04/07/2001

14/06/2006

SISTEMA DE OPERAÇÕES

30.101

ARMAZENAGEM
ÍNDICE
CAPÍTULO I

1/3
PÁGINA

- GENERALIDADES ............................................................................... 1/1
I
II
III
IV

-

Objetivo
Competência
Aplicação
Definição

CAPÍTULO II

- REGIMENTO INTERNO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS ........... 1/8

CAPÍTULO III

- TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM – AMBIENTE NATURAL ................ 1/58
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

-

XI
XII
XIII
XIV

-

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

-

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

-

Pesagem de Mercadorias
Marcação e Etiquetagem
Empilhamento de Grãos Ensacados
Empilhamento de Fibras em Fardo
Empilhamento de Produtos Elaborados
Amostragem de Grãos
Determinação do Teor de Umidade de Grãos
Pré-Limpeza e Limpeza de Grãos
Secagem Artificial de Grãos
Medidas Preventivas Contra Infestação – Armazenagem
Convencional
Fumigação ou Expurgo – Armazenagem Convencional
Pulverização – Armazenagem Convencional
Nebulização – Armazenagem Convencional
Medidas Preventivas Contra Infestação – Armazenagem a
Granel
Pulverização de Ambiente – Armazenagem a Granel
Fumigação ou Expurgo – Armazenagem a Granel
Pulverização de Grãos – Armazenagem a Granel
Combate e Controle de Roedores
Precauções Durante o Uso e Manuseio de Fumigante,
Inseticida e Raticida
Requisitos Básicos para o Armazenamento de Defensivos
Termometria e Aeração de Grãos
Derrames de Mercadorias
Perdas de Peso na Armazenagem
Indenização de Mercadorias
Sobras de Mercadorias
Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 2006
Secretário

04/07/2001

01/12/2009

SISTEMA DE OPERAÇÕES

30.101

ARMAZENAGEM
ÍNDICE

2/3
PÁGINA

CAPÍTULO IV

- TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM – AMBIENTE ARTIFICIAL ............. 1/29
I
- Recepção
II
- Movimentação
III
- Pré-Resfriamento
IV
- Congelamento e/ou Recuperação de Temperatura
V
- Descongelamento
VI
- Armazenamento
VII
- Higienização de Instalações, Equipamentos, Utensílios e
Vestimentas
VIII - Segurança do Pessoal, dos Produtos e das Instalações

CAPÍTULO V

- DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES PARA OS AMBIENTES
NATURAL E ARTIFICIAL .................................................................... 1/30
I
- Tíquete para Balança Rodoviária/Ferroviária – TBRF
(Natural e Artificial)
II
- Nota de Recepção/Processamento – NRP (Natural)
III
- Nota Fiscal – Série Única (Natural e Artificial)
IV
- Recibo de Depósito – RED (Natural)
V
- Controle de Lote e Fiscal – CLF (Natural)
VI
- Cartão de Autógrafo – CAU (Natural)
VII
- Etiqueta de Lote – EL (Ambiente Natural)
VIII
- Nota Fiscal de Serviços – NFS (Natural e Artificial)
IX
- Requisição de Entrega de Produto – REP (Natural e Artificial)
X
- Nota de Expedição – NEX (Natural)
XI
- Recibo de Entrega – REN (Natural)
XII
- Demonstrativo de Estoque e Faturamento – DEF (Natural e
Artificial)
XIII - Nota de Empreitada – NEM (Natural e Artificial)
XIV - Conhecimento de Depósito e Warrant – CDW (Natural e
Artificial)
XV
- Controle de Emissão de Títulos (CDW e CDA/WA)
(Natural e Artificial)
XVI - Registro de Expurgo e Prevenção (Armazenagem
Convencional) – REPAC (Natural)
XVII - Controle das Operações de Expurgo e Prevenção
(Armazenagens Convencional e a Granel) – CEP (Natural)
XVIII - Demonstrativo das Operações Fitossanitárias – DOF (Natural)
XIX - Pedido de Indenização de Mercadoria – PIM (Natural)
XX
- Registro de Pesagem – RP (Artificial)
XXI - Registro de Entrada/Registro de Saída – RES (Artificial)
XXII - Etiqueta de Localização do Lote – ETL (Artificial)
Aprovado REDIR nº. 927
Em: 01 / 12 / 2009
Secretário

04/07/2001

01/12/2009

SISTEMA DE OPERAÇÕES

30.101

ARMAZENAGEM

3/3

ÍNDICE
PÁGINA
XXIII - Nota Fiscal e Faturamento (Artificial)
XXIV - Ocupação – Resumo Mensal de Movimento – RMMO (Artificial)
XXV - Comunicação de Disponibilização de Resíduos
XXVI - Carimbos (Artificial)
CAPÍTULO VI

- DISPOSIÇÕES GERAIS ....................................................................... 1/2

CAPÍTULO VII

- ANEXOS ............................................................................................. 1/84
I

- Tíquete para Balança Rodoviária/Ferroviária – TBRF
(Natural e Artificial)

II
III

- Nota de Recepção/Processamento – NRP (Natural)
- Nota Fiscal – Série Única (Natural e Artificial)

IV

- Recibo de Depósito – RED (Natural)

V
VI

- Controle de Lote e Fiscal – CLF (Natural)
- Cartão de Autógrafo – CAU (Natural)

VII

- Etiqueta de Lote – EL (Ambiente Natural)

VIII

- Nota Fiscal de Serviços – NFS (Natural e Artificial)

IX
X

- Requisição de Entrega de Produto – REP (Natural e Artificial)
- Nota de Expedição – NEX (Natural)

XI

- Recibo de Entrega – REN (Natural)

XII

- Demonstrativo de Estoque e Faturamento – DEF (Natural e
Artificial)
- Nota de Empreitada – NEM (Natural e Artificial)

XIII
XIV

- Conhecimento de Depósito e Warrant – CDW (Natural e
Artificial)

XV

- Controle de Emissão de Títulos (CDW e CDA/WA)
(Natural e Artificial)

XVI

- Registro de Expurgo e Prevenção (Armazenagem
Convencional) – REPAC (Natural)

XVII

- Controle das Operações de Expurgo e Prevenção
(Armazenagens Convencional e a Granel) – CEP (Natural)

XVIII - Demonstrativo das Operações Fitossanitárias – DOF (Natural)
XIX

- Pedido de Indenização de Mercadoria – PIM (Natural)

XX
XXI

- Registro de Pesagem – RP (Artificial)
- Registro de Entrada/Registro de Saída – RES (Artificial)

XXII

- Etiqueta de Localização do Lote – ETL (Artificial)

XXIII - Nota Fiscal e Faturamento (Artificial)
XXIV - Ocupação – Resumo Mensal de Movimento – RMMO (Artificial)
XXV - Comunicação de Disponibilização de Resíduos
XXVI - Carimbos (Artificial)
Aprovado REDIR nº. 927
Em: 01 / 12 / 2009
Secretário

04/07/2001

12/09/2012
30.101

I

1/1

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
I

- Objetivo – esta norma tem por objetivo estabelecer as técnicas de
armazenagem, em meio ambiente natural e artificial, para prestação de serviços,
guarda e conservação das mercadorias recebidas, bem como da emissão da
documentação operacional das Unidades Armazenadoras da Conab.

II - Competência – compete à área Operacional da Matriz e das Superintendências
Regionais cumprir e fazer cumprir as instruções desta Norma, bem como propor
sua atualização e modernização.
III - Aplicação – os procedimentos estabelecidos nesta Norma aplicam-se a todas as
Unidades Armazenadoras da Conab, que prestam serviços de armazenagem.
IV - Definição
1 - Unidade Armazenadora – é toda estrutura física legalmente constituída para
exercer a atividade de armazém geral, em ambiente natural ou artificial,
podendo ser composta de um ou mais armazéns, desde que localizados no
mesmo endereço.
1.1 - Ambiente Natural – ambiente de armazenamento cuja temperatura
interna não é alterada, por meio de equipamentos, com vistas à
obtenção de condições especiais de temperatura para garantir a
conservação das mercadorias.
1.2 - Ambiente Artificial – ambiente de armazenamento cuja temperatura
interna é artificialmente alterada, por meio de equipamentos, para
garantir a conservação das mercadorias.
2 - Armazém – imóvel destinado à guarda e à conservação de mercadorias, a
qual poderá ser realizado em ambiente natural ou artificial.
2.1 - Armazém Convencional – armazém de fundo plano adequado à
guarda e conservação de produtos ensacados/embalados.
2.2 - Armazém Graneleiro – armazém adequado à guarda e à conservação
de produtos a granel.
2.3 - Armazém Convencional Granelizado – armazém de fundo plano com
estrutura e equipamentos adequados à guarda e à conservação de
produtos tanto a granel como ensacados/embalados.
2.4 - Armazém Frigorífico – denominação utilizada para aquele armazém
que opera exclusivamente com armazenamento em ambiente com
baixas temperaturas.
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CAPÍTULO II
REGIMENTO INTERNO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS
1-

A Unidade Armazenadora deverá dispor num quadro geral todas as informações
pertinentes sobre os procedimentos internos do seu funcionamento e também a
conduta a ser observada pelos seus empregados, clientes e visitantes.

2-

A Unidade Armazenadora deverá observar:
2.1 - Quadro Geral – é o quadro onde serão afixados o Regimento Interno da
Unidade, o Alvará de funcionamento, os Avisos Gerais e qualquer outra
documentação exigida por lei.
2.1.1 - Localização: deverá ser no escritório da Unidade Armazenadora,
obrigatoriamente, e em local visível a todas as pessoas.
2.2 - Horário de funcionamento:
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:
Das _______ às _______ horas, e
Das _______ às _______ horas.
2.2.1 - O horário de funcionamento da Unidade Armazenadora poderá ser
prorrogado pelo Gerente da Unidade e pelo Superintendente
Regional, observando as normas da Companhia que regulamentam a
matéria.
2.3 - O regimento interno terá o seguinte conteúdo:
a) os serviços executados pelas Unidades Armazenadoras são regidos pelo
Decreto-Lei nº 1.102, de 21/11/1903, pela Lei nº 9.973, de 29/05/2000,
pelo Decreto nº 3.855, de 03/07/2001 e pelas normas da Conab;
a.1) os usuários dos serviços da Unidade Armazenadora da Conab não
poderão, em hipótese alguma, interferir nos procedimentos da
Unidade;
b) a entrada de empregados na Unidade Armazenadora, após o horário de
expediente só será permitida mediante autorização do Gerente da
Unidade Armazenadora;
c) a Unidade Armazenadora rejeitará os produtos deteriorados ou com
depreciação de suas características físico-químicas, com elevados
índices de danos causados por insetos ou com excesso de fungos ou
com micotoxina e também, produtos com características explosivas,
corrosivas ou que exalem odores que prejudiquem os demais produtos
armazenados e as instalações da Unidade Armazenadora. Para tanto, a
Unidade Armazenadora procederá à amostragem do produto para
verificação de suas características e condições;
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c.1) os produtos agrícolas, principalmente os grãos, para serem
armazenados, deverão estar de acordo com os padrões de
armazenagem. Caso contrário, serão, obrigatoriamente, submetidos
às operações de secagem ou limpeza ou então, recusados pela
Unidade Armazenadora;
d) a recepção, o processamento e a expedição dos produtos estão
condicionados à capacidade de fluxo dos equipamentos e/ou da mão-deobra de braçagem colocada à disposição da Unidade Armazenadora pela
entidade de classe contratada;
e) a carga e descarga dos caminhões serão feitas obedecendo-se à ordem
de chegada e conforme senha numérica emitida seqüencialmente e
distribuída pela Unidade Armazenadora aos caminhoneiros. Assim, os
veículos deverão se dispor em fila, rigorosamente respeitada;
f)

durante os tratamentos fitossanitários é obrigatória a colocação, em todas
as áreas expostas, das placas de alerta apropriadas e o uso dos
equipamentos adequados pelo empregado;

g) são expressamente proibidos:
g.1) a entrada de veículos nas áreas de serviço da Unidade
Armazenadora, excetuando os veículos da Conab ou de seus
empregados, os de transporte de produtos a serem processados
e/ou armazenados e aqueles que se destinam a prestar algum
serviço à Unidade Armazenadora;
g.2) o pernoite de qualquer tipo de veículo, de propriedade de qualquer
pessoa, no interior da Unidade Armazenadora;
g.3) o trânsito ou a permanência de pessoas estranhas no interior da
Unidade Armazenadora, especialmente, nas dependências de
processamento e armazenagem dos produtos, exceto os usuários
que estiverem acompanhados do responsável pela Unidade
Armazenadora ou por outro empregado autorizado;
g.4) fumar ou fazer uso de fogo nas áreas de processamento e
armazenagem;
g.5) trafegar no interior da Unidade Armazenadora com velocidade
superior a 30 km/hora;
g.6) a realização de jogos de azar e o uso de bebidas alcoólicas, em
todas as dependências da Unidade Armazenadora;
g.7) o manuseio, por empregado não autorizado ou por pessoas
estranhas à Unidade Armazenadora, dos equipamentos de
processamento e movimentação de produtos;
g.8) a criação, sob qualquer pretexto, de animais de pequeno, médio ou
grande porte, no pátio da Unidade Armazenadora, exceto animais
domésticos restrito à área da residência do empregado;
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g.9) a recepção, a guarda ou o armazenamento em ambiente natural ou
artificial, de produtos, materiais, máquinas, equipamentos, veículos
ou outros bens, sem os devidos registros e respectivas cobranças
das tarifas de armazenagem e correlatos;
g.10)o plantio e colheita de grãos;
g.11)o manuseio dos documentos operacionais, fiscais e financeiros por
pessoas estanhas à Unidade Armazenadora, exceto por funcionários
de órgãos públicos de fiscalização, devidamente credenciados e no
exercício da função;
h) toda e qualquer reclamação deverá ser feita diretamente ao Gerente da
Unidade Armazenadora ou às áreas operacionais da Superintendência
Regional ou da Matriz.
3-

Cartazes e Placas
3.1 - Fica a critério e sob a responsabilidade da Unidade a colocação de placas e
cartazes necessários ao perfeito conhecimento de suas informações.
3.2 - O tamanho, o formato, a cor e os dizeres das placas e cartazes serão
obrigatoriamente obedecidos pela Unidade, conforme descrição abaixo:
a)

horário de atendimento:
a.1) conteúdo e tamanho:
60 cm

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
40 cm DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

40 cm

das ________ às __________ h
das ________ às __________ h
a.2) cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;
a.3) localização: no portão de entrada;
b)

proibição de uso de cigarro:
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b.1) conteúdo e tamanho:
40 cm

NÃO FUME

verde bandeira – acetinado

branca
40 cm
vermelha

b.2) cores: indicadas no desenho;
b.3) localização: setores de moegas, laboratório, máquinas de prélimpeza e limpeza, secadores, armazéns etc.;
c) presença de pessoas estranhas:
c.1) conteúdo e tamanho:
40 cm

É PROIBIDA A
ENTRADA DE PESSOAS
ESTRANHAS AO
SERVIÇO.

