, 2016a), no Brasil existem aproximadamente 1,7 milhões de quilômetros de 

estradas, deste total cerca de 10% são pavimentadas, aproximando-se de um total 
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de 172.897 quilômetros, e são distribuídos em 57.211 km são de estradas federais, 

94.753 km de estradas estaduais e 20.914 km de estradas municipais.  Dos 172.897 

de quilômetros pavimentados, 85% dos pavimentos possuem mais de dez anos. 

O Estado do Tocantins é cortado por cinco rodovias federais as BR’s 010, 

153, 242, 230 e 226. A BR 153 conhecida também por Belém Brasília é a quarta 

maior rodovia do país, no Tocantins a rodovia se inicia ao sul na cidade de Talismã e 

vai até o norte em Xambioá. A BR 153 é a principal via de escoamento de produção 

rural do Centro Oeste e Norte do país, e apesar da sua grande importância para o 

agronegócio a BR 153 possui grandes deficiências em suas infraestruturas, contudo 

após a concessão da BR para a empresa privada passou a ser cogitada a 

duplicação da estrada ainda sem estimativa para conclusão (BRASIL, 2016b). 

De acordo com a pesquisa da Confederação de Nacional de Transporte 

de Rodovias de 2016, 80% das rodovias do estado do Tocantins são classificadas 

como regulares, ruins ou péssimas, e 79,8% que corresponde a 2.537 km das 

rodovias que foram avaliadas apresentam algum tipo de deficiência, o restante da 

extensão cerca de 643 Km, ou 20,2%, são consideradas como ótimo ou bom (CNT, 

2016). 
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Figura 6 - Mapa das Condições Rodoviárias do Estado do Tocantins 

 

Fonte: CNT, 2016 (com adaptações). 

 

As deficiências apresentadas nos pavimentos das rodovias acarretam em 

custo operacional no transporte, pois essas deficiências promovem redução da 

segurança, aumento do custo de manutenção dos veículos e consumo de 

combustível (CNT, 2016), a tabela 3 apresenta as condições das rodovias estaduais 

e federais: 
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Tabela 3 - Condição das Rodovias do Tocantins - CNT 2016 

Rodovia 
Extensão Pesquisada 

em KM 
Estado Geral Pavimento 

TO - 010 63 Regular Regular 

TO – 010 / BR – 235 4 Ruim Regular 

TO – 020 / BR – 010 67 Ruim Regular 

TO – 040 116 Péssimo Ruim 

TO - 050 277 Ruim Regular 

T0 – 080 262 Regular Regular 

TO – 110 / BR - 242 20 Péssimo Péssimo 

TO – 222 112 Péssimo Regular 

TO – 280 173 Péssimo Regular 

TO – 280 / BR – 010 4 Ruim Regular 

TO – 335 181 Ruim Ruim 

TO – 336 116 Regular Regular 

TO – 342 22 Ruim Regular 

TO – 373 106 Péssimo Ruim 

TO – 445 20 Bom Ótimo 

TO – 010 / BR – 010 10 Regular Regular 

BR – 010 242 Regular Regular 

BR – 153 801 Regular Bom 

BR – 226 71 Regular Ótimo 

BR – 230 147 Bom Ótimo 

BR – 235 39 Regular Regular 

BR – 242 361 Regular Regular 

Fonte: CNT, 2016. 

Das rodovias federais apenas a rodovia 230, que corta o extremo norte, 

foi classificada como boa. As demais estradas federais são classificadas como 

regular e nos entroncamentos entre vias estaduais e federais as vias são 

classificadas como ruins ou péssimas. 

2.4.2 Modal Ferroviário 

O transporte ferroviário é realizado sobre linhas férreas, e podem 

transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias que são transportadas por este 

modal são de baixo valor agregado e é feito em grandes quantidades como minério, 

grãos, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo e outros no mesmo padrão. As 

principais características do modal ferroviário são o baixo custo de manutenção e 

baixa poluição, já que são movidos a diesel (SOARES, 2012). 

O modal ferroviário, segundo Soares (2012) é um meio de transporte 

economicamente vantajoso para tráfego de grãos e outros tipos de carga, pois 

suporta maior quantidade da mesma, podendo percorrer de médias a longas 

distâncias, colocando esse modal como melhor opção para transporte de cargas em 

relação ao modal rodoviário.  
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No Brasil atualmente existem 30.129 quilômetros de linha férrea 

espalhada por 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo que a 

predominância da ferrovia se concentra no sudeste e sul do país. Contudo, para 

atender a atual demanda do país seria necessária uma malha ferroviária de 52 mil 

quilômetros (BRASIL, 2016c). 

O grande avanço no modal ferroviário é caracterizado atualmente pela 

construção da ferrovia Norte – Sul, que em seu projeto inicial de 1980 tinha o 

objetivo de ligar a Amazônia ao Porto Gaúcho de Rio Grande. Em 2008 com novos 

projetos de expansão da malha ferroviária foram anexado ao plano outros trechos da 

ferrovia, cortando o país de Belém, no Pará, até Porto de Rio Grande, no Rio 

Grande do Sul, totalizando 4.787 km de linha férrea (BRASIL, 2016d). 

O trecho da ferrovia Norte Sul que corta o estado do Tocantins é dividida 

em dois trechos, o primeiro tem início na cidade de Anápolis em Goiás, e chega até 

Luzimangues, Distrito de Porto Nacional, totalizando 855 km de linha férrea. O 

segundo trecho parte de Luzimangues até Açailândia, no Maranhão, com 720 Km de 

extensão, conforme o mapas da figuras 9 e 10. 