30 cm

c.2) cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;
c.3) localização:
c.3.1)

porta de acesso ao escritório;

c.3.2)

portas dos armazéns;

c.3.3)

porta do quadro de comando (silo);

c.3.4)

porta do laboratório;

c.3.5)

porta do galpão de processamento;
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limitação de velocidade:
d.1) conteúdo e tamanho:

30

Diâmetro externo: 40 cm

km/
h

Diâmetro interno: 30 cm

120 cm

d.2) cores: letreiro – vermelha
anel externo – vermelha
fundo – branca;
d.3) localização: após o portão da Unidade e ao longo das vias
de circulação de veículos;
e)

recomendação quanto ao uso de Balança Rodoviária:
e.1) conteúdo e tamanho:
120 cm

– TRÂNSITO RESTRITO A VEÍCULOS DESTINADOS
A PESAGEM.
– ESTACIONAMENTO PROIBIDO.
– NÃO FREIE E NEM ARRANQUE BRUSCAMENTE.
– DESÇA DO VEÍCULO PARA PESAGEM.

120 cm

80 cm

120 cm

e.2) cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;
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e.3) localização: a dois metros antes da entrada da balança;
e.4) quantidade de placas; duas, instaladas do lado do motorista, nos
dois sentidos do trânsito;
e.5) instalar correntes ou quebra molas a 1 (um) m dos acessos à
plataforma da balança, sinalizando conforme legislação do trânsito;
f)

recomendação para a área de pré-classificação:
f.1)

conteúdo e tamanho;
60 cm

– ATENDIMENTO EM FILA POR
ORDEM DE CHEGADA.
40 cm

– PARA COLETA DE AMOSTRA O
VEÍCULO DEVE SER TOTALMENTE
DESENLONADO.

g)

f.2)

cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;

f.3)

localização: local visível da área da pré-classificação;

alerta contra veneno:
g.1) conteúdo e tamanho:
40 cm

PERIGO

20 cm

GÁS VENENOSO

120 cm
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g.2) cores: letreiro – vermelha
caveira – preta
fundo – branca;
g.3) localização: portas de armazéns convencionais e acessos às
galerias subterrâneas, silos e graneleiros;
h) alerta contra veneno:
h.1) conteúdo e tamanho:

PERIGO

20 cm

GÁS VENENOSO

40 cm
h.2) cores: letreiro – vermelha
caveira – preta
fundo – branca;
i)

segurança individual:
i.1)

conteúdo e tamanho:
40 cm

USE SEUS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

20 cm

i.2)

cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;

i.3)

localização: em locais visíveis dos galpões das máquinas de prélimpeza e secador, nas moegas, galerias subterrâneas, passarelas
e armazéns;
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reclamações:
j.1)

conteúdo e tamanho:
60 cm

TODAS AS RECLAMAÇÕES QUANTO AO
ATENDIMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS
DEVERÃO SER FEITAS À GERÊNCIA DA
UNIDADE OU ÀS ÁREAS OPERACIONAIS
DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

40 cm

(*)

(*) Incluir o endereço, cep, telefone, fax e e-mail da Superintendência
j.2)

cores: letreiro – verde bandeira – acetinado
fundo – branca;

j.3)

localização: no escritório, em local bastante visível para as
pessoas que chegarem ao balcão de atendimento.
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CAPÍTULO III
TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM – AMBIENTE NATURAL
I-

Pesagem de Mercadorias
1-

Definição – pesagem é a operação que consiste na determinação do peso
relativo das mercadorias recebidas ou retiradas das Unidades Armazenadoras
por meio de balanças Rodoviárias/Ferroviárias/Rodoferroviárias ou Móveis.
1.1 - A pesagem dos produtos deve ser realizada, obrigatoriamente, por
ocasião de sua recepção ou expedição, observando-se sempre o estrito
cumprimento em relação aos cuidados necessários à correta e apurada
determinação de seu peso, o qual deve constar, então, da respectiva
“NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO – NRP” (Anexo II) ou
“NOTA DE EXPEDIÇÃO – NEX” (Anexo X).
1.2 - No caso de produtos que contenham o seu peso estampado nas
embalagens, torna-se desnecessária a sua pesagem, ressalvados os
casos em que for verificada a necessidade do peso para efeito de
registro, devendo o peso total correspondente a cada quantidade
recebida ou retirada, de acordo com as especificações existentes, ser
registrado nas respectivas “NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO”
ou “NOTA DE EXPEDIÇÃO”.

2-

Balanças
2.1 - Aferição:
a) a aferição das balanças deve ser feita pelo menos uma vez por ano,
incluindo a certificação de aferição pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO;
b) sempre que houver necessidade de se realizar pesagens em
balanças de terceiros, com produtos a serem recebidos ou retirados
das Unidades Armazenadoras, deve-se primeiramente verificar se as
mesmas se encontram devidamente aferidas pelo INMETRO regional
e se o prazo de validade dessa aferição não se encontra vencido
(condições essenciais para a realização da operação);
b.1) constatadas tais condições, a operação deve, obrigatoriamente,
ser acompanhada por empregados habilitados desta Companhia
para a observação quanto à correção dos procedimentos efetuados.
2.2 - Operação com balanças Rodoviárias/Ferroviárias/Rodoferroviárias –
relacionamos, a seguir, alguns cuidados a serem observados:
a) atentar para o registro da data correta a cada dia de operação (dado
que constará dos respectivos tíquetes de pesagem emitidos), de
modo a ser facilitada a realização de eventuais levantamentos que se
façam necessários posteriormente;
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b) manter constantemente limpos todos os componentes das balanças
como plataforma (limpeza, inclusive, de eventuais resíduos, ao
término de cada pesagem), poços (drenagem, retirada de eventuais
resíduos e/ou animais) e vãos existentes entre as plataformas e
paredes dos poços, de modo a evitar quaisquer interferências no
resultado das pesagens a serem realizadas a cada dia;
c) calibrar diariamente a balança antes do início de sua operação ou
mais vezes quando se fizer necessário. Após a calibragem, manter a
janela de inspeção sempre fechada a chave;
d) orientar o condutor de cada veículo mediante cartazes ou outros
meios de comunicação, no sentido de evitar freadas ou arrancadas
bruscas sobre a plataforma da balança;
e) não permitir manobras de veículos na plataforma da balança;
f) travar a balança antes do veículo chegar à plataforma, bem como na
ocasião em que o mesmo estiver se preparando para sair do
equipamento;
g) não permitir a presença de pessoas ou objetos no interior do veículo
ou sobre a plataforma da balança;
h) observar com atenção especial para que cada veículo, por ocasião de
suas pesagens com vistas à determinação tanto do peso bruto como
de sua tara, apresente, ao ingressar na plataforma, condições
idênticas, principalmente com relação aos acessórios (estepes, lonas,
macacos etc.) de que disponham em sua pesagem imediatamente
anterior;
i) permitir o tráfego de veículos sobre a plataforma da balança somente
quando se destinam à pesagem;
j) o veículo deve apresentar o seu motor desligado por ocasião da
pesagem;
k) as pesagens de determinada carga (tara e bruto) devem ser,
obrigatoriamente, realizadas na mesma balança.
2.3 - Operação de Balanças Móveis – a pesagem dos lotes deve ser realizada
de forma parcelada até a obtenção de seu peso total pelo somatório dos
resultados obtidos a cada pesagem realizada.
2.3.1 - Não deve, em hipótese alguma, ser realizada a pesagem por
meio de estimativa, ou seja, com a determinação do peso
correspondente a apenas parte do lote tomado como amostra e
posterior extrapolação do resultado obtido para a determinação
de seu peso total.
2.3.2 - As balanças móveis devem ser perfeitamente niveladas em
relação ao piso do armazém e, diariamente, serem limpas e
calibradas.
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Marcação e Etiquetagem
1-

Definições:
1.1 - Marcação – é uma operação característica da armazenagem
convencional que consiste em marcar, com tinta ou com pincel atômico,
cada pilha formada, visando-se facilitar a conferência dos estoques com
a sua escrituração contábil.
1.2 - Etiquetagem – é outra operação característica da armazenagem
convencional, que consiste na colocação de etiquetas apropriadas com
vistas à identificação e controles contábil e fitossanitário dos lotes a que
pertencem.

2-

Procedimentos para a Marcação:
a) deve ser feita na segunda fiada de cada pilha, em todas as faces expostas
e no primeiro volume contado da esquerda para a direita;
b) deve indicar o número do lote (N), assim como o total de volumes
componentes da pilha (V), sendo este último expresso pela composição de
três outros fatores numéricos, sob a forma de multiplicação e adição,
representando, respectivamente, o número de volumes componentes do
lastro (L), o número de fiadas completas (F) e o número de volumes
componentes da última fiada quando a mesma for incompleta (N), segundo
demonstrado a seguir:
b.1) sempre que for verificado um estado irregular das sacarias que irão
formar uma determinada pilha, implicando que as diversas fiadas
dessa pilha não contenham o mesmo número de sacas entre si,
deverá ser colocado um lastro para cada fiada, marcando e
especificando o quantitativo de sacas;
b.2) as marcações devem ser reavivadas sempre que a sua perfeita
visibilidade se tornar comprometida com o decorrer da armazenagem.

3-

Procedimentos para a Etiquetagem:
a) colocar apenas uma etiqueta em cada conjunto de pilhas contíguas que
componham parcial ou totalmente um determinado lote;
b) por questão de segurança e para evitar possíveis extravios, as etiquetas
devem ser colocadas, preferencialmente, a uma altura equivalente,
aproximadamente, ao nível de visão (7ª a 9ª fiada), de modo que se
proporcione uma maior facilidade no que tange ao seu manuseio;
c) registrar, à caneta, todos os dados solicitados, a respeito de cada lote,
principalmente em relação ao seu controle contábil, por meio das
anotações relativas a todas as baixas parciais ocorridas; inclusive, fazer
constar das mesmas observações quanto à data de realização dos
expurgos;
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d) no caso de lotes que sejam compostos por pilhas compreendidas em dois
ou mais blocos, constará, no que tange a cada lote, uma etiqueta de cada
um desses blocos, a qual deve conter não somente o número total de
volumes de lote, mas também o número de volumes existentes no bloco a
que a mesma será afixada, além, é claro, das baixas;
e) devem ser remanejadas de local sempre que ocorram baixas parciais
compreendendo os volumes nos quais elas se encontram afixadas, ou
substituídas sempre que houver transferências de propriedade ou a leitura
dos dados delas constantes se tornar prejudicada, por quaisquer razões,
com o decorrer da armazenagem.
III - Empilhamento de Grãos Ensacados
1-

Definições – objetivando-se um perfeito entendimento dos procedimentos
necessários à execução de um empilhamento adequado, relacionamos, a
seguir, alguns dos principais termos utilizados em relação a essa atividade:
a) empilhamento – é uma operação característica da armazenagem
convencional, realizada por ocasião do recebimento dos produtos para
depósito e que consiste no levantamento das diversas camadas (fiadas) de
uma pilha, tendo por princípio básico a disposição dos volumes recebidos,
de forma a obter-se o aproveitamento, o mais racional possível, da área útil
do armazém, a máxima segurança das pilhas formadas e uma maior
facilidade quanto à execução das operações e movimentações que
envolvam o produto empilhado, além de permitir a fácil contagem do
número de volumes em cada pilha;
b) coxias – são as projeções dos planos do telhado sobre o piso;
c) quadras – são as divisões das coxias destinadas à armazenagem dos
produtos empilhados;
d) ruas – são os corredores que separam as coxias e quadras, destinadas à
movimentação de produtos e equipamentos, trânsito de pessoas,
ventilação etc.;
e) pé-direito – é a distância entre o piso e a parte onde a parede encontra-se
com a sustentação do telhado;
f) lastro – número de volumes justapostos que formam a base de uma pilha;
g) bloco – conjunto de pilhas geminadas;
h) corte – divisão de um bloco em duas pilhas;
i) amarração – é a disposição dos volumes no ato do empilhamento,
superpondo-se às camadas opostas, de forma que nunca um volume fique
perfeitamente superposto em toda a sua extensão ao que lhe estiver
imediatamente abaixo, garantindo-se, assim, a estabilidade da pilha;
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j) lote – sob o ponto de vista físico, é um conjunto de volumes de uma
mesma espécie de produto pertencente a um determinado depositante,
constituindo a unidade para efeito dos necessários registros a serem
efetuados no armazém com relação aos produtos recebidos para
armazenagem.
2-

Procedimentos Preliminares
2.1 - A cada início de um período de recebimento de produtos, as Unidades
Armazenadoras devem providenciar a limpeza e marcação (ou reforço
das marcações existentes, quando for o caso) no piso de cada armazém,
das áreas destinadas à sua armazenagem, delimitando, desse modo, as
quadras e ruas, por meio da utilização de tinta indelével. As quadras
devem ser identificadas por meio de números, os quais serão pintados,
sempre que possível, plaquetas indicadoras, fixadas nos tirantes da
cobertura ou no piso dos armazéns em posição frontal às respectivas
quadras, devendo ainda ser elaborado, obrigatoriamente, um croqui que
permita a visualização do posicionamento das mesmas.
2.2 - No recebimento de um determinado lote, devem ser estipulados diversos
fatores relativos à execução do empilhamento e do quantitativo de
volumes a ser recebido, por meio de um planejamento cuidadoso, tendo
por objetivo o estabelecimento das características mais apropriadas no
que tange a esse empilhamento, com vistas a garantir as melhores
condições de operacionalização ao armazém considerado. Destacamos
os seguintes fatores:
a) escolha do melhor local para o depósito de cada produto recebido,
tendo sempre em vista proporcionar uma maior facilidade para o
desenvolvimento das operações a que o mesmo estará sujeito
durante sua armazenagem como o seu expurgo e a sua retirada
parcial ou total;
b) observação quanto à escolha do local para o depósito do produto
recebido, tendo em vista a incompatibilidade que os grãos
apresentam. Com relação ao seu armazenamento deve-se:
b.1) evitar o empilhamento junto a determinados minerais, produtos
químicos ou tóxicos, tais como adubo, cimento, gesso e outras
mercadorias que possam comprometer a qualidade dos grãos
depositados;
b.2) evitar a armazenagem próxima de determinadas espécies de
grãos, como café e milho, por exemplo, que possa resultar em
alterações de suas características organolépticas;
c) determinar o melhor tipo de lastro para o empilhamento do produto a
ser recebido, devendo essa determinação ser baseada em fatores
como a sua respectiva quantidade de volumes, o espaço disponível
no armazém e/ou o tipo e estado da sacaria em que se apresenta
acondicionado, ressaltando que:
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c.1) o comprimento do lastro não deve ser superior ao dobro de sua
largura, haja vista o comprometimento da estabilidade da pilha
a ser formada, que poderia advir de tal medida;
c.2) não devem ser utilizados lastros que deixem vagas no centro da
pilha;
c.3) deve ser observado preferencialmente um lastro máximo de 22
sacas, sendo esse lastro reduzido para 10 sacas no caso de
armazenagem de sementes;
d) devem ser dimensionados os blocos de pilhas a serem formados,
levando-se em consideração os seguintes aspectos:
d.1) evitar a formação de grandes blocos, os quais constituem um
obstáculo para eventuais conferências, movimentações e
operações de expurgo;
d.2) os blocos devem ser formados, tanto quanto possível, de pilhas
de lastros pequenos, tendo em vista o aproveitamento mais
racional do espaço. Tal método proporciona, além das
características favoráveis que lhe são pertinentes no que diz
respeito à maior facilidade obtida nas operações de expurgo e
em contagens do número de volumes existentes por ocasião de
inspeções ou conferências, a possibilidade do aproveitamento
de espaço compreendido por pilha, por ocasião das retiradas
parciais;
e) deve ser determinada a altura máxima a ser atingida para as pilhas,
de acordo com a espécie de produto a ser recebido e
qualidade/resistência das respectivas sacarias em que se encontrem
acondicionados, devendo-se observar os seguintes critérios:
e.1) grãos – altura máxima de 5,0 metros;
e.2) sementes – altura máxima de 3,0 metros.
3-

Na operação de empilhamento dos produtos recebidos devem ser
observados os seguintes aspectos:
a) formar primeiramente todo o lastro sobre a área delimitada para o
empilhamento sobre os estrados;
b) o lastro somente pode ser formado diretamente sobre o piso do
armazém quando o mesmo for do tipo asfáltico, ou seja, apresentar a
necessária característica de impermeabilidade;
c) no caso de sementes, as sacas devem ser empilhadas sobre
estrados de madeira, obrigatoriamente;
d) realizar o perfeito ajustamento das beiradas do lastro da pilha às
extremidades dos estrados;
e) formar pilhas distintas para cada tipo de grão (determinado em sua
classificação) ou variedade de semente recebida;
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f) realizar a amarração adequada das demais fiadas;
g) dispor as sacas de forma a que as costuras da “boca” e lateral fiquem
voltadas para o interior das pilhas, pois estas partes são sempre menos
resistentes;
h) evitar que saliências de sacas se projetem para fora do alinhamento
proporção que a pilha vai sendo formada impedindo-se assim que
mesma perca a sua perfeita verticalidade. Observar, ao mesmo tempo,
nivelamento das fiadas que vão se formando, de modo a evitar-se
inclinação da pilha e seu conseqüente desmoronamento;

à
a
o
a

i) caso, por ocasião do recebimento, o estado da sacaria seja irregular em
relação ao seu tamanho, provocando que as diversas fiadas da pilha não
contenham o mesmo número de sacas, o encarregado da fiscalização da
atividade de empilhamento deverá marcar, obrigatoriamente, em cada fiada
formada, com tinta ou com pincel atômico, o número de sacas que ela
contém, desde que esse número seja diferente do especificado para o seu
lastro;
j) os vãos entre os diversos blocos de pilhas e entre os mesmos e as
paredes do armazém devem medir, no mínimo, 0,80 metro, apresentando
nas larguras das ruas uma dimensão mínima de 1,20 metro, no caso da
movimentação manual das sacas (não utilização de empilhadeiras
horizontais inclináveis) e 1,80 metro, no caso da movimentação
mecanizada das mesmas (utilização de empilhadeiras horizontais
inclináveis);
j.1) ressalte-se que, embora a idealização das dimensões das pilhas em
termos de lastro e altura e de sua localização fique dentro de alguns
limites já especificados, é fundamental e básico que as pilhas a serem
formadas permitam uma fácil contagem dos volumes a elas
pertinentes por ocasião de eventuais inspeções ou conferências de
estoques;
k) no caso dos grãos apresentarem-se acondicionados em sacarias de
polipropileno ou similar, isto é, embalagens que não proporcionem por si só
as boas condições de estabilidade das pilhas, a serem com elas formadas,
realizar o travamento dessas pilhas por meio da utilização de tábuas ou
ripas, as quais devem ser dispostas no sentido de qualquer dimensão;
l) sempre que ocorrer o tombamento parcial ou total de pilhas, deve ser
realizado o seu imediato reempilhamento.
IV - Empilhamento de Fibras em Fardo
1-

Objetivo – estabelecer os parâmetros fundamentais à execução adequada da
operação de empilhamento de produtos como algodão, malva, sisal e juta,
acondicionados em fardos, de forma a permitir o aproveitamento mais racional
possível da área útil do armazém, a máxima segurança das pilhas a serem
formadas e uma maior facilidade quanto à execução das operações e
movimentações que envolvam o produto empilhado, além de permitir a fácil
contagem do número de volumes em cada pilha.
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Procedimentos na Armazenagem – previamente ao recebimento de um
determinado lote, deve-se observar:
a) o melhor local para o seu empilhamento no armazém;
b) as condições do armazém, devendo este apresentar-se seco, limpo e com
ausência de correntes de ar, de modo a evitar-se, por conseguinte, a
presença de fatores que possam induzir a depreciação qualitativa desses
produtos no decorrer de sua armazenagem;
c) evitar o recebimento de fardos com embalagens danificadas ou amarras
arrebentadas. Caso contrário, deverá ser feita uma observação na
documentação pertinente sobre o estado de avaria dos mesmos,
separando-os e colocando-os à disposição do depositante;
d) devem ser formadas pilhas distintas para os diferentes caracteres de tipo,
procedência, safra e propriedade que os produtos em pauta apresentarem,
de acordo com os laudos de classificação e/ou documentos que os
acompanhem;
e) os produtos em pauta devem ser obrigatoriamente armazenados sobre
estrados, devendo-se ainda observar o perfeito ajustamento das beiradas
dos lastros às extremidades dos estrados e uma amarração adequada das
demais fiadas, além, é claro, da devida verificação a respeito da perfeita
verticalidade das pilhas que vão sendo formadas;
f) com relação às características ideais para cada uma das pilhas a serem
formadas, as mesmas devem apresentar lastros construídos de 7 fardos e
uma altura máxima de 5,0 metros. Nos casos correspondentes a fardos de
baixa densidade, ou seja, aqueles que apresentarem uma característica de
flacidez facilmente evidenciável, a altura máxima admitida reduz-se para
3,0 metros;
g) os vãos entre os diversos blocos de pilhas e entre os mesmos e as
paredes do armazém devem medir, no mínimo, 0,80 metro, devendo as
larguras das ruas apresentar uma dimensão mínima de 1,20 metro no caso
da não utilização de empilhadeira (movimentação manual dos fardos) e de
1,80 metro, no caso da utilização do equipamento mencionado;
h) sempre que os fardos se desmancharem total ou parcialmente, em razão
das cintas metálicas terem-se partido, a unidade armazenadora deve
imediatamente solicitar ao depositante a sua retirada ou mesmo
providenciar nova prensagem;
i) as retiradas a serem efetuadas posteriormente devem ser em função
apenas das especificações de qualidade pertinentes aos produtos (tipo e
fibra), tornando-se inadmissível e improcedente qualquer pedido com
relação à sua entrega com base na numeração constante dos fardos.
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Empilhamento de Produtos Elaborados
1-

Finalidade – estabelecer parâmetros básicos à realização, da forma mais
adequada possível, da operação de empilhamento (objetivando-se a
armazenagem convencional – não utilização de empilhadeiras automotrizes)
de gêneros alimentícios já apropriadamente embalados, com vistas à sua
posterior comercialização ou distribuição para consumo humano ou animal.

2-

Objetivo – aproveitamento mais racional da área útil do armazém, conjugado
à máxima segurança das pilhas formadas e facilidade quanto à execução das
movimentações que envolvam o produto empilhado, além, é claro, de permitir
a fumigação quando necessária e uma fácil contagem do número de volumes
em cada pilha.

3-

Procedimentos – deve-se ressaltar, ainda, como dois pontos chaves a serem
observados para uma armazenagem adequada, o alto nível de perecibilidade
a que esses produtos estão sujeitos, caso não estejam em condições
satisfatórias de estocagem, e a relevante função social pertinente à guarda e
conservação de tais produtos, o que caracteriza a necessidade de um
constante acompanhamento e supervisão dos procedimentos operacionais a
serem utilizados, visando-se a eliminação de quaisquer causas possíveis de
perdas ou danos.
3.1 - Previamente ao recebimento de um determinado lote, é feito um
planejamento criterioso no que diz respeito à sua localização no
armazém, devendo os produtos em pauta estar empilhados, sempre que
possível, em locais somente a eles destinados ou que guardem um
espaçamento apropriado de outros locais em que diferentes tipos de
mercadorias estejam estocados.

4-

Execução de Empilhamento – o empilhamento dos produtos deve ser
realizado, obrigatoriamente, sobre estrados de madeira, atentando-se sempre
para a execução de um perfeito ajustamento das beiradas dos lastros das
pilhas às extremidades dos estrados e de uma adequada amarração das
demais fiadas.

5-

Dimensões do Lastro
5.1 - As dimensões máximas de lastro e altura com relação à formação das
pilhas são decorrentes do tipo de embalagem em que os produtos se
encontrem acondicionados, conforme discriminado a seguir:
a) Fardos ou Sacos de Papel:
a.1) lastro máximo: 67 fardos;
a.2) altura máxima: 3,40 metros;
b) Sacos Plásticos:
b.1) lastro máximo: 95 fardos;
b.2) altura máxima: 2,50 metros;
c) Caixas de Papelão:
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c.1) lastro máximo: 85 fardos;
c.2) altura máxima: 2,50 metros.
5.2 - Com relação às dimensões máximas estabelecidas no subitem anterior,
devem ser ressaltadas as seguintes exceções:
a) Fardos ou Sacos de Papel – leite em pó: altura máxima 3,70 metros;
b) Caixas de Papelão:
b.1) Óleo de soja: altura máxima 3,60 metros;
b.2) Sardinha: altura máxima de 3,00 metros.
6-

Altura
6.1 - Para a definição da altura de empilhamento a ser adotada, respeitandose sempre as máximas admitidas e especificadas nos dois itens
anteriores, deve-se primeiramente verificar a qualidade e resistência das
embalagens (seja de que tipo for) em que os produtos recebidos se
encontrem acondicionados, uma vez que tais características
normalmente diferem em muito de fabricante para fabricante.
6.2 - Devem ser formadas pilhas distintas para cada espécie de mercadoria
recebida bem como para mercadorias de diferentes propriedades.
6.3 - Os vãos entre os diversos blocos de pilhas e entre os mesmos e as
paredes do armazém devem medir, no mínimo, 0,80 metro, e as larguras
das ruas apresentar uma dimensão mínima de 1,20 metro.

VI - Amostragem de Grãos
1-

Definição – a amostragem de grãos é a prática que consiste em obter-se uma
porção representativa de um lote ou partida de grãos, ou seja, que possua
todas as características básicas do volume amostrado.

2-

Objetivo – a realização da amostragem tem por objetivo a orientação da
atividade armazenadora em uma determinada Unidade, por meio da
verificação das condições qualitativas dos grãos, ensacados ou a granel, a
partir da determinação do teor de umidade, percentual de impurezas,
sanidade e tipo do produto (amostra) submetido à análise nas várias etapas
de sua armazenagem em que a mesma se fizer necessária.

3-

Realização – a operação deve ser realizada obrigatoriamente por ocasião do
recebimento e expedição do produto, bem como nos de transferência de
propriedade, visando-se a determinação de sua qualidade (classificação),
percentual de umidade e de impurezas. No decorrer do período de
armazenagem, as amostragens devem ser realizadas a título de inspeção, de
forma a se tornar possível a adoção, em tempo hábil, das providências
corretivas no tocante a quaisquer índices de infestação de insetos ou
deterioração do produto estocado.