Figura 7 - Extensão da Ferrovia Norte Sul 

 

Fonte: VALEC, 2016 (com adaptações). 
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Figura 8 - Mapa Ferroviário do Tocantins 

 

 

 

Fonte: VALEC, 2016 (com adaptações) 

 

Segundo a VALEC, os municípios tocantinenses influenciados de forma 

direta pela ferrovia são: Aguiarnópolis, Mosquito, Darcinópolis, Babaçulândia, 

Araguaína, Nova Olinda, Palmeirante, Tupiratins, Guaraí, Tupirama, Fortaleza do 

Tabocão, Rio dos Bois, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Paraíso do 

Tocantins, Pugmil, Oliveira de Fátima, Fátima, Brejinho de Nazaré, Crixás do 

Tocantins, Aliança do Tocantins, Gurupi, Cariri do Tocantins, Figueirópolis, Alvorada 

e Talismã. 
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2.5 A logística de armazenamento de grãos 

O armazenamento, que também integra o fluxo logístico da soja, é a 

atividade de administrar o espaço físico para o recebimento e manutenção de 

estoque dos materiais. Segundo Frederico (2004) os armazéns são fundamentais 

em todo o processo logístico da agricultura, pois se faz presente na produção, 

comercialização, industrialização, no consumo, no atacado e varejo, nos estágios de 

exportação e importação. 

No ciclo da soja, após a colheita os grãos são levados para unidades 

armazenadoras, onde é realizada a limpeza, redução das impurezas aos níveis 

recomendados para armazenagem é secos, passam por redução do teor da 

umidade, e se houver necessidade passam por tratamento fitossanitário, eliminação 

de fungos e carunchos (OLIVEIRA, 2010). De acordo com a EMBRAPA (2012) as 

etapas entre a produção e armazenamento de grãos podem ser exemplificadas de 

acordo com a figura: 

Figura 9 - Fluxograma produção ao armazenamento de grãos 

 

Fonte: EMBRAPA (2012). 

 

Mesmo diante da importância do armazenamento, tanto para 

beneficiamento do grão quanto para lucratividades, Cruz aponta que: 
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Terminada a colheita, a maioria dos agricultores, principalmente os menores 
produtores que não possuem armazéns próprios, buscam a venda da sua 
produção, independentemente do preço que esteja vigorando no mercado, 
eliminando dessa forma, condições de barganhar melhores preços pelo 
produto colhido (2007, p. 59). 

 

A armazenagem varia de acordo com a função e necessidade de 

armazenar os grãos, o nível tecnológico de armazenamento será estabelecido 

considerando-se o volume a ser armazenado e a disponibilidade de recursos para 

construção da unidade armazenadora. Os grãos podem ser armazenados a granel 

em silos (metálico, alvenaria ou concreto), armazéns convencionais (sacarias), e em 

sistemas de armazenagem temporária como silos do tipo bolsa. 

No estado do Tocantins existem 150 armazéns cadastrados na CONAB, 

sendo 53 convencionais e 97 graneleiros, com capacidade estática de armazenar 

1.821.698 toneladas de grãos (CONAB, 2017). Na figura 7 pode-se observar o mapa 

dos armazéns no estado e ainda suas capacidades de armazenamento. 
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Figura 10 - Mapa dos Armazéns no Estado do Tocantins 

 

Fonte: CONAB / IBGE, 2016 

No Tocantins os armazéns cadastrados e que possuem maior capacidade 

de armazenamento estão localizados nos municípios de Formoso do Araguaia e 

Lagoa da Confusão que possuem capacidade de armazenar de 160.001 a 320.000 

toneladas de grãos. Os municípios de Porto Nacional, Campos Lindos, Pedro 
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Afonso, Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins e Cariri possuem capacidade de 

armazenar entre 80.001 a 160.000 toneladas de grãos (CONAB, 2016). 

2.6 Principais desperdícios/perdas que ocorrem no escoamento da produção 

O desperdício ou perda no transporte de grãos pode ser caracterizado 

como o resultado negativo entre o quantitativo físico ou abstrato do contábil. As 

perdas são decorrentes de operações onde o volume no início do transporte menos 

o volume final resulta em decréscimos ou acréscimos de pesos (SEMPREBOM, 

2009). 

Em todo o processo logístico que envolve o ciclo da soja podem ocorrer 

perdas quantitativas e qualitativas do grão. De acordo com Raza (2013) toneladas 

de grãos ficam espalhados nas estradas representando cerca de 10% a 15% de 

perdas dos grãos em toda a cadeia produtiva, isto é, iniciando-se na colheita e 

findando-se na exportação, incluindo ainda a armazenagem e o transporte. 

No transporte dos grãos o índice de perdas aceito pelo mercado é de 

0,25%, quando há excedentes nas perdas, o transportador assume o prejuízo. Nos 

modais de transportes, especificamente no modal rodoviário as principais perdas 

ocorrem por alguns motivos entre eles: balanças mal calibradas, vazamentos nas 

unidades de cargas, estradas mal conservadas, desvio de cargas, fraudes no 

processo de pesagem, limpeza inadequada no momento da descarga. Esses 

problemas se tornam mais relevantes no Brasil ao se considerar o percentual de 

utilização do modal, sendo que 67% das cargas são transportadas pelo meio 

rodoviário (SEMPREBOM, 2009). 

 No modal ferroviário as perdas são ocasionadas pela má conservação 

dos materiais rodantes, vazamento de produtos por causa de choques entre os 

vagões, acidentes, roubos e mau acondicionamento de produtos agrícolas que 

podem sofrer alterações físicas ou químicas durante o processo de transporte 

(SEMPREBOM, 2009). 

Ainda sobre os desperdícios, Raza (2013) aponta que existem perdas no 

plantio, na colheita, no armazenamento, no transporte rodoviário, no comércio e na 

industrialização, representando 15% de perdas que são ocasionadas por 

desinformação, ausência de treinamento, estradas sem conservação, caminhões 

inadequados.    