4-

Procedimentos para a adequada coleta da amostra:
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a) Armazenagem Convencional:
a.1) na recepção de mercadorias, devem ser separadas as sacas
contendo grãos em que vestígios de deterioração ou outros fatores
adversos à sua armazenagem, em conjunto com o restante do lote,
possam ser visualmente detectados, devendo-se realizar uma
amostragem separada desses volumes;
a.2) a amostragem, por ocasião da recepção/expedição, deve ser
realizada saco a saco concomitantemente com a operação de
descarga/carga;
a.3) a retirada de amostras relativas a um determinado lote de grãos, em
qualquer fase de sua armazenagem, deve ser procedida em, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total de sacas, numa proporção
mínima de 30 gramas de cada saca;
a.4) após cada extração dos grãos, o operador deve recompor a posição
das malhas de tecido, riscando, no referido local, uma cruz (+) ou um
xis (x) com a ponta do próprio calador;
b) Armazenagem a Granel:
b.1) por ocasião da recepção de mercadoria, deve ser realizada por meio
de sondas manuais uma pré-amostragem, antes de efetuar-se a
pesagem do veículo;
b.2) a operação da pré-amostragem tem por objetivo aumentar a presteza
do atendimento nas Unidades, permitindo, a partir das determinações
preliminares da sanidade, teor de umidade e de impurezas do
produto, escolher-se com rapidez o local e/ou moega onde será
descarregado ou mesmo optar-se por sua rejeição;
b.3) na fase de recepção propriamente dita do produto, a amostragem
deve ser realizada por meio de canecas ou baldes, observando-se,
para cada veículo, a coleta casual e periódica de amostras nos dutos
de descarga do veículo (no caso de veículo próprio para carga a
granel) ou em vários pontos das laterais do veículo por ocasião da
abertura das mesmas (no caso de veículos com carroceria
convencional);
b.4) a fase de recepção propriamente dita tem por objetivo a determinação
definitiva de qualidade (classificação), teor de umidade e de
impurezas do produto;
b.5) no decorrer do armazenamento do produto, deverá ser procedida, a
título de inspeção, a retirada de amostras do volume de produto
estocado, por meio de sondas manuais e/ou transilagens, de forma a
se tornar possível a adoção em tempo hábil das providências
corretivas no tocante a quaisquer índices de infestação ou de
alteração qualitativa desse produto;
b.6) por medida de segurança a retirada de amostras em equipamentos
de transportes, como "redlers" (transportador de corrente), roscas
sem fim e elevadores de caneca, deve ser efetuada nas bocas da
saída dos grãos, alçapões apropriados ou moegas de cargas;
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b.7) por ocasião da expedição na armazenagem a granel, deve ser
realizada nova amostragem do produto com o objetivo de determinarse a sua qualidade (classificação), teor de umidade e impurezas,
observando-se a coleta casual e periódica de amostras nas bocas de
saída e os demais critérios de acondicionamento e destinação já
explicitados para a fase de recepção;
c) Procedimentos Gerais:
c.1) as amostras extraídas devem ser homogeneizadas por meio de
aparelhos próprios para tal fim (homogeneizadores);
c.2) nas operações de coleta e homogeneização, bem como quando da
realização de análise com vistas à determinação de seu teor de
umidade não deve haver contato manual;
c.3) após a homogeneização, a amostra resultante deve ser dividida em
três partes de 1 (um) kg cada, sendo uma para manuseio da Unidade
e as outras duas, após acondicionadas em saquinhos apropriados,
serem destinadas respectivamente ao arquivo da Unidade e ao
depositante (se este assim o desejar);
c.3.1) a parte destinada ao manuseio deve ser utilizada para a
determinação dos percentuais de umidade e impurezas;
c.3.2) as outras duas partes devem ser identificadas mediante o
preenchimento dos dados solicitados em etiquetas para tal
fim, e aquela destinada ao arquivo da Unidade deve ser
conservada por um período de até 30 dias (observando-se a
necessária manutenção de suas características qualitativas
originais), sendo, posteriormente, reintegrada ao estoque do
armazém ou eliminada em caso de deterioração;
c.3.3) todo o excedente da amostra objeto da análise deve ser
sempre reintegrado ao lote em questão, por meio de sua
reposição na “coroa” da pilha, no caso da armazenagem
convencional, ou mediante sua reposição à célula (inspeções
e recepção), em caminhões e vagões de onde o produto
proveio pré-amostragem), ou ao veículo pelo qual o produto
foi retirado (expedição), no caso da armazenagem a granel;
c.3.4) no caso da amostragem realizada na recepção do produto
com vistas ao seu processamento, o peso excedente em
referência deve ser levado aos galpões de pré-estocagem
(armazenagem convencional) ou à moega (armazenagem a
granel), para sua reintegração ao produto de origem;
c.3.5) as amostras destinadas a arquivo têm o seu tratamento
fitossanitário (expurgo) realizado sempre que necessário,
devendo ser colocadas em lugar adequado (não expostas à
ação dos raios solares, chuvas, ventos, pássaros e roedores)
e seguro (local não acessível às pessoas estranhas ao
serviço).
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VII - Determinação do Teor de Umidade de Grãos
1-

Os grãos, por se caracterizarem como material higroscópico, têm a
propriedade de ceder ou absorver a umidade do ar, existindo para cada
espécie de grãos uma relação de equilíbrio, para uma determinada
temperatura, entre o teor de umidade que é encontrado nesses produtos e a
umidade relativa do ar que os envolve.

2-

O teor de umidade dos grãos é o fator principal a ser observado quando se
objetiva a manutenção de suas características qualitativas ao longo de um
período de armazenagem.

3-

O teor de umidade de um lote ou partida de grãos deve ser determinado
dentro da maior exatidão possível, por meio da prévia realização de uma
amostragem realmente representativa do lote em questão e mediante
aparelhagem (determinadores de umidade) devidamente calibrada para essa
operação.

4-

Diversos cuidados e precauções devem ser observados com vistas a obter-se
a máxima precisão desejada. Destacamos:
a) limpeza do aparelho com uma flanela limpa e seca;
b) não utilizar, em hipótese alguma, as mãos em contato direto com os grãos;
c) não soprar o aparelho com vistas à retirada de pó;
d) realizar a determinação da umidade de uma amostra o mais rápido
possível;
e) nunca realizar a leitura da umidade com produtos quentes;
f) observar atentamente as instruções de operação e manutenção contidas
no manual de cada aparelho;
g) realizar a operação com amostras isentas de impurezas e matérias
estranhas, no caso do produto destinar-se a um prévio processamento.

5-

A operação de determinação do teor de umidade deve ser procedida,
obrigatoriamente, nas fases de recepção e expedição, bem como nas
transferências de propriedade do produto armazenado, devendo ainda ser
efetuada por ocasião das inspeções realizadas, com vistas à verificação de
suas condições qualitativas.

6-

O teor de umidade, uma vez determinado, deve constar em sua forma
integral, inclusive abrangendo-se a casa decimal de seu valor, das
documentações emitidas em cada fase da armazenagem, conforme
discriminado a seguir:
a) recepção – utilizar os formulários “NOTA DE RECEPÇÃO/
PROCESSAMENTO” e “NOTA FISCAL” de Entrada (Anexo III) (no caso de
se caracterizar um teor de umidade superior ao nível máximo admitido para
armazenagem imediata, este deverá constar apenas da “NOTA DE
RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO” e o teor final após a operação de
secagem constará de ambos os documentos citados);
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b) transferência para EGF – utilizar o formulário “RECIBO DE DEPÓSITO –
RED” (Anexo IV);
c) transferência de propriedade – “NOTA FISCAL”;
d) expedição – “NOTA DE EXPEDIÇÃO” e “NOTA FISCAL”.
7-

O quadro a seguir estabelece para 14 (quatorze) produtos a faixa ideal de
umidade para o seu armazenamento, bem como a tolerância permitida quanto
ao máximo teor de umidade que esses grãos podem apresentar para
poderem ser recebidos nas Unidades Armazenadoras, com vistas à sua
imediata armazenagem:
PRODUTO
Amendoim
Girassol

FAIXA IDEAL DE UMIDADE

TOLERÂNCIA

8,0%

9,0%

8,0% - 9,0%

10,0%

Linho

8,0% - 9,0%

10,0%

Café

11,0% - 12,0%

12,50%

Aveia

11,0% - 12,0%

13,0%

Soja

11,0% - 12,0%

13,0%

Feijão

11,0% - 13,0%

14,0%

Arroz em Casca

12,0% - 13,0%

14,0%

Centeio

12,0% - 13,0%

14,0%

Cevada

12,0% - 13,0%

14,0%

Milho

12,0% - 13,0%

14,0%

Sorgo

12,0% - 13,0%

14,0%

Trigo

12,0% - 13,0%

14,0%

13,0%

14,00%

Arroz Polido

8-

Os teores de umidade estabelecidos como tolerância são os mesmos
previstos na legislação referente à classificação dos produtos, com exceção
do café. Entretanto, para uma armazenagem segura, esses teores de
umidade somente são recomendados para armazéns dotados de condições
especiais de controle de temperatura e umidade do ar ambiente durante a
estocagem.

9-

Os percentuais de umidade especificados como tolerância admitida não
devem ser aplicados no caso do recebimento de mercadorias em Unidades
de caráter emergencial, tais como silo a céu aberto composto de estrutura
metálica e lona plástica, armazéns estruturais, armazéns infláveis, bem como
no armazenamento a céu aberto ou em piscinas, situações para as quais o
limite superior da faixa ideal de umidade estabelecida deve ser considerado
como o máximo teor de umidade admissível para armazenagem.

10 - Em Unidades providas de secadores, os lotes de grãos que, em sua
recepção, se apresentarem com um teor de umidade superior ao máximo
admissível para armazenagem, devem ser submetidos à operação de
secagem.
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VIII - Pré-Limpeza e Limpeza de Grãos
1-

Definições:
1.1 - Impurezas – são os detritos ou fragmentos do próprio produto tais como:
casca, palhas etc.
1.2 - Matérias estranhas – são os grãos ou sementes de outras espécies,
detritos vegetais, sujidades e corpos estranhos de qualquer natureza,
não oriundos do produto.
1.3 - Pré-limpeza – é a operação que tem por objetivo principal a redução das
quantidades de impurezas e matérias estranhas existentes na massa de
grãos, a níveis que não prejudiquem a sua conseqüente secagem
artificial, permitindo um perfeito funcionamento e melhor rendimento do
secador.
1.4 - Limpeza – é a operação que tem por finalidade principal a eliminação
das impurezas e matérias estranhas remanescentes na massa de grãos,
após a realização de sua pré-limpeza e da secagem, com vistas a
obtenção de melhores condições para a armazenagem.

2-

Recepção de Produtos
2.1 - Quando da recepção de produtos na Unidade Armazenadora é
obrigatório:
a) determinar o teor de impurezas, a partir da obtenção de amostra
representativa em relação à quantidade total recebida para avaliar
sobre a necessidade da passagem do produto pela operação de prélimpeza e/ou limpeza;
b) realizar a operação de pré-limpeza sempre que for necessária a
passagem do produto pelo secador conjugado ao sistema;
c) realizar a operação de limpeza quando o teor de impurezas
determinado na recepção do produto for superior ao máximo admitido
para a comercialização (armazenagem convencional) ou para o
armazenamento (armazenagem a granel).
2.2 - O teor de impurezas presente em cada amostra e a constar nos
documentos de registro de entrada do produto deve ser determinado
pela separação mecânica (por meio de peneira específica para cada
produto) e/ou manual (retirada de matérias estranhas maiores ou mais
leves que os grãos, retidos na peneira) das impurezas e matérias
estranhas existentes, seguidas da determinação do peso relativo a essa
quantidade recolhida e do conseqüente percentual a que esse peso
corresponde em relação ao peso total da amostra de origem.
2.2.1 - Poderá também ser determinado mediante máquina específica
para tal finalidade, devendo utilizar amostra com peso de 1 (um)
kg e peneiras com dimensões apropriadas para cada tipo de
produto.
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2.3 - A quantidade necessária de produto para compor cada amostra e para
determinar o teor de impurezas e as dimensões das peneiras que serão
utilizadas em laboratório para a realização da separação das impurezas
existentes em cada amostra são:
PRODUTOS

AMOSTRA (g)

PENEIRAS (mm)

Arroz em casca

100

1,50 x 25,0

Feijão

100

5,0

Milho

250

5,0

Soja

250

3,0

Sorgo

100

2,2

Trigo

100

1,75 x 20,0

2.3.1 - As peneiras usadas nas máquinas de limpeza devem apresentar
crivos com as mesmas dimensões daqueles usados na
classificação, conforme discriminado no quadro acima.
2.4 - Teores máximos de impurezas admitidos para a comercialização e
armazenagem de alguns produtos:
PRODUTOS

3-

TEORES MÁXIMOS DE IMPUREZAS (%)
COMERCIALIZAÇÃO

ARMAZENAGEM

Arroz em casca

2,0

2,0

Feijão

2,0

2,0

Milho

3,0

2,0

Soja

1,0

1,0

Sorgo

6,0

2,0

Trigo

1,0

1,0

Composição das Máquinas de Pré-Limpeza e Limpeza
3.1 - As máquinas de pré-limpeza e limpeza são compostas de um sistema de
aspiração regulável e de um jogo de peneiras sobrepostas
intercambiáveis com crivos específicos para cada tipo de produto.
3.1.1 - O sistema de aspiração forçada separa, pela ação de correntes
de ar, as impurezas mais leves que os grãos.
3.1.2 - O jogo de peneiras é composto de peneiras com crivos que
retém as impurezas maiores, permitindo a passagem dos grãos e
impurezas menores; e de peneiras com crivos menores com a
função de reter os grãos, permitindo a conseqüente separação
de impurezas menores que esses grãos.
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3.2 - Cuidados Preliminares – previamente à operação das máquinas de prélimpeza, devem ser realizados os seguintes procedimentos:
a) retirar todos os objetos que estiverem encostados na máquina;
b) limpar bem a caixa (moega) de recebimento da máquina;
c) utilizar as peneiras adequadas para cada tipo de produto, trocando-se
sempre que a operação envolver um diferente tipo de grão ao
anteriormente processado;
d) ligar os motores antes de colocar o produto;
e) obedecer sempre às instruções do fabricante.
3.3 - Durante e após as operações de pré-limpeza e limpeza, devem ser
realizados os seguintes procedimentos:
a) limpar toda a área do piso, deixando-o livre de palhas, sacos vazios,
barbantes, pó etc.;
b) efetuar a manutenção periódica das máquinas de pré-limpeza e
limpeza, de acordo com o esquema de trabalho traçado pelo
Responsável Técnico;
c) realizar a lubrificação, vistorias, reapertos e retirada das matérias
estranhas da moega cujo acúmulo impede a descida do produto;
d) evitar avarias nos equipamentos de movimentação subseqüente ou
obstruções dos registros que podem provocar paradas constantes na
operação;
e) limpeza das peneiras das máquinas;
f) trocar os sacos destinados à coleta de impurezas antes que fiquem
cheios, pois o acúmulo de impurezas pode causar embuchamento;
g) ao final de qualquer operação, devem ser tomadas diversas
providências e limpezas necessárias com a utilização das
ferramentas adequadas;
h) observar estritamente as especificações constantes do Manual de
Operações das máquinas de pré-limpeza e limpeza, no que tange a
sua operacionalização e manutenção.
4-

Cálculo para desconto de impurezas no caso de armazenagem a granel:
4.1 - As quebras ocorridas com as operações de pré-limpeza e/ou limpeza
devem ser determinadas pela aplicação integral do percentual de
impurezas do produto recebido, cujo método de determinação está
exposto no item 2 – Recepção de Produtos, efetuando-se, então, o
desconto contábil referente ao valor calculado sobre o peso total
recebido e registrando as operações de cálculo e quantidade resultante
de produto limpo nos documentos de registro de entrada do produto.
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4.2 - Com a aplicação do desconto, previamente à operação de secagem,
obtém-se o peso do produto a ser submetido à operação de secagem,
permitindo, desse modo, a correta aplicação da quebra referente à
redução do teor de umidade (em cima desse quantitativo de produto
resultante da operação de pré-limpeza e/ou limpeza).
5-

Cálculo para desconto de impurezas no caso da armazenagem convencional:
5.1 - Após processamento (pré limpeza e/ou secagem) o produto deverá ser
novamente pesado para apurar a quantidade em quilo que será
efetivamente armazenado e, a perda de peso no processamento que
será a diferença entre as duas pesagens (pesagem quando do
recebimento do produto e pesagem após o processamento).
5.2 - Excepcionalmente, e sob orientação técnica, quando misturados
produtos de vários depositantes na moega, adota-se, para os descontos
de peso no processamento (limpeza e secagem), os modelos
matemáticos especificados nas instruções contidas no subtítulo VIII –
Pré Limpeza e Limpeza de Grãos, item 4, subitens 4.1 e 4.2 e
subtítulo IX – Secagem Artificial de Grãos, item 4, subitens 4.2 e
4.3, devendo tal resultado ser registrado nos documentos de entrada
dos lotes.
5.2.1 - Após o final do processamento, as sobras apuradas deverão ser
incorporadas, proporcionalmente aos descontos efetuados de
cada depositante, aos lotes que deram origem as mesmas,
mediante a emissão de “NOTA FISCAL” de Entrada
complementar, citando no campo de observações o número da
“NOTA FISCAL” de Entrada que originou o lote.
5.3 - Não é permitido determinar o peso resultante do produto pósprocessamento por meio de estimativas, ou seja, com a pesagem de
apenas alguns sacos tomados como amostra do lote total, para
extrapolação posterior do resultado obtido para se determinar o peso
total.