35 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da pesquisa 

De acordo com Silva e Menezes (2005) e Kauark (2010), a pesquisa 

científica possui classificações quanto sua natureza, objetivos e procedimentos 

adotados, assim a presente pesquisa é classificada como natureza aplicada, que 

“busca gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigido à solução de 

problemas específicos, envolve verdades e interesses locais” (SILVA; e MENEZES, 

2005, p.20). 

Os objetivos da pesquisa são classificados como exploratórios, o qual: 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 
explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão (KAUARK, 
2010, p. 25). 

Esse tipo de objetivo além de permitir a construção de hipóteses, permite 

também que o pesquisador faça o uso da pesquisa bibliográfica e entrevista como 

ferramenta de aproximação ao tema pesquisado. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é quantiqualitativa, o que permite a 

análise dos dados tanto por meio de instrumentos matemáticos, quanto análise por 

meio da interpretação dos dados descritivos que surgem nos resultados e que são 

obtidos na coleta de dados (SILVA; MENEZES, 2005). 

Nos procedimentos técnicos foram adotadas a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada usando como base os 

referencias de livros, artigos, periódicos e e-books com temas acerca da Soja, 

Logística, Logística da Soja, Modais de Transportes. A pesquisa de campo, de 

acordo com Prodanov e Freitas (2013) é: 

 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta, ou de uma 
hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos 
ou as relações entre eles. Consiste na observação de fatos e fenômenos tal 
como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 
registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los (2013, 
p.59). 
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A pesquisa de campo utilizou como instrumento de coleta de dados a 

entrevista semiestruturada. A entrevista estruturada ou padronizada é aquela em 

que se utiliza um roteiro elaborado com antecedência, as questões do roteiro são 

questões abertas que possibilita ao entrevistado responder a entrevista de forma 

mais livre e detalhada (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

3.2 Procedimentos adotados na pesquisa 

A pesquisa sobre a Gestão logística no transporte da soja: Os 

desperdícios no escoamento da produção na cidade de Porto Nacional – TO foi 

dividido em três etapas, a primeira deu-se com o levantamento bibliográfico sobre a 

Cultura da Soja no Brasil, a produção da soja Tocantins, a logística da soja, as 

modalidades de transporte utilizadas no escoamento da produção e sobre os 

principais desperdícios que ocorrem no escoamento da produção. Em seguida foram 

definidos e elaborados os instrumentos de coleta de dados, que são os roteiros de 

entrevistas semiestruturados2. 

A segunda etapa da pesquisa constitui-se da identificação das empresas 

que ofertavam serviço de transporte de grãos na cidade de Porto Nacional, sendo 

que nesse segmento cinco empresas se disponibilizaram em participar da pesquisa. 

Nessa mesma etapa identificou-se também as empresas que ofertam o serviço de 

armazenamento de grãos, onde duas se disponibilizaram em participar da pesquisa, 

ainda dois produtores de grãos. A participação das empresas na pesquisa 

possibilitou o cumprimento dos objetivos da pesquisa, pois forneceram informações 

nas três fases dos processos da soja que são a produção, transporte e 

armazenagem. 

A terceira etapa da pesquisa foi à análise dos dados, considerando os 

métodos propostos por Bardin (2006). Bardin (ibid) propõe que a análises dos dados 

sejam organizada em três fases, a primeira é a pré – análise dos dados, a segunda 

é a exploração do material, e a terceira é o tratamento dos resultados e das 

interpretações. O tratamento dos resultados, proposto por Bardin (2006), ocorre por 

meio da tabulação dos dados coletados em categorias temáticas de análise. 

                                            

2
 Foram elaborados três roteiros de entrevistas a serem aplicadas as empresas de transporte, 

armazenamento e aos produtores. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação e análise dos resultados foram dividas de acordo com a 

atividade das empresas e produtores pesquisados, sendo que não serão divulgados 

os nomes dos mesmos. Cada participante da pesquisa recebeu uma via do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido3, onde constam os dados da pesquisa e do 

pesquisador e autoriza a publicação dos dados obtidos na entrevista. 

4.1 Produção de Grãos  

a) Sobre a empresa 

Duas empresas produtoras de grãos aceitaram participar da pesquisa, e 

serão identificados como E08 e E09, ambos são proprietários das fazendas 

produtoras. 

A empresa E08 na safra 2015/2016 cultivou uma área correspondente a 

3.700 hectares de soja, contudo com as condições climáticas do ano, colheu apenas 

60% da área total. Assim a totalidade dos grãos na safra 2015/2016 não foi apta 

para exportação, sendo negociada com empresas esmagadoras. A empresa não 

possui armazém na propriedade, e toda a produção é negociada para exportação ou 

para mercado nacional, dependendo da qualidade da soja. O transporte da soja 

entre a fazenda e os armazéns é realizado por meio de frota terceirizada 

A empresa E09 plantou uma área correspondente a 560 hectares de soja 

na safra 2015/2016. O principal destino da soja são empresas de armazenamento, 

para qual o produtor faz a venda antecipada. Não há armazéns na propriedade, 

assim toda a produção após a colheita é transportada para as empresas de 

armazenamento. A frota de caminhões que atende a empresa é terceirizada 

b) Principais desperdícios na produção 

Nos processos de produção e colheita da soja ocorrem desperdícios 

quantitativos e qualitativos. Os desperdícios qualitativos são originados dos ataques 

de insetos (como percevejos), ataque de pragas e infestação de ervas daninha. 