6-

Destinação dos resíduos – as impurezas coletadas por meio da execução das
operações de pré-limpeza e/ou limpeza, deverão ser colocadas à disposição
dos respectivos depositantes de direito, na proporção de 50% (cinqüenta por
cento) do que foi descontado. Os proprietários terão o prazo de até 5 (cinco)
dias, contados da data do recebimento do produto no armazém, para retirálas.
6.1 - A Unidade Armazenadora quando receber produto para armazenamento
ou para prestar serviço de processamento, deverá comunicar
formalmente, ao depositante, por meio da “COMUNICAÇÃO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE RESÍDUOS” (Anexo XXV) os procedimentos
para retirada dos resíduos, quando houver. O depositante deverá
manifestar concordância ou não com a retirada dos resíduos, nas 2
(duas) vias da correspondência.
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6.2 - Quando da retirada dos resíduos pelo depositante, a Unidade
Armazenadora deverá emitir uma “NOTA FISCAL” de Entrada (sem
destaque de ICMS) do quantitativo que será retirado e,
concomitantemente, emitir uma “NOTA FISCAL” de Saída de retorno
dos mesmos. Destacar na “NOTA FISCAL” de Entrada que se trata de
resíduos de processamento de produto recebido para depósito,
conforme Nota(s) Fiscal(ais) de remessa para depósito n.º(s).
6.2.1 - O depositante para retirar o resíduo deverá, antecipadamente,
fornecer a sacaria para o ensaque, e quitar todas as despesas
decorrentes de ensaque e expedição de resíduos.
6.3 - O resíduo de valor econômico não retirado pelos depositantes de direito,
será rateado, proporcionalmente, entre os demais depositantes com
direito à devolução de resíduos.
6.4 - As impurezas, sem valor econômico, não retiradas no prazo
estabelecido, deverão ser descartadas, respeitada a legislação
ambiental.
IX - Secagem Artificial de Grãos
1-

Finalidade – reduzir o teor de umidade da massa de grãos a um nível que lhe
garanta as condições ideais para uma armazenagem técnica e
operacionalmente segura. São realizados por meio de equipamentos
específicos denominados secadores.

2-

Características
2.1 - O princípio da secagem caracteriza-se no aumento da temperatura do ar
ambiente, servindo o fluxo de ar aquecido de veículo para evaporação e
retirada parcial da umidade dos grãos, mediante o aumento da pressão
de vapor d’água existente nos grãos e conseqüente rompimento do
equilíbrio higroscópico, criando-se, assim, um diferencial de pressão que
faz com que a umidade se transfira dos grãos para o fluxo de ar secante.
2.2 - A secagem de um lote, ou partida de grãos, deverá ser realizada,
obrigatoriamente, sempre que o mesmo apresentar, por ocasião de seu
recebimento, teor de umidade superior ao máximo admissível para sua
armazenagem, podendo ser encontrados esses limites máximos no
subtítulo VII, item 7, referente à determinação do teor de umidade e
aos teores máximos de umidade para o armazenamento de diversos
grãos.

3-

Procedimentos Durante a Operação:
a) durante a operação, devem ser retiradas amostras, com vistas a realizar,
após o esfriamento dos grãos coletados, a determinação de seu teor de
umidade, principalmente na fase final da secagem;

Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 2006
Secretário

04/07/2001

14/06/2006
30.101

III

20/58

b) realizar a descarga do produto do secador somente quando o teor de
umidade alcançado for realmente o desejado, de acordo com cada espécie
de produto;
c) o produto secado somente poderá ser destinado à armazenagem imediata
se apresentar uma temperatura apropriada à do ar ambiente, podendo-se,
no caso de Unidades Armazenadoras dotadas de equipamentos de
aeração e termometria, efetuar a descarga imediata do produto seco nas
células de estocagem, desde que o mesmo seja submetido prontamente a
uma aeração adequada, com vistas a obter-se na massa de grãos
depositada, ao final dessa operação, uma temperatura uniforme e próxima
à do ar ambiente;
d) para cada espécie de produto, existe uma temperatura ideal para o ar
secante, a qual pode ser observada nos manuais de operações de cada
máquina. São discriminadas, a seguir, as temperaturas (em graus Celsius)
recomendadas do ar de secagem para diversos tipos de secadores e
grãos, fornecidas pelos respectivos fabricantes:
TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM – ºC
GRÃOS

KEPLER WEBER (KW-8-15-25-40)

PEREIRA

MEIA CARGA CARGA COMPLETA
Termômetro Termômetro
Termômetro Termômetro Termômetro Superior
Inferior
Inferior
Superior
Inferior
80
80
60
80
60
90
90
80
80
60
90
90
80
80
60
90
90
80
100
60
90
90
80
80
60
60
60
45
60
60
60
60
45
60
60

Arroz em casca
Milho
Soja
Sorgo
Trigo
Feijão
Sementes

TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM – ºC
SECADORES
GRÃOS
Arroz em casca
Milho
Soja
Sorgo
Trigo
Feijão
Sementes

Pampeiro Semag
100
100
80
100
80
60
60

80
80
80
100
80
60
60

MULT
e
Vitória Promog
Mathews Pinhal Câmara Câmara
Superior Inferior
100
50
50
70
60
100
70
80
100
80
80
70
80
100
80
100
70
80
100
80
80
70
80
100
80
60
50
50
70
60
60
45
45
70
60
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e) a temperatura do ar de secagem deve ser reduzida gradativamente quando
nas amostragens realizadas durante a operação passarem a constar um
baixo teor de umidade para os grãos, ou seja, em torno de 0,5% (meio por
cento) acima dos níveis percentuais previamente estipulados com base nas
condições técnicas de armazenagem existentes, de acordo com cada
espécie, de modo que os grãos atinjam, por ocasião de sua saída do
secador, uma temperatura próxima à do ar ambiente.
4-

Observações Finais
4.1 - Deve ser efetuado o desconto contábil no documento inerente ao
processamento do produto (NOTA DE RECEPÇÃO/ PROCESSAMENTO
– NRP), referente à perda em peso que se observa com o produto em
função da operação de secagem a que o mesmo se submeta.
4.2 - No caso da armazenagem a granel, a quebra verificada com a operação
de secagem é determinada, em termos percentuais, pela aplicação da
fórmula mencionada a seguir:
P = 100 (UI – UF)
100 – UF
Onde:
P = perda de peso, em percentagem (%)
UI = umidade inicial, determinada no recebimento, em percentagem (%)
UF = umidade final, de armazenamento, em percentagem (%)
4.3 - O percentual determinado pela adoção da fórmula anteriormente citada
deve ser então aplicado sobre cada quantitativo de produto recebido
para secagem, o qual corresponde normalmente à diferença entre a
quantidade total do produto de origem recebido na Unidade para o
processamento (registrado na respectiva “NOTA DE RECEPÇÃO/
PROCESSAMENTO”) e a quebra em peso verificada em função da
realização anterior da operação de pré-limpeza. O resultado dessa
aplicação deve ser então descontado do quantitativo recebido, de modo
a obter-se a quantidade de produto resultante da operação de secagem
que deve ser, então, registrada na respectiva “NOTA DE RECEPÇÃO/
PROCESSAMENTO” e “NOTA FISCAL" de Entrada.
4.4 - Cálculo para desconto no caso de armazenagem convencional – o
desconto no peso total do produto recebido para processamento deve
ser efetuado após a sua secagem, por meio de nova pesagem da
quantidade resultante do peso total do produto limpo e seco, ou
excepcionalmente e sob orientação técnica, adotando-se o modelo
matemático acima especificado, nos subitens 4.2 e 4.3, devendo tal
resultado ser registrado no formulário “NOTA DE RECEPÇÃO/
PROCESSAMENTO”.
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4.5 - Não deve ser realizada, em hipótese alguma, a pesagem do produto
pós-processamento mediante estimativas, ou seja, por meio da
determinação do peso correspondente a uma certa quantidade de sacas
tomadas ao acaso como amostras com a posterior extrapolação do
resultado obtido para se determinar o peso total do produto de origem.
4.6 - O resultado obtido pós-processamento deve ser, então, registrado na
“NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO” e na “NOTA FISCAL" de
Entrada.
X-

Medidas Preventivas Contra Infestação – Armazenagem Convencional
1-

Procedimentos Preliminares – antes de iniciar a recepção de produtos de
cada safra, bem como no final desta, deve-se proceder à higienização total da
Unidade e à aplicação de defensivos, com a finalidade de eliminar os focos de
insetos existentes. Esse trabalho deve ser realizado da seguinte maneira:
a) limpar todo o armazém, materiais e equipamentos (secadores, máquinas
de limpeza, elevadores, empilhadeiras etc.);
b) eliminar todos os restos de produtos (grãos perdidos, resíduos, palhas e
outros que possam conter insetos da safra anterior) existentes dentro da
área da Unidade;
c) eliminar, ao redor do armazém, as plantas hospedeiras de carunchos,
como mamoneira, milheiro, feijoeiro, ervas daninhas etc.;
d) evitar o uso de sacaria infestada, para armazenar produtos de uma nova
safra;
e) fumigar e pulverizar, antes do uso, toda a sacaria vazia remanescente da
safra anterior;
f) pulverizar pisos e calçadas do armazém, galpão de pré-estocagem,
estrados, poços e interior dos elevadores, máquinas etc.

2-

Procedimentos Gerais:
a) inspecionar periodicamente todas as mercadorias armazenadas com a
finalidade de se detectar e combater as infestações em estágio inicial
(aquelas que estão no início, com poucos insetos);
b) calafetar fendas existentes nos pisos e paredes do armazém, tendo em
vista que elas constituem esconderijos para insetos e roedores;
c) não permitir a permanência de lonas, ou outros equipamentos de veículos
transportadores de mercadorias, no interior do armazém;
d) como providência obrigatória, não permitir o empilhamento e/ou
emblocamento que impossibilite a fumigação e a pulverização dos
produtos;
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e) não misturar produtos infestados com aqueles sem infestação ou que já
tenham sido expurgados e pulverizados.
XI - Fumigação ou Expurgo – Armazenagem Convencional
1-

Definição – é a operação que consiste na utilização de defensivos
denominados fumigantes, que agem sob a forma de gases. A ação dos
fumigantes somente é eficiente quando a sua aplicação é feita em ambientes
herméticos, que são conseguidos mediante o uso de materiais diversos, que
impedem a saída dos gases (lençóis plásticos apropriados, cobras de areia,
papel kraft betuminado, fita crepe etc.).

2-

Objetivo – a fumigação visa a eliminar os insetos em todas as fases do seu
ciclo evolutivo. A operação é realizada independentemente da aceitação ou
não dos depositantes, ou seja, é compulsória e deve ser executada nas
seguintes condições:
a) por ocasião do recebimento dos grãos na unidade armazenadora;
b) dentro dos prazos definidos pelo fabricante ou pelo Responsável Técnico;
c) quando se fizer necessária, em virtude da ocorrência da infestação.

3-

Materiais e Equipamentos Utilizados na Fumigação:
a) lençol plástico adequado – utilizado para a formação da câmara de
expurgo;
b) cobra de areia – usada para a vedação da câmara de expurgo;
c) recipiente (caixeta) – para a colocação das pastilhas do fosfeto metálico,
visando evitar que o pó residual, decorrente da decomposição dos
comprimidos, tabletes ou pastilhas, entre em contato com o produto
expurgado, ou suje o piso do armazém;
d) remendo para plástico – para vedar os furos que por acaso existam nos
lençóis plásticos;
e) cola para plástico – para colar os remendos nos lençóis plásticos;
f) solução de nitrato de prata a 10% (dez por cento) e papel “mata-borrão” –
para detectar vazamentos na câmara de expurgo, após a aplicação do
fosfeto metálico. O papel é embebido na solução e adquire coloração
escura na presença do gás fosfina;
g) Equipamentos de Proteção Individual – EPIs – devem ser utilizados por
todos os envolvidos na operação;
h) trena – para medições, objetivando calcular volumes e dosar os
inseticidas.