                                            

3
 Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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As perdas quantitativas decorrem principalmente na fase da colheita 

ocasionado principalmente pela regulagem inadequada da colheitadeira e na 

plataforma da máquina. A má regulação da máquina nos mecanismos de corte e 

alimentação faz com que as perdas cheguem a 4% sobre o que foi plantado.  

Outro processo que resulta em perdas é o transporte dos grãos até aos 

armazéns, pois a condição das estradas faz com que ocorra o derramamento de 

soja quando o caminhão se movimenta. O embarque da soja também apresenta 

perdas quantitativas, pois o embarque ocorre de maneira mecanizada por meio da 

própria colheitadeira. Adota-se como método de redução de perdas a seleção dos 

melhores veículos para o transporte, dando prioridade para os veículos mais novos.  

4.2 Transportes de Grãos 

a) Sobre as empresas 

 Cinco empresas de transporte participaram da pesquisa, e serão 

identificadas como E01, E02, E03, E04 e E05, sendo que o entrevistado na empresa 

E01 ocupa o cargo de motorista; na E02 e E03 cargo de embarcador, na E04 cargo 

de gerente, e na empresa E05 cargo de comprador agrícola. 

A empresa E01 opera no transporte de grãos no estado do Tocantins, 

Mato Grosso, Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceara, Amapá, 

Roraima e Amazonas e possui uma frota própria de caminhões do tipo graneleiros, a 

idade média da frota é de quatro anos. 

A empresa E02 possui sede em Mato Grosso, e no estado do Tocantins, 

trabalha com frota terceirizada no transporte de grãos. A empresa dá preferência 

para veículos do tipo Bitrem, Rodotren e Truck, que possuem idade média com 

menos de 20 anos. 

A E03 possui sede em Mato Grosso, e trabalha com transporte de grãos 

nos estados do Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A empresa possui frota 

própria composta por 130 caminhões com idade média de 3 anos, contudo no 

Tocantins opera com frota terceirizada do tipo carreta simples e graneleiros, com 

idade média de 10 a 15 anos. 

A empresa E04 possui sede no estado do Paraná e conta com 80 filiais 

distribuídas pelos Brasil, opera no transporte e armazenamento de grãos, sendo que 
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no estado do Tocantins a empresa trabalha somente com o transporte de grãos para 

as multinacionais existentes no estado. A frota própria é de 200 caminhões dos tipos 

graneleiros e caçamba, a empresa também conta com serviço terceirizado, 

contratando caminhões para realizar o frete conforme a demanda do cliente e do 

transporte, a frota é renovada anualmente. 

A empresa E05 atua na cidade de Porto Nacional a 8 anos e possui 

complexos industriais distribuídas nos estados do Goiás, Rio Grande do Sul, São 

Paulo e Tocantins. A empresa opera com frota terceirizada, em forma de contrato 

direto com a empresa, sendo os caminhões do tipo bitrem, rodotrem e caçamba, 

com idade média da frota indeterminada. 

b) Sobre o Transporte 

Acerca do transporte, serão abordados os trecho que ligam fazenda aos 

armazéns, e dos armazéns à distribuição. 

As transportadoras que operam no transporte de soja em Porto Nacional 

apontam que a trajeto do transporte tem inicio no carregamento dos grãos dos 

armazéns e destino nos portos de exportação, sendo que apenas duas empresas 

apontaram realizar o carregamento na propriedade produtora de soja. Os principais 

portos de exportação são: Porto de Salvador, localizado em Salvador – Bahia, Porto 

Franco – Maranhão, Porto do Itaqui, localizado em São Luís – Maranhão, 

Luzimangues e Colinas, localizados no Tocantins. 

A empresa E05 apontou que o trajeto de transporte da empresa tem inicio 

nos carregamentos realizados nas fazendas e destino final da soja em grão são os 

armazéns, e que outra etapa do transporte inicia-se no carregamento do farelo da 

soja dos armazéns com destino aos portos de exportações.  

As transportadoras atendem empresas tanto na cidade de Porto Nacional 

como empresas localizadas nos municípios vizinhos, sendo eles Monte do Carmo, 

Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins e Brejinho de Nazaré. 

As principais distâncias apontadas pelas empresas, tendo Porto Nacional 

como origem,  estão descritas na tabela abaixo:  
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Tabela 4 - Distâncias Percorridas no Escoamento dos Grãos 

Empresa Origem Destino Distância em km 

E01 Porto Nacional - TO 
Porto do Itaqui, São 

Luís – MA 
1.298 km 

E02 Porto Nacional - TO 

Porto de Salvador, 
Salvador – BA 

1.400 km 

Porto do Itaqui, São 
Luís – MA 

1.298 km 

Luzimangues – TO 90 km 

Colinas – TO 380 km 

E03 Porto Nacional – TO 

Porto do Itaqui, São 
Luís – MA 

1.298 km 

Luzimangues – TO 90 km 

Colinas – TO 380 km 

E04 Porto Nacional - TO 

Porto Franco - MA 700 km 

Porto do Itaqui, São 
Luís – MA 

1.298 km 

Colinas – TO 380 km 

Luzimangues 90 km 

E05 Porto Nacional – TO  
Porto do Itaqui, São 

Luís – MA 
1.298 km 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

As principais rodovias utilizadas no escoamento dos grãos no estado do 

Tocantins são: BR 153 e BR 226, no trecho Porto Nacional a Colinas; TO 255 e BR 

226, no trecho Porto Nacional a Luzimangues; TO 050, TO 010, TO 342 e BR 226 

de Porto Nacional a São Luís – MA; TO 050, BR 010, TO 280, TO 387, TO 040 de 

Porto Nacional e Salvador – BA. Quanto ás condições da estrada, as empresas 

apontaram que as rodovias no estado do Tocantins encontram - se em bom estado, 

e os trechos de outros estados como Bahia e Maranhão às estradas estão em 

condição regular. 