4-

Fumigante Utilizado
4.1 - O produto utilizado, na Companhia, para expurgo dos produtos
armazenados, é o fosfeto metálico (alumínio ou magnésio), que, ao
entrar em contato com o ar ambiente, libera o gás fosfina (PH3), de
grande eficiência no extermínio dos insetos. Esse fumigante é
encontrado no mercado brasileiro sob a forma de tablete, comprimido,
pastilha ou sachê.
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4.2 - Dosagem e Tempo de Exposição – qualquer alteração nas dosagens e
no tempo mínimo de exposição, abaixo recomendados, somente poderá
ser feita pelo Responsável Técnico da unidade, após criteriosa avaliação
técnica de outros fatores, tais como: condições climáticas, tipos de
insetos, condições de hermetismo, níveis de infestação etc.:
TEMPERATURA DO
AR AMBIENTE
(ºC)

DOSAGEM POR M

TEMPO MÍNIMO
DE EXPOSIÇÃO

3

Comprimidos
(0,6 g)

Tabletes ou
Pastilhas
(3,0 g)

Horas

Dias

10

2

120

5

Acima de 10

4.2.1 - Quando o fosfeto metálico estiver na apresentação sachê de 34
gramas, usar a dosagem de 1 (um) sachê para cada 6 (seis)
metros cúbicos de câmara. Fica mantido o tempo de exposição
constante no quadro acima.
4.2.2 - Não se recomenda reduzir o tempo mínimo de exposição
indicado para cada caso. Um tempo de exposição superior ao
recomendado é sempre favorável para o bom êxito da
fumigação.
4.2.3 - As dosagens acima recomendadas são para aplicações em
grãos ensacados, beneficiados ou não, e para sementes de um
modo geral. Poderão ser alteradas a critério do Responsável
Técnico.
4.2.4 - Os produtos elaborados (farinhas de um modo geral, leite em pó,
cereais moídos e empacotados, etc.), exceto o arroz beneficiado
acondicionado em sacaria, somente deverão ser fumigados
quando for observada a presença de insetos, aplicando-se a
dosagem de 1 (um) tablete ou pastilha ou 5 (cinco) comprimidos
por metro cúbico, sendo o tempo de exposição o mesmo indicado
no quadro constante no subitem 4.2, anterior.
5-

Indicadores do Nível de Infestação:
Nº DE AMOSTRAS DE
1 Kg DE PESO

QUANTIDADE DE
INSETOS VIVOS

CLASSIFICAÇÃO DE
INFESTAÇÃO

4

1

Pouco

2

1

Ligeiramente

1

2a5

Moderadamente

1

5 a 15

Densamente

1

+15

Altamente

Fonte: FAO.

6-

Realização da Operação:
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a) efetuar a cubagem do lote ou pilha cujo resultado final será dado em
metros cúbicos (m3);
b) inspecionar os lençóis a serem usados na cobertura da pilha, para a
observação de possíveis furos. Caso existam, devem ser vedados;
c) fazer a montagem parcial da câmara com lençol plástico apropriado na
pilha a ser fumigada;
d) distribuir ao redor da pilha, embaixo da câmara, as quantidades de fosfeto
metálico (fosfina), previamente calculadas. A distribuição deve ser
uniforme, colocando-se o fumigante em recipientes adequados (caixetas);
e) fazer o fechamento completo da câmara colocando-se cobras de areia, em
toda a sua volta, na junção do lençol plástico com o piso do armazém;
f) após decorrido o tempo de exposição, usando devidamente os EPIs, retirar
as cobras de areia e fazer a abertura parcial da câmara de fumigação. No
dia seguinte proceder à retirada total do lençol plástico.
7-

Instruções Gerais:
a) formar as câmaras de fumigação somente com lençol plástico apropriado.
Jamais usar plásticos comuns, como os utilizados para a armazenagem a
céu aberto;
b) os produtos, após fumigados, deverão ter o intervalo de segurança
respeitado, devendo-se alertar oficialmente os respectivos depositantes
nesse sentido, em caso de retirada dos produtos dentro do prazo de
carência;
c) as fibras deverão ser expurgadas sempre que constatada infestação;
d) não aplicar comprimidos, tabletes ou pastilhas de fosfeto metálico em
mistura direta com os produtos elaborados destinados diretamente ao
consumo. A aplicação deve ser feita, a exemplo de como se procede com
os demais produtos, isto é, colocando-os em recipientes apropriados
(caixetas), evitando assim a mistura do veneno com o produto tratado;
e) enterrar os resíduos, que ficam nas caixetas, provenientes da
decomposição do fosfeto metálico, em áreas distantes do armazém,
observando a legislação pertinente;
f) utilizar, preferencialmente, as cobras de areia, já que elas asseguram uma
completa vedação da câmara de fumigação;
g) não fumigar com fosfina as mercadorias ou ambientes que contenham
metal, principalmente o cobre, visto que este fumigante provoca corrosão;
h) dobrar e guardar os lençóis plásticos, após cada operação, em local
adequado à sua conservação;
i) decorridas duas horas da aplicação do inseticida, é recomendável efetuar
testes com tiras de papel mata-borrão, embebido em solução de nitrato de
prata a 10% (dez por cento), para a detecção de eventuais fugas do gás.
Havendo vazamento, deve-se proceder à vedação do local, posicionando o
lençol ou as cobras de areia de forma a estancar o processo de fuga do
gás.
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XII - Pulverização – Armazenagem Convencional
1-

Definição – é a operação pela qual o inseticida é aplicado sob a forma líquida,
diluído em água, visando proteger as mercadorias já expurgadas contra
reinfestações e, também, para eliminar os focos de insetos existentes dentro
e fora do armazém. As pulverizações nos armazéns devem abranger
sacarias, pisos, estrados, paredes, tetos, etc.

2-

Procedimentos Preliminares:
a) é obrigatório realizar a pulverização nos grãos ensacados, imediatamente
após a abertura total da câmara de expurgo e sempre que for necessário;
b) a pulverização é realizada com pulverizadores que aspergem o inseticida
puro ou diluído em água;
c) os inseticidas e respectivas dosagens devem ser atender
recomendações dadas pela área Técnico-Operacional da Companhia.

3-

às

Realização da Operação:
a) limpar a pilha para a retirada das sujeiras, com a finalidade de melhorar a
eficiência do inseticida a ser aplicado;
b) medir os lados e o topo das pilhas e, a seguir, efetuar os cálculos das
áreas de aplicação, visando determinar o volume de inseticida a ser
pulverizado, anotando devidamente no documento apropriado;
c) colocar o inseticida dentro do tanque do pulverizador e iniciar a
pulverização pelos lados e, depois, por cima da última camada de sacos
(topo da pilha), obedecendo-se às medidas de proteção recomendadas e
uso dos EPIs;
d) efetuar a pulverização de maneira uniforme nas faces das pilhas, de modo
a evitar o umedecimento da sacaria;
e) realizar a pulverização do armazém com as portas abertas, tomando-se o
cuidado de fechá-las após a aplicação do inseticida;
f) no dia seguinte, abrir o armazém e varrê-lo, para retirada dos insetos
mortos.

4-

Instruções Finais:
a) efetuar, preferencialmente, a pulverização após o encerramento dos
serviços diários normais do armazém;
b) após a retirada de uma pilha, limpar e pulverizar o piso, os estrados, as
fendas e/ou ranhuras existentes, antes de colocar outra pilha neste local;
c) é proibido deixar restos de inseticidas dentro do tanque do pulverizador.
Após o término da operação, o equipamento deve ser limpo e guardado em
local apropriado, onde não exista concentração de pó;
d) no caso da utilização de inseticida que seja aplicado em mistura com a
água, deve-se evitar o uso daquela água que contenha substâncias
alcalinas (sódio, potássio, cloro etc.), haja vista que a mesma poderá
prejudicar a ação desse produto químico;
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e) guardar o inseticida dentro da sua própria embalagem, uma vez que,
colocado em recipiente de ferro, poderá sofrer ação deste, tornando-se
gelatinoso e, assim, provocar entupimento do bico do pulverizador;
f) em hipótese alguma, os produtos elaborados, inclusive os grãos
acondicionados em embalagens destinadas à distribuição imediata para
consumo, deverão sofrer aplicação de qualquer inseticida de contato;
g) os produtos, após pulverizados, devem ter o seu intervalo de segurança
respeitado, sendo alertados oficialmente os respectivos depositantes nesse
sentido, em caso de retirada do produto dentro do prazo de carência.
XIII - Nebulização – Armazenagem Convencional
1-

Definição – é a operação pela qual o inseticida é aplicado em mistura com
óleo mineral sob a forma de neblina, visando atingir todos os insetos
existentes nos espaços internos do armazém.

2-

Aplicação:
a) é realizada quando se observar infestação de insetos em toda a área
interna do armazém principalmente nas partes altas (tesouras e telhados),
onde a pulverização não pode alcançar;
b) a nebulização é executada por termonebulizadores, que convertem a
mistura (inseticida + óleo mineral) em uma densa neblina;
c) as dosagens dos inseticidas devem ser aquelas recomendadas pela área
Técnico-Operacional da Companhia.

3-

Instruções para a Operação:
a) fazer a cubagem (volume) de todo o armazém para o cálculo das
quantidades de inseticida + óleo mineral a aplicar;
b) fechar todas as portas e janelas do armazém, para evitar a saída da
neblina proveniente da operação;
c) desligar o circuito elétrico do armazém;
d) colocar a quantidade de mistura (inseticida + óleo mineral) no tanque do
termonebulizador e iniciar a aplicação na parte oposta à saída,
movimentando-se o operador em direção à porta da saída, obedecendo-se
às medidas recomendadas de proteção;
e) no dia seguinte, abrir o armazém e varrê-lo, para a retirada dos insetos
mortos.

4-

Instruções Finais:
a) realizar a nebulização após o encerramento dos serviços diários normais
do armazém ou, de preferência, no final da semana;
b) não posicionar o tubo de descarga da combustão em direção a objetos
inflamáveis;
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c) é proibido deixar restos de inseticidas dentro do tanque do
termonebulizador. Após o término da operação, o equipamento deve ser
limpo e guardado em local apropriado, onde não exista concentração de
pó;
d) para a realização da nebulização do armazém, os produtos elaborados
devem ser protegidos, obrigatoriamente, utilizando-se lençóis ou bobina
plástica, visando evitar o contato do inseticida com os mesmos;
e) os produtos, após nebulizados, terão o seu intervalo de segurança
respeitado, devendo-se alertar oficialmente os respectivos depositantes
nesse sentido, em caso de retirada do produto dentro do prazo da
carência.
XIV - Medidas Preventivas Contra Infestação – Armazenagem a Granel
1 - Procedimentos Preliminares – antes de iniciar a recepção de produtos de
cada safra, bem como no final desta, deve-se proceder à higienização total
da Unidade Armazenadora e à aplicação de defensivos, com a finalidade de
eliminar os focos de insetos existentes. Esse trabalho deve ser realizado da
seguinte maneira:
a) limpar todas as instalações e equipamentos, especialmente as células,
evitando deixar sujeiras nas paredes e cantos;
b) eliminar todos os restos de produtos (grãos perdidos, resíduos, palhas e
outros que possam conter insetos da safra anterior) existentes dentro da
área da Unidade;
c) aplicar defensivos nas paredes das instalações, túneis subterrâneos,
passarelas superiores, moegas, pulmões de expedição, áreas de ensaque,
pisos e arredores das células, poços e interiores dos pés dos elevadores
etc.;
d) manter a área da Unidade isenta de ervas daninhas e plantas que possam
servir de hospedeiros para insetos, como mamoneiro, milho etc.
2 - Procedimentos Gerais:
a) inspecionar, periodicamente, todos os grãos armazenados nos silos,
armazéns graneleiros e piscinas com a finalidade de se detectar,
classificar e combater as infestações em estágio inicial;
b) retirar amostras da massa de grãos, quando se detectar a elevação de
temperatura, visando verificar se a razão do mencionado aquecimento é
devido à infestação de insetos;
c) não misturar produtos com aqueles sem infestação ou que já tenham sido
fumigados e/ou pulverizados.
XV - Pulverização de Ambiente – Armazenagem a Granel
1 - Definição – é a operação que se realiza nos diversos ambientes das
Unidades, tais como passarelas, túneis, pés de elevadores, moegas,
equipamentos em geral, ao redor das células e paredes de silos e graneleiros,
antes e após a safra, com a finalidade de eliminar-se os focos de insetos
existentes. Essa operação também é realizada nas paredes de graneleiros e
piscinas, após a fumigação, para evitar a reinfestação de insetos.
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Realização da Operação – a pulverização do ambiente é executada com
pulverizadores que aspergem o inseticida, puro ou diluído em água. Durante a
operação, é obrigatório que eles estejam adaptados com reguladores de
vazão ou bico pulverizador adequado para que o produto seja aspergido em
finíssimas gotículas e de forma correta.
2.1 - Os inseticidas e respectivas dosagens a serem empregadas serão
aqueles recomendados pela área Técnico-Operacional da Companhia.

3-

Procedimentos:
a) limpar as áreas a serem pulverizadas para a retirada de impurezas,
objetivando melhorar a eficácia do inseticida, de preferência após o
encerramento dos serviços diários normais da Unidade;
b) medir as áreas a pulverizar, para efeito de cálculo do inseticida;
c) colocar a quantidade correta de inseticida dentro do tanque do pulverizador
e iniciar a pulverização levando-se em consideração a posição do vento.

4-

Instruções Gerais:
a) é proibido deixar restos de inseticidas dentro do tanque do pulverizador.
Após o término de cada jornada de trabalho, o equipamento deve ser limpo
e guardado em local apropriado, onde não exista concentração de pó;
b) no caso da utilização de inseticida que seja aplicado em mistura com a
água, deve-se evitar o uso daquela que contenha substâncias alcalinas
(sódio, potássio etc.), haja vista que a mesma poderá prejudicar a ação
desses produtos químicos.

XVI - Fumigação ou Expurgo – Armazenagem a Granel
1-

Definição – é a operação que consiste na utilização de defensivos
denominados fumigantes que agem sob a forma de gases. A ação dos
fumigantes somente é eficiente quando a sua aplicação é feita em ambientes
herméticos, que são conseguidos mediante o uso de materiais diversos que
impedem a saída dos gases, como lençóis plásticos apropriados, cobras de
areia, papel kraft betuminado, fita crepe, etc.

2-

Objetivo – a fumigação visa a eliminar os insetos em todas as fases do seu
ciclo evolutivo. Este tipo de tratamento é realizado independentemente da
aceitação ou não dos depositantes, é compulsório e será executado sempre
que se fizer necessário.