 As estradas que fazem ligação entre as fazendas e armazéns foram 

classificadas como ruins por não possuírem pavimentação. Contudo não foi 

apontado a distância média percorrida entre a fazenda e os armazéns. 

As condições das estradas apontadas pelos motoristas divergem da 

apontada pela Confederação Nacional dos Transportes que classificou as rodovias 

TO 050, TO 010, TO 342, TO 280 e TO 040 sendo de regular a péssimo, no estado 

geral, e de regular a ruim as condições de pavimentação. Contudo as BR 153, BR 

226 e BR 230 foram classificas como boas e ótimas pelo CNT. 
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c) Os desperdícios de grãos no transporte 

O transporte de grãos caracteriza-se como um dos principais processos 

logísticos, pois após a colheita realiza-se o transporte dos grãos até aos armazéns, 

e dos armazéns os grãos são transportados para os portos de destino. Segundo os 

entrevistados a situação das rodovias utilizadas no escoamento da produção da soja 

e demais grãos no estado do Tocantins é considerada boa, as empresas apontaram 

que as perdas no transporte, no percurso do armazém aos portos, são de 0,02% a 

0,04%, ou seja, em cargas de 37 toneladas, a perda quantitativa é em média de 74 

Kg de grãos que equivale a R$ 71,00 segundo cotação da Agrolink para o município 

de Porto Nacional na data de 15/02/2017.  

As perdas de grãos estão associadas à forma de carregamento e de 

cobertura do caminhão, que é o mesmo em curtas e longas distâncias, sendo que 

das empresas pesquisadas todas utilizam no carregamento a tulha e no 

descarregamento o tombador, a bica ou veículos basculhantes, e nesse processo de 

carga e descarga dos caminhões só há perdas quantitativas se o carregamento for 

superior à capacidade do caminhão ocorrendo o derramamento da carga.  

A cobertura do caminhão com lona é realizado por todas as empresas 

entrevistadas, e quando não há correta vedação da carga ela é perdida durante os 

movimentos do caminhão. A vedação pode ser feita com cinta e com a espuma 

expansiva, sendo que das empresas pesquisadas uma utiliza a cinta e outra utilizar 

as espumas expansivas. 

De acordo com a empresa E01 as maiores perdas ocorrem no transporte 

dos grãos no percurso entre a fazenda e os armazéns, “porque os produtores ficam 

a mercê das transportadoras que se encontram no momento, sem ter opções de 

escolha, não podem fazer uma seleção para escolher os melhores caminhões.” 

Desse modo, muitas vezes o transporte ocorre em caminhões velhos que não 

possuem a correta vedação, assim os grãos acabam perdidos com o movimento do 

caminhão nas estradas, sendo essa uma perda maior do que o tolerado, que é de 

0,04%. 

A empresa E05 apontou que os principais desperdícios “são causados por 

transporte dos grãos em carrocerias danificadas e caminhões antigos, e que o 

tráfego em estradas ruins contribui ainda mais com os desperdícios durante o 

transporte”. 
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Ainda acerca das perdas, verificou-se que há um gargalo nas pesagens das 

cargas, pois segundo a empresa E01 não existe um órgão de fiscalização das 

balanças, fazendo com que haja grandes diferenças no peso inicial e final da carga, 

sendo que essa diferença nem sempre é compatível com a diferença real. A 

empresa E01 apontou que para perdas acima de 100 kg a diferença é paga pelo 

motorista.  

Na busca para reduzir ainda mais o quantitativo de perdas, a empresa E04 

adota a vistoria nos caminhões considerando-se um check list elaborado 

previamente pela empresa, se o caminhão se enquadrar na verificação é liberado 

para o transporte. A empresa E02 atribui a responsabilidade na redução das perdas 

ao motorista, cabendo a ele procurar e adotar medidas de redução de perdas. A 

empresa E05 opta por selecionar os veículos mais novos e melhores. 

Evidencia-se que as políticas de perdas são poucas no transporte, e que 

há sim como reduzir essa perda quantitativa desde a produção até os portos, 

optando-se por rotas alternativas de escoamento, quando possível, treinamento para 

os motoristas quanto a vedação e enlonamento correto dos caminhões que 

transportam os grãos.   

 

4.2 Armazenamento de Grãos 

a) Sobre as empresas 

Duas empresas de armazenamento de grãos aceitaram participar da 

pesquisa, e serão identificadas como E06 e E07, sendo que o entrevistado da 

empresa E06 ocupa o cargo de comprador agrícola e E07 ocupa cargo de gerente 

da empresa. 

A empresa E06 atua há oito anos na cidade de Porto Nacional. A 

empresa possui cinco armazéns no estado tocantinense localizados nas cidades de 

Marianópolis, Figueirópolis, São Valério e Porto Nacional. A empresa negocia a 

aquisição da soja diretamente com o produtor e realiza a compra de forma 

antecipada, que é a venda realizada antes da colheita dos grãos. A empresa busca 

ter uma relação com os produtores por meio do contato direto e utiliza a divulgação 

da empresa para aquisição de novos clientes. O transporte de grãos da empresa é 

feita por meio de frota terceirizada. 
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A empresa E07 atua na cidade de Porto Nacional há quatro anos, 

atuando também em outros dez estados do país, tem a missão de promover a 

soluções de excelência para o agronegócio por meio de inovações tecnológicas e 

responsabilidade socioambiental, no Tocantins a empresa atua na compra de grãos 

e fornecimento de assessoria técnica e insumos para produção agrícola. A soja 

armazenada na empresa E07 é inteiramente negociada para exportação.  

Estabelece uma relação com o produtor por meio da visita de campo e contato direto 

por telefone, e para a aquisição de novos fornecedores opta por contato como o 

proprietário direto na propriedade. A empresa opta pelo transporte terceirizado, 

durante o período de safra a empresa escoa aproximadamente 7 mil toneladas de 

soja por dia. 

b) Sobre o armazenamento 

O armazém da empresa E06 instalado na cidade de Porto Nacional 

possui capacidade de armazenar 120 mil toneladas de grãos que são processados e 

transformados em farelo de soja ou biodiesel. O farelo de soja é exportado para 

países como Holanda, Costa Rica e Japão, o biodiesel é inteiramente negociado 

com uma empresa brasileira. 

A empresa E07 possui capacidade de armazenar 1 milhão e 30 mil sacas 

de grãos, o que corresponde a 61 mil toneladas. 

O processo de armazenamento ocorre após um processo de pós-colheita 

dos grãos que envolvem o pré – processamento, recepção, limpeza, secagem, nova 

limpeza e armazenagem, após esse processo os grãos podem ficar armazenados 

nos silos por até dois anos, contudo a grande rotatividade da soja nos armazéns faz 

com que a soja não fique tempo armazenado. De acordo com a empresa E06 e E07 

o maior fluxo de entrada de soja no armazém ocorre no entre os meses de fevereiro 

a maio. 

Contudo após a colheita a primeira fase é o transporte dos grãos até os 

armazéns, que na empresa E06 ocorre por meio de caminhões onde o embarque é 

realizado de forma mecânica e o desembarque é realizado por meio do tombador e 

bica. Na empresa E07 o transporte entre a fazenda e o armazém também ocorre em 

caminhões, o desembarque da soja é de forma mecanizada, e o embarque ocorre 

por meio de tulhas. 
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De acordo com os entrevistados das empresas E06 e E07 a soja passa 

por um processo ao chegar aos locais de armazenamento antes de ser armazenado, 

o processo consiste em: 

Figura 11 - Processo pré-armazenamento na empresa E06 e E07 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

Esse processo pré-armazenamento ocorre para que os grãos que serão 

armazenados não cheguem com alto teor de umidade evitando que haja proliferação 

de fungos dentro dos silos. Quanto à classificação dos grãos, observam-se 

características quanto á impureza, avaria (grãos com percevejos, quebrado ou 

imaturo), umidade e grãos esverdeados, essas características é que determinam a 

qualidade do grão que será armazenado. 

A fase de recepção dos grãos é o momento em que chegam aos 

armazéns logo após serem colhidos, segue-se assim para a fase de coleta de grãos 

que é realizada por meio do coletor automático (sugador ou coletor pneumático), que 

recolhe uma amostra dos grãos para análise e classificação dos grãos de acordo 

com suas características. A classificação é realizada de acordo com o padrão 

estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da 

portaria nº 234 de 04 de Agosto de 1980, que apresenta os seguintes padrões de 

qualidade: 

Tabela 5 - Fatores de Qualidade dos Grãos 

Fator de Qualidade Padrão Básico 

Umidade 14% 

Grãos Quebrados 30% 

Impurezas e/ou Matérias Estranhas 1% 

Grãos Avariados 8% 

Grãos Esverdeados 10% 

Fonte: MAPA, 2016 

 

Os materiais estranhos / impurezas são os materiais que vazam ou ficam 

retidos na analise após passar pelas peneiras de 3,5mm. A classificação quanto às 

avarias são realizados por profissionais da área, que possuem treinamento para 

avaliar a qualidade dos grãos.  
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De acordo com a empresa E07 a classificação qualitativa da soja ocorre 

também durante o período de armazenamento e na saída da soja dos armazéns 

para o destino final do grão.  

c) Desperdícios de grãos no armazenamento 

No armazenamento dos grãos os desperdícios qualitativos ocorrem 

principalmente durante os processos de secagem e movimentação dos grãos, pois 

nesse processo pode ocorrer a quebra do grão, logo quanto maior a movimentação 

mais quebras ocorrem e mais qualidade o grão armazenado perde. 

Outro fator que pode intervir na qualidade dos grãos é o processo de 

aeração, processo este que consiste na passagem de ar com fluxo adequado por 

meio da massa de grãos, esse processo tem o objetivo de prevenir ou solucionar 

problemas de conservação dos grãos. 

As perdas quantitativas no armazenamento, de acordo com a empresa 

E07 não podem se mensuradas por ser um valor com grandes variações durante o 

armazenamento. Na empresa E06 identifica-se que as perdas em todos os 

processos que envolvem o armazenamento chegam até 2% dentro da unidade.  

Verifica-se que o principal processo que acarreta perdas quantitativas é a descarga 

dos grãos, tanto na empresa E06 como na empresa E07.  

Outras perdas ocorrem durante o transporte dos grãos no percurso entre 

fazenda e armazém, e no percurso entre o armazém e os portos de exportação, 

essa perda é quantificada com variações de até 0,25% do volume transportado nos 

caminhões. De acordo com a empresa essas perdas ocorrem por diferença de 

balança ou má vedação da carroceria do caminhão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura da soja apresenta perdas quantitativas e qualitativas nos 

processos de produção, escoamento e armazenamento do grão. Verificou-se que as 

perdas quantitativas ocorrem principalmente no transporte, esta atividade ocorre em 

dois momentos no escoamento da soja, sendo o primeiro no escoamento da 

produção das fazendas para os armazéns e o segundo é o escoamento dos grãos 

dos armazéns até os portos de exportação.  

O transporte da soja no município de Porto Nacional é realizado 

principalmente pelo modal rodoviário, e mesmo com a possibilidade de 

multimodalidade, ainda sim a preferência do transporte é pelo meio rodoviário devido 

ao fato do transporte ferroviário ainda não ser tão explorado na região,  

As perdas no transporte estão condicionadas à condição de conservação 

das estradas, principalmente nos trechos que ligam as fazendas aos armazéns. 