3-

Materiais e Equipamentos Utilizados:
a) dosador automático de fosfina – para incorporar o fosfeto metálico no fluxo
de grãos;
b) sonda manual – para introduzir o fosfeto metálico dentro da massa de
grãos;
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c) lençol plástico apropriado – para a cobertura da superfície da massa de
grãos, objetivando evitar a saída do fumigante aplicado;
d) papel kraft betuminado – para a cobertura da massa de grãos e vedação
de outras partes da célula ou armazém graneleiro;
e) fita crepe adesiva – para a vedação de pequenos orifícios e para a
colagem do papel kraft betuminado nas partes que se deseja vedar;
f) cola de silicato do sódio neutro – para a colagem do papel kraft
betuminado nas partes que se deseja vedar;
g) solução de nitrato de prata a 10% (dez por cento) e papel mata-borrão –
para a detecção de escapamento do gás nas partes vedadas. O papel é
embebido na solução e adquire coloração escura na presença do gás
fosfina;
h) medidor de fosfeto metálico – para evitar a contagem manual do fumigante
por ocasião de sua colocação dentro da sonda;
i) martelo de madeira ou borracha – para executar pequenas batidas nos
canos da sonda, por ocasião da aplicação do fosfeto metálico, visando a
evitar acúmulos dentro deles;
j) cobra de areia – para vedar as laterais e extremidades dos lençóis
plásticos sobre a massa de grãos coberta.
4-

Fumigante Utilizado
4.1 - O produto utilizado, para o expurgo dos grãos armazenados, é o fosfeto
metálico que, ao entrar em contato com o ar ambiente, libera o gás
fosfina (PH3), de grande eficiência no extermínio dos insetos. Esse
fumigante é encontrado no mercado brasileiro sob a forma de tablete,
comprimido, pastilha e sachê.
4.2 - Dosagem e tempo de exposição – qualquer alteração nas dosagens e
tempo mínimo de exposição a seguir recomendados somente poderão
ser feitas pelo Responsável Técnico da Unidade após criteriosa
avaliação técnica de outros fatores, tais como: condições climáticas,
tipos de insetos, condições de hermetismo, níveis de infestação etc.
4.3 - Para se obter um bom resultado nos trabalhos de fumigação com
fosfina, recomenda-se obedecer à dosagem e tempo de exposição
citados no quadro a seguir:
TEMPERATURA
INTERGRANULAR
(ºC)
Acima de 20

DOSAGEM POR TONELADA

TEMPO MÍNIMO
DE EXPOSIÇÃO

Comprimidos
(0,6 g)

Tabletes ou
Pastilhas (3,0 g)

Horas

Dias

10

2

120

5

4.4 - Quando o fosfeto metálico estiver na apresentação sachê de 34 gramas,
usar a dosagem de um sachê para cada 6 (seis) metros cúbicos de
câmara. Fica mantido o tempo de exposição constante no quadro acima.
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4.5 - Não se recomenda reduzir o tempo mínimo de exposição indicado. Um
tempo de exposição superior ao recomendado sempre será favorável
para o bom êxito da fumigação.
5-

Realização da Operação – na área do armazenamento a granel existem três
modalidades a considerar:
a) fumigação em silos;
b) fumigação em armazéns graneleiros;
c) fumigação em piscinas.

6-

Fumigação em Silos
6.1 - Durante o carregamento da célula – esta operação deve ser realizada
somente quando houver possibilidade de lotação total da célula, em
operação contínua, mediante o uso de dosador automático de fosfina,
instalado sobre o transportador que alimenta as células, sendo o
fumigante incorporado ao fluxo de grão.
6.1.1 - Seqüência Básica de Operação:
a) vedar todos os locais da célula onde possa ocorrer
escapamento de fosfina, como: janelas de inspeção (lateral e
superior), ventiladores de aeração, pontos de carga e
descarga, respiradores etc.;
b) calcular a quantidade de fosfeto metálico a aplicar em função
da quantidade de grãos que se deseja fumigar;
c) determinar quantos orifícios é necessário abrir no disco
distribuidor do dosador automático, em função do rendimento
do transportador;
d) colocar o fosfeto metálico no aparelho e ligá-lo, para que seja
lançado o fumigante no fluxo de grãos que está passando na
esteira transportadora;
e) manter a célula fechada durante o tempo de exposição
estabelecido (5 dias). Após decorrido esse tempo, retirar o
material usado na vedação.
6.2 - Com a célula cheia ou parcialmente cheia – esta operação deve ser
realizada mediante o uso de módulos de lonas plásticas e de sonda
manual apropriada, que possibilita a introdução do inseticida na massa
de grãos armazenada.
6.2.1 - Seqüência Básica da Operação:
a) vedar todos os locais das células onde possa ocorrer
escapamento de fosfina, como: janela de inspeção lateral,
ventiladores de aeração e pontos de carga e descarga;
b) calcular a quantidade de fosfeto metálico a aplicar em função
da quantidade de grãos existentes dentro de cada célula;
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c) determinar os pontos de aplicação, sobre a superfície da
massa de grãos, de modo a permitir uma boa distribuição do
inseticida;
d) fazer a aplicação do fumigante em todos os pontos
demarcados e a várias profundidades;
e) vedar a superfície da massa de grão, nos pontos em que
foram aplicados os fumigantes, com módulos de lonas
plásticas visando evitar perdas do gás fosfina e possibilitar
maior segurança aos aplicadores;
f) transcorrido o prazo de exposição (5 dias) utilizando os EPIs,
retirar o material utilizado na vedação e, em seguida, fazer a
retirada parcial dos lençóis. Após 6 horas, executar a retirada
total do material usado na cobertura da massa de grãos.
7-

Fumigação em Armazéns Graneleiros e Piscinas – as instruções para a
realização da fumigação nessas estruturas são iguais àquelas transmitidas
para a fumigação em silo com a célula cheia ou parcialmente cheia.

8-

Instruções Gerais para a Fumigação de Grãos a Granel:
a) o dosador automático, quando possível, deverá operar sempre com o
número correto de orifícios existentes no disco distribuidor, de acordo com
a cadência do transportador;
b) caso ocorra pane no dosador, o fosfeto metálico deverá ser incorporado ao
fluxo de grãos, manualmente, na mesma cadência de operação do
aparelho até seu reparo e posterior funcionamento;
c) após o término de cada operação, o dosador automático deverá ser limpo
para a retirada do pó produzido pelo fosfeto e pelo próprio grão;
d) para a realização da fumigação em silos, armazéns graneleiros e piscinas,
em que o produto já esteja armazenado, é importante a adoção das
seguintes medidas:
d.1) o fosfeto metálico deve ser colocado no interior dos dutos da sonda,
em pequenas quantidades, com o objetivo de evitar-se o acúmulo
dentro deles;
d.2) à proporção que o fosfeto metálico for aplicado, será necessário
cobrir a superfície da massa de grãos com lona plástica apropriada
para evitar-se perda do gás;
e) nas piscinas em que forem utilizados estrados de madeira para o reforço
das paredes, deve-se tomar cuidado, para evitar danos nos lençóis
plásticos;
f) a piscina coberta com o lençol plástico deve ser vedada com cobras de
areia, na junção do mesmo com o piso do armazém;
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g) os lençóis plásticos, após utilizados, devem ser dobrados e guardados em
local limpo e adequado à sua conservação;
h) é importante efetuar após a aplicação do fosfeto metálico, em qualquer
sistema de fumigação, testes com tiras de papel mata-borrão, embebido
em solução de nitrato de prata a 10% (dez por cento) para a detecção de
eventuais escapamentos do gás, nos locais previamente vedados;
i) é expressamente proibida a realização de fumigação por meio dos dutos
de aeração;
j) os produtos, após fumigados, terão o seu intervalo de segurança
respeitado, devendo-se alertar oficialmente os respectivos depositantes
nesse sentido, em caso de retirada do produto dentro do prazo de
carência.
XVII - Pulverização de Grãos – Armazenagem a Granel
1-

Definição – é a operação pela qual o inseticida líquido é aplicado diretamente
nos grãos, ao darem entrada para armazenamento, visando ao combate ao
inseto adulto e às larvas.

2-

Pulverização em Esteiras Transportadoras
2.1 - A realização desta operação é obrigatória por ocasião do recebimento
de grãos nos silos e armazéns graneleiros. É utilizado um equipamento
específico denominado pulverizador de esteira que, por meio de bicos
especiais, asperge o inseticida diretamente no grão que está sendo
transportado para a célula ou armazém graneleiro.
2.1.1 - Os inseticidas e respectivas dosagens devem ser aqueles
recomendados pela área Técnico-Operacional da Companhia.
2.2 - Seqüência Básica da Operação:
a) verificar se os bicos estão perfeitamente limpos e calibrados
conforme instruções contidas no manual do aparelho;
b) calcular a quantidade de inseticida e água a pulverizar em função da
dosagem estabelecida, da capacidade de transporte de esteira e da
quantidade de produto a ser tratada;
c) colocar o inseticida e a água no tanque do pulverizador e ligar o
conjunto de pulverização, após o funcionamento da esteira,
obedecendo-se rigorosamente às instruções contidas no manual do
equipamento.

3-

Pulverização Superficial da Massa de Grãos – é a operação que se realiza
por meio de pulverização de inseticidas, diretamente na superfície da massa
de grãos armazenada, objetivando o combate a insetos.
3.1 - Recomenda-se realizar esta operação em caráter preventivo à
infestação de insetos e após a realização de cada fumigação, na
seqüência a seguir:
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a) inspecionar a camada superficial da massa de grãos, para a
detecção da infestação de insetos;
b) medir a área superficial da massa de grãos a pulverizar, para efeito
de cálculo da mistura (inseticida + água);
c) colocar a quantidade correta da mistura dentro do tanque do
pulverizador e iniciar a aplicação abrangendo toda a superfície da
massa de grãos.
3.2 - As especificações referentes aos equipamentos, inseticidas e dosagens
são as mesmas empregadas na pulverização de ambiente.
4-

Instruções Gerais:
a) após o término de toda a operação de pulverização, os equipamentos
devem ser limpos. Os pulverizadores móveis devem ser guardados em
local apropriado, onde não exista concentração de pó;
b) em se tratando da utilização de inseticidas que sejam aplicados em
mistura com a água, deve-se evitar o uso daquela que contenha
substâncias alcalinas (sódio, potássio, etc.), haja vista que a mesma
poderá prejudicar a ação desses produtos químicos;
c) o pulverizador de esteiras jamais deve ser operado por pessoas que não
estejam familiarizadas com o equipamento;
d) os produtos, após pulverizados, terão o seu intervalo de segurança
respeitado, devendo-se alertar oficialmente os respectivos depositantes
nesse sentido, em caso da retirada dos produtos dentro do prazo de
carência.

XVIII - Combate e Controle de Roedores
1-

Danos Econômicos e Sanitários Causados pelos Ratos
1.1 - Os ratos, além de roerem continuamente os alimentos e materiais em
geral, fazem dejeções (excrementos) nos locais onde andam,
provocando a contaminação desses locais e dos alimentos que aí se
encontram, gerando problemas econômicos em decorrência da perda
dos alimentos e materiais, pela transmissão de doenças como a
leptospirose, salmonelose, tifo, peste, raiva etc.
1.2 - Os roedores freqüentam esgotos, onde adquirem grande número de
germes patogênicos; portanto, seus excrementos e urina que ficam ao
longo de seus caminhos são também fontes desses germes.
1.3 - Os camundongos causam sérios prejuízos no armazenamento, em
depósitos, mercados e no próprio armazém. Apesar de comerem
pouco, seu hábito de roer os leva a estragar muitos produtos e
embalagens.
1.4 - Nas edificações, os roedores provocam danos, roendo os materiais e
instalações elétricas.
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1.5 - Outro aspecto negativo está na atração que os roedores exercem
sobre cobras peçonhentas, as quais os caçam para se alimentarem.
Esse fato permite concluir que quanto maior a população de ratos em
um determinado local, tanto maiores serão as possibilidades da
presença de serpentes venenosas.
2-

Sinais Deixados pelos Roedores
2.1 - É de importância fundamental conhecer os sinais ou pistas deixadas
pelos roedores no ambiente em que vivem. Mediante as inspeções, é
possível a detecção das espécies infestantes, o grau e localização da
infestação e os seus hábitos na área (abrigo, fonte de alimento e
movimentação), o que possibilita a escolha de melhores meios de
combate.
2.2 - As ratazanas vivem geralmente junto ao solo, fazendo tocas em volta
das edificações, junto a muros ou no meio ambiente.
2.3 - Os excrementos deixados pelos roedores permitem identificar a
espécie infestante e os locais freqüentados por eles.
2.4 - Os excrementos frescos dos ratos, via de regra, são macios e
brilhantes, apresentando ressequimento e tornando-se esbranquiçados
quando velhos.
2.5 - A existência de excrementos velhos em determinado local é um sinal
de que os ratos não o freqüentam mais.
2.6 - As roeduras em materiais e sacarias são sinais evidentes do ataque de
ratos.
2.7 - Os caminhos utilizados para o seu deslocamento podem ser facilmente
localizados e seguidos, servindo de meio de detecção dos locais de
ataque.
2.8 - A observação de roedores vivos ou mortos em uma área é uma prova
inequívoca da presença de uma infestação de ratos.