Percebe-se que as rodovias federais e estaduais do Tocantins onde ocorre trânsito 

de caminhões com destino aos portos são consideradas boas e regulares, 

condicionando as perdas nessa fase do escoamento às condições da carroceria dos 

caminhões, contudo as perdas no município estão abaixo da média da nacional que 

é de 13% de perdas durante o transporte. 

Os caminhões com alta idade de circulação possuem carrocerias já 

danificadas e com aberturas que facilitam o derramamento da soja quando ocorre 

um movimento mais grosseiro do veículo, outro fator que contribui para o 

derramamento da soja é realizar a cobertura da soja com lona com rasgados ou 

remendos. 

As perdas quantitativas que ocorrem no armazenamento são relacionadas 

com forma de descarga dos caminhões, que utilizam de forma comum o tombador, 

as perdas nesse processo não são significativas, pois o acompanhamento por parte 

dos profissionais visa prevenir eventuais perdas que ultrapassem a média de 2%. 

Para redução de perdas no processo de armazenagem, torna-se necessário a 

implantação de uma política de gestão de perdas, com qualificação do quadro de 

funcionários. Outra medida para reduzir perdas no armazenamento é a contribuição 

de todos os departamentos da empresa com metas de redução dos desperdícios.  

No processo de produção as perdas quantitativas ocorrem por ineficiência 

na regulagem das máquinas colhedoras, logo a correta regulagem pode reduzir de 
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forma gradativa as perdas nessa fase da cultura da soja. Quanto às perdas 

qualitativas, a solução é a correta aplicação de defensivos de forma que atinja toda 

área cultivada para que não ocorra o ataque por pragas e nem haja reprodução 

massiva de plantas daninha. 

No que consiste as pesagens dos caminhões, evidencia-se a necessidade 

de ter uma fiscalização e calibração correta das balanças, pois as diferenças nas 

pesagens quando superior a 100 kg é cobrada das transportadoras. 

A opção pela multimodalidade é possível na cidade de Porto Nacional, 

pois é onde está instalada a plataforma multimodal que já está funcionamento em 

diversos trechos e permite a agilidade e redução de perdas no transporte de longa 

distancia. 

Existem quatro possíveis soluções que podem ser aplicados com a 

intenção de redução das perdas nesse segmento: (I) Seleção de caminhões mais 

novos para o transporte; (II) Vistoria da carroceria e identificação de possíveis 

frestas que permitam que os grãos escorram e realizar o ajuste; (III) Uso da esponja 

expansiva no auxilio de vedação das carrocerias. 

A logística no escoamento da soja no município de Porto Nacional é um 

amplo espaço de pesquisa, principalmente na abordagem de outras modalidades 

como a ferroviária e hidroviária, visto que ainda estão sendo implantadas no 

município. 

Por fim a minimização dos desperdícios está associada principalmente a 

identificação dos gargalos e busca por soluções que possam ser adotadas por todos 

os setores das empresas, sejam na produção, transporte ou armazenamento.  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, __________________________________________________________, ocupante do 

cargo de _______________________________________ na empresa  

_______________________________________,e-mail _________________________, 

aceito participar da pesquisa intitulada: “GESTÃO LOGÍSTICA NO ESCOAMENTO DA 

SOJA: OS DESPERDÍCIOS NO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DA PRODUÇÃO DE 

PORTO NACIONAL - TO”, cujo objetivo é identificar o processo logístico de escoamento e 

armazenamento de soja no município de Porto Nacional – TO e os principais desperdícios 

envolvidos nesse processo. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de transmitir informações 

pertinentes ao objetivo do trabalho de conclusão de curso do estudante Wgleno Cerqueira 

Mota (wglenomotta@hotmail.com) estudante do curso Tecnologia em Logística. A 

pesquisa é acompanhada pela professora Msc. Elainy Cristina da Silva Coelho do IFTO 

Campus Porto Nacional.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada quando da publicação dos 

resultados da pesquisa, estando permitida, apenas, a menção da função que desempenho 

na empresa _________________________________________. 

  Fui informado de que posso me recusar a responder alguma pergunta que eu não ache 

adequada.  A entrevista será gravada para registrar fielmente a minha fala. Fui informado 

que posso indagar o estudante pesquisador sobre a pesquisa, pelo telefone (63) 9 

9960 - 7260 e/ou pelo endereço eletrônico: wglenomotta@hotmail.com, e que, se me 

interessar, posso receber os resultados da pesquisa. 

Estou ciente sobre os objetivos da pesquisa e concordo em participar da mesma, sabendo 

que não receberei nenhum tipo de compensação financeira pela minha participação neste 

estudo. Enfim, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente 

da pesquisa. 

Porto Nacional - TO, ______/______/________. 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisado 

_____________________________________________________________________ 

Wgleno Cerqueira Mota (pesquisador) 

_____________________________________________________________________ 

Msc. Elainy Cristina da Silva Coelho (professor orientador) 

 

mailto:wglenomotta@hotmail.com
mailto:wglenomotta@hotmail.com
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Apêndice B – Questionário Aplicado à Transportadora 

 

GESTÃO LOGÍSTICA NO ESCOAMENTO DA SOJA: OS DESPERDÍCIOS NO 

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DA PRODUÇÃO DE PORTO NACIONAL - TO 

COLETA DE DADOS – TRANSPORTADORA 

IDENTIFICAÇÃO: EXX 

 

 

Nome do Entrevistado:_________________________________________________ 

Função na Empresa:__________________________________________________ 

 

DADOS DA EMPRESA 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

Localização:_________________________________________________________ 

Missão da empresa: __________________________________________________ 

Tempo de Atuação:___________________________________________________ 

Prestação de serviço para qual empresa?_________________________________ 

Principais fornecedores:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Como é feita as negociações de aquisições da soja?_________________________ 

Como é a relação com os produtores?____________________________________ 

O que a empresa tem feito para conseguir novos fornecedores?_______________ 

Quantidade da frota?___________________________________________________ 

Tipos de veículos?____________________________________________________ 

Qual a idade da frota de caminhões?______________________________________ 

 

SOBRE O TRANSPORTE 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO TOCANTINS - CAMPUS PORTO NACIONAL 
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1. Qual a principal rota (fazenda -> armazém ou armazém -> esmagadora) 

utilizada pelos caminhões no transporte da soja? 

2. Qual a distância média percorrida entre o recebimento da soja (fazenda ou 

armazém) e o seu destino? 

3. Durante o percurso como você avalia as condições físicas das rodovias pela 

qual transita? Poderia especificar qual a rodovia e se é ou não pavimentada? 

4. No percurso existem perdas da soja em grão. Se sim, quais as perda? 

5. Ainda sobre os desperdícios da soja em grão, a qual motivo você atribui essa 

perda? Se possível aponte outros fatores que podem resultar em perdas de 

grãos no transporte. 

6. Qual o tipo de carroceria dos caminhões utilizados no transporte da soja em 

grão? 

7. Como é realizado o carregamento e descarregamento da soja nas fazendas 

ou armazéns? 

8. Quais os equipamentos utilizados na proteção da soja durante o transporte? 

9. Como você avalia a condição das estradas? 

(  ) Péssima  (  )Regular  (  )Boa (  ) Excelente 

10. A empresa tem adotado alguma medida visando a redução de perdas no 

transbordo e transporte? Se sim, quais? Tem surtido resultados significativos? 

  



55 

 

Apêndice C – Questionário Aplicado à Empresa de Armazenamento 

 

 

GESTÃO LOGÍSTICA NO ESCOAMENTO DA SOJA: OS DESPERDÍCIOS NO 

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DA PRODUÇÃO DE PORTO NACIONAL - TO 

COLETA DE DADOS – EMPRESA DE ARMAZENAMENTO 

 

Nome do Entrevistado:_________________________________________________ 

Função na Empresa:__________________________________________________ 

 

DADOS DA EMPRESA 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

Localização:_________________________________________________________ 

Missão da empresa: __________________________________________________ 

Tempo de Atuação:___________________________________________________ 

Quantidade de armazéns na região?_____________________________________ 

Principais fornecedores:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Como é feita as negociações de aquisições da soja?_________________________ 

Como é a relação com os produtores?____________________________________ 

O que a empresa tem feito para conseguir novos fornecedores?_______________ 

 

SOBRE O ARMAZENAMENTO 

1. Dimensionamento do armazém (espaço físico) e capacidade instalada t? _ 

2. Principais Clientes que a empresa possui? A soja vem direto dos produtores 

ou se existe algum intermediário? 

3. Fluxo de entrada e saída da soja no armazém. 

4. Como funciona o processo de embarque e desembarque da soja 
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5. Como funciona o processo de classificação dos grãos 

6. Como é feita a retirada de umidade dos grãos? 

7. Processos internos para poder armazenar?  

8. Teste para certificar a qualidade dos grãos? 

9. Qual a quantidade de tempo em que a soja permanece dentro do armazém? 

10. Qual a frequência de recebimento durante a safra mensal/semanal/diário?        

11. Existe alguma estratégia para encontrar melhores negociações? 

12. Poderia indicar qual o fluxo de destino da soja a partir do processamento? 

Exportação/esmagadora em território nacional?                    

13. No processo de armazenamento quais as atividades que mais acarretam 

perdas? 

14. Como funciona o processo de desembarque? 

15. Para o transporte dos grãos empresa possui frota própria ou esse serviço é 

terceirizado? Na aquisição? Na distribuição? 

16. Quantidade de desperdícios por período? 

17. Existe alguma política de gestão de perdas?  

18. Existe alguma politica de gestão da qualidade? Se sim quais? 
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Apêndice D – Questionário Aplicado ao Produtor 

 

GESTÃO NO TRANSPORTE DA SOJA: OS DESPERDÍCIOS NO ESCOAMENTO 

DA PRODUÇÃO NA CIDADE DE PORTO NACIONAL – TO 

COLETA DE DADOS – PRODUTOR 

Nome do Entrevistado:_________________________________________________ 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

Localização:_________________________________________________________ 

1. Qual o tamanho na área plantada na safra 2015/2016? 

2. Como é realizado o processo de negociação de venda da soja? 

3. Poderia indicar quais os principais clientes que a empresa possui? 

4. Existe Armazém na propriedade? Se sim qual a capacidade instalada em t? 

5. Nos processos de colheita da soja existe alguma perda quantitativa ou qualitativa? 

Se sim, indique qual a perda e quais a respectivas quantidades. 

6. Para o transporte de grãos a empresa possui frota própria ou esse serviço é 

terceirizado? 

7. Qual o tipo de caminhão utilizado no transporte da soja? Poderia indicar a idade 

média da frota? 

8. Como funciona o processo de embarque da soja para o transporte? 

9. No processo de embarque e transporte existe algum tipo perda? Se sim Quais? 

10. A empresa adota algum método de redução de perdas? Quais? 

11. Existe algum teste de certificação da qualidade da soja? Poderia descrever como 

é realizado esse processo? 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO TOCANTINS - CAMPUS PORTO NACIONAL 

CURSO SUPERIOR: TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

WGLENO CERQUEIRA MOTA 
 