3-

Medidas Preventivas contra Infestação de Roedores
3.1 - Promover a eliminação de ervas daninhas, vegetações altas, montes
de lixos, entulhos e buracos existentes em volta da Unidade.
3.2 - Inspecionar freqüentemente, para a detecção de focos de infestação
de roedores, os seguintes locais: poços e interior dos pés dos
elevadores, poços da balança, equipamentos em geral, fardos de
sacaria, estrados empilhadeiras dentro do armazém, instalações
elétricas etc.
3.3 - Vedar com cimento todos os buracos, fendas e aberturas existentes
dentro do armazém.
3.4 - Colocar telhas metálicas, com malha de 6 mm, em aberturas para
ventilação e tubos por onde passa a fiação elétrica.
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3.5 - Confeccionar as pilhas de qualquer tipo de mercadoria, afastadas
suficientemente das paredes e colunas, bem como evitar o
amontoamento de materiais e equipamentos necessários às operações
do armazém, com a finalidade de não criar ambiente propício para
esconderijos de roedores.
3.6 - Executar periodicamente os expurgos das mercadorias armazenadas,
haja vista que se trata também de uma medida eficiente de controle
dos roedores que se acham escondidos entre elas.
3.7 - Remover, sempre que possível, para limpeza do local, as pilhas de
estrados e de embalagens como sacarias usadas existentes dentro do
armazém.
3.8 - Colocar os lixos, restos de cereais e alimentos provenientes da limpeza
da Unidade em vasilhas adequadas (lixeira com tampa, "containers"
apropriados etc.) ou promover o seu enterrio ou incineração.
4-

Desratização
4.1 - Definição – é a operação pela qual se procura exterminar os roedores
por meio da aplicação sistemática de substâncias químicas (raticida e
fumigante) ou mediante a instalação de armadilhas apropriadas,
obrigatoriamente, sempre que for detectada a presença de roedores,
na Unidade.
4.2 - Procedimentos para Desratização
4.2.1 - A desratização será realizada mediante o uso de raticidas anticoagulantes, que causam morte lenta aos roedores, aplicados
na sua formulação comercial, sem a necessidade de mistura
com alimentos.
4.2.2 - Fica proibida a utilização de outros raticidas de dose única que
provocam morte instantânea, como o composto 1.080, fosfeto
de zinco, arsênio, estricnina e outros, que não aqueles
recomendados pela área Técnico-Operacional da Companhia.
4.3 - Realização da Operação
4.3.1 - Inspecionar, detalhadamente, o ambiente em que será
realizada a desratização para a detecção dos locais onde existe
maior concentração de roedores.
4.3.2 - Abrir os saquinhos contendo a isca, colocando-se as dosagens
em pratinhos de papelão ou em outros tipos de vasilhames
rasos. Esses pratinhos devem ser distribuídos sobre o piso e
numerados em ordem crescente. Tais dosagens devem ser
anotadas em um croqui do armazém para efeito de localização
e controle.
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4.3.3 - Colocar os pratinhos com as iscas do produto nos principais
pontos de concentrações de roedores e também em outros
locais do armazém, devendo os recipientes ficar distanciados,
aproximadamente, entre 5 e 10 metros uns dos outros,
dependendo do índice de infestação.
4.3.4 - Verificar diariamente se as iscas estão sendo consumidas,
acrescentando-se quantidades adicionais, caso haja consumo
total ou parcial.
4.3.5 - Não substituir as iscas mesmo não havendo consumo pelos
roedores. Somente aconselha-se essa substituição se as
mesmas forem atacadas por formigas e insetos.
4.3.6 - Caso as iscas não sejam consumidas durante o período de 7
dias, deve-se recolhê-las e colocá-las em outros locais
previamente selecionados.
4.3.7 - No pátio e em outras áreas externas da Unidade deve-se
adotar os seguintes procedimentos para colocação das iscas:
a) colocar as iscas em caixas “porta-iscas”, com a finalidade de
se evitar que elas sejam consumidas por outros animais,
manuseadas por pessoas não habilitadas ou sejam atingidas
pelas intempéries;
b) posicionar as caixas “porta-iscas” nas trilhas percorridas
pelos roedores, a uma distância aproximada de 10 metros
uma da outra;
c) colocar as iscas no compartimento central das caixas “portaiscas” e fechá-las com cadeado;
d) agir conforme os subitens 4.3.4 a 4.3.6.
4.3.8 - Reduzir paulatinamente o número das iscas dos locais onde
foram aplicadas somente quando não se observar mais sinais
da presença de roedores ou efetuar a rotação do raticida.
4.3.9 - Localizar e recolher os roedores mortos, após cada inspeção
realizada, enterrando-os em áreas distantes do armazém.
5-

Instruções Gerais:
a) evitar que as iscas sejam tocadas e recebam poeira por ocasião da
limpeza do armazém;
b) somente o responsável pela operação de desratização deverá manusear
a caixa “porta-isca” e proceder às mudanças de posição das iscas dentro
do armazém;
c) os raticidas anticoagulantes provocam morte lenta. Assim, somente após
o período de 7 a 10 dias da ingestão da isca é que se verificará a morte
dos roedores;
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d) utilizar somente as dosagens recomendadas pelo fabricante do produto
ou a critério do responsável técnico;
e) o combate aos roedores escondidos em tocas fora do armazém pode ser
executado mediante a aplicação de 1 (um) tablete/pastilha ou 5 (cinco)
comprimidos de fosfeto metálico no local, fechando-o em seguida, com
cuidado para que o fumigante não seja coberto por areia ou terra, o que
pode prejudicar a difusão do gás;
f) tendo em vista que os roedores são transmissores de enfermidades
graves, deve-se fazer o manuseio dos animais mortos sempre com a
utilização de luvas, evitando o contato direto dos mesmos com a pessoa.
XIX - Precauções Durante o Uso e Manuseio de Fumigante, Inseticida e Raticida
1-

Fumigante:
a) a aplicação de fumigantes utilizando-se sondas, em silos, armazéns
graneleiros e piscinas deve ser realizada de tal forma que não exceda
mais de duas horas. Para isso torna-se necessária a utilização de número
suficiente de trabalhadores e sondas disponíveis para maior rapidez das
operações;
b) em se tratando da fumigação em graneleiros e grandes piscinas, a
aplicação deverá ser planejada de tal forma que, ao terminar a distribuição
do fosfeto no último ponto, as equipes já estejam na extremidade final da
massa de grãos, por onde deve terminar a operação;
c) é de extrema importância, na fumigação de grãos armazenados a granel,
que, simultaneamente à aplicação do fosfeto, os pontos que receberam o
fumigante sejam vedados com lençóis plásticos apropriados
imediatamente após a aplicação do fumigante;
d) se durante a aplicação do fosfeto algum empregado sentir náuseas,
tonteiras, dor de cabeça etc., deve imediatamente abandonar o local e ser
substituído por outra pessoa;
e) no caso de uso do dosador automático para a fumigação nos silos, as
janelas ou portas do local onde estiver instalado devem permanecer
abertas para assegurar uma boa ventilação do local;
f) todos os locais tratados com fosfina devem ter cartazes com avisos
indicativos de realização da fumigação, para evitar que pessoas menos
avisadas entrem no seu interior;
g) em hipótese alguma deve ser realizada a transilagem de grãos que
estiverem sendo expurgados;
h) a fosfina, por ser tóxica para os seres humanos e para os animais, não
deve ser inalada mesmo em pequenas quantidades, nem o seu pó
residual aspirado;
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i) não fumar, não comer e não beber durante os tratamentos;
j) a colocação de fosfeto nas sondas é para ser realizada mediante o uso de
EPIs adequados;
j.1)

a fumigação de silos e armazéns graneleiros com sondas manuais é
demorada. Assim, todos os trabalhadores são obrigados a estar
dotados de todos os EPIs necessários;

k) as embalagens de fosfeto metálico deverão ser abertas ao ar livre,
levando-se em consideração a posição do vento;
l) é obrigatório o uso de máscaras contra gases por ocasião da retirada dos
lençóis plásticos, cobras de areia etc. utilizados na cobertura e vedação da
massa de grãos;
m) é obrigatório que os trabalhadores tomem banho após o término dos
trabalhos de fumigação;
n) caso não seja utilizado todo o conteúdo das embalagens de uma só vez,
as mesmas devem ser fechadas hermeticamente, com a sua própria
tampa, tomando-se o cuidado de reforçar a vedação com fita crepe
adesiva. Atentar que na forma de apresentação sachê o conteúdo da
embalagem deve ser todo utilizado, pois a embalagem não possui tampa;
o) o tempo mínimo de exposição do gás deverá sempre ser obedecido, pois
qualquer redução do mesmo põe em perigo não só o êxito do tratamento
como também as pessoas envolvidas na operação ou terceiros, uma vez
que os comprimidos, tabletes ou pastilhas continuarão a liberar fosfina;
o.1) os resíduos, provenientes da decomposição dos tabletes, pastilhas
ou comprimidos utilizados para fumigação de produtos ensacados ou
embalados, deverão ser enterrados em áreas distantes do armazém,
ou terem a destinação indicada pela legislação competente
(municipal, estadual ou federal);
p) em caso de intoxicação acidental, não ingerir leite e procurar
imediatamente um médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do
produto;
q) nunca acondicionar resíduos de fumigantes em sacaria plástica.
2-

Inseticida:
a) os operadores:
a.1) deverão utilizar os EPIs adequados, tomando cuidado ao dirigir o jato
de inseticida para que não sejam envolvidos pelo mesmo;
a.2) não deverão fumar, comer ou beber. Terminada a jornada de
trabalho, tomar banho frio com água e sabão;
b) durante as pulverizações ambientais superficiais da massa de grãos e em
armazéns convencionais, os operadores devem trabalhar com um auxiliar,
também protegido com os EPIs;
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b.1) não executar pulverização ambiental, superficial da massa de grãos e
em armazéns convencionais, com pessoas estranhas ao serviço
local;
b.2) nunca utilizar as embalagens de inseticidas para outros fins,
destruindo-as após o uso;
c) ler ou procurar esclarecer-se quanto às indicações contidas no rótulo do
produto e seguir rigorosamente tais instruções. Manipular o produto, de
preferência ao ar livre ou em ambiente ventilado;
d) guardar os inseticidas nas embalagens originais com rótulos perfeitos e
em locais fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não
contaminar lagos, rios, fontes etc. com a lavagem das embalagens e
equipamentos de aplicação;
e) manter as embalagens dos inseticidas sempre fechadas, em lugar seco e
ventilado, sem a incidência de raios solares. Aplicar somente as dosagens
recomendadas;
f) manter afastados dos locais de aplicação crianças, animais domésticos e
pessoas não protegidas. Manter as embalagens longe do fogo;
g) não utilizar equipamento com defeitos que provoquem vazamentos de
inseticida, nem desentupir bicos, orifícios, válvulas, tubulações etc., com a
boca;
h) evitar que os operadores, durante as pulverização ambiental, superficial da
massa de grãos e em armazéns convencionados, trabalhem muito juntos;
i) havendo necessidade inadiável da remoção de uma pilha, imediatamente
após ter recebido aplicação de inseticida, os encarregados de seu
manuseio devem se precaver para não carregar os sacos sem as
respectivas camisas, bem como, se possível, a “pega” dos sacos externos
deve ser feita com as mãos protegidas com luvas;
j) em caso de intoxicação acidental, provocar vômitos, não tomar leite e
procurar o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto.
3-

Raticida:
a) antes de se usar qualquer raticida deve-se ler com atenção as instruções
contidas no rótulo ou bula do produto;
b) não aplicar as iscas sobre os produtos armazenados e em outros materiais
existentes no armazém, bem como naqueles que se encontrarem nas
demais dependências da Unidade;
c) não jogar restos de iscas em córregos, devendo as sobras ser enterradas
em buracos, nas áreas distantes do armazém, fora do alcance de animais;
d) guardar os raticidas longe do alcance de crianças e animais domésticos.
Não reutilizar as embalagens vazias e destruí-las;
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e) evitar a inalação, contato com a mão ou pele, lavando-se a parte atingida
com água e sabão, no caso de contato direto com as iscas;
e.1) manter as iscas na embalagem original quando não forem utilizadas;
e.2) manipular as iscas sempre com a utilização de luvas;
e.3) não fumar, comer ou beber durante a colocação e retirada das iscas;
f) em caso de intoxicação acidental não tomar leite e procurar imediatamente
o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto.
XX - Requisitos Básicos para o Armazenamento de Defensivos
1-

O local destinado ao depósito para armazenamento de defensivos deve reunir
as seguintes condições:
a) estar devidamente coberto de maneira a proteger o produto contra as
intempéries (sol, chuva, etc.);
b) ter boa ventilação;
c) estar situado o mais longe possível de habitações ou locais onde se
conserve ou consumam alimentos, bebidas ou outros materiais que
possam entrar em contato com pessoas e animais;
d) contar com as facilidades necessárias para que, no caso de existirem
diferentes tipos de produtos para uso agrícola, estes possam ficar
separados e independentes, especialmente no caso de herbicidas;
e) o local deve ser limpo e livre de contaminação.

2-

Para o armazenamento das embalagens dentro do depósito, deve-se ter em
conta as seguintes condições:
a) as embalagens devem ficar colocadas em cima de estrados, para evitar o
contato com o piso dos depósitos ou armazéns, de forma a evitar corrosão
de base das mesmas;
b) as embalagens devem ser armazenadas com as tampas para cima;
c) é importante que o número de camadas, resultantes do empilhamento das
embalagens, não exceda as especificações a seguir:
c.1) baldes – acomodá-los sobre estrados de madeira tomando-se o
cuidado de não colocar mais de quatro baldes, um sobre o outro;
c.2) caixa contendo vidros ou latas – devem ser colocadas sobre estrados,
tomando-se o cuidado de não empilhar mais de quatro caixas, uma
sobre a outra;
d) as embalagens que tenham forma semelhante não devem ser colocadas
verticalmente sobre outras que se encontram dispostas horizontalmente e
vice-versa.
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2.1 - Os defensivos não devem ser guardados por longos períodos, para que
não se deteriorem. Assim, é imprescindível que todas as embalagens
contendo os produtos sejam datadas quando chegarem ao almoxarifado
da Unidade, a fim de que se possa utilizar sempre o produto mais antigo
e dentro de seu prazo de validade.
XXI - Termometria e Aeração de Grãos
1-

Termometria
1.1 - Definição – é a operação que consiste na medição periódica da
temperatura dos grãos em diversos pontos do armazém graneleiro ou
silo onde se encontram estocados, para se saber da necessidade ou
não de acionar o sistema de aeração.
1.2 - Composição e Funcionamento do Sistema
1.2.1 - O sistema termométrico é composto de termopares ou
termistores.
Os
sensores
encontram-se
distribuídos
simetricamente e instalados geralmente em um cabo de
sustentação suspenso e fixado na extremidade superior do
compartimento de estocagem. Os sensores fornecem a leitura
das temperaturas em vários pontos da massa de grãos
estocados a granel, por meio de um painel de comando ou
equipamento próprio.
1.2.2 - O funcionamento do sistema baseia-se no princípio de que
qualquer variação no comportamento dos grãos em uma
determinada região da massa armazenada implica uma variação
da temperatura nessa região.
1.3 - Procedimento Diário – fazer a leitura das temperaturas da massa de
grãos, por volta de 9 horas, com a seguinte finalidade:
a) obter um controle regular da temperatura;
b) observar uma possível evolução diária de temperatura, a qual pode
indicar um processo de modificação local pela ação de qualquer
agente (insetos, umidade etc.);
c) possibilitar consultas ou checagens futuras das leituras obtidas por
meio de anotações e conservação em mapas próprios;
d) escolher o momento oportuno para aplicar a aeração;
e) assegurar-se do momento adequado para dar por encerrada a
aeração.

2-

Aeração
2.1 - Definição – é a operação que consiste basicamente na movimentação
de ar ambiente, com temperatura e umidade adequadas, mediante
ventiladores que insuflam ou succionam por meio da massa de grãos
armazenada a granel, visando ao seu resfriamento e homogeneização
de sua temperatura e umidade, ocasionando conseqüentemente a
melhoria de suas condições de armazenamento e a manutenção de sua
qualidade.
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2.2 - A aeração pode atuar, de acordo com cada caso, de maneira preventiva
ou corretiva.
2.3 - Aeração Preventiva – pode ser caracterizada em quatro ocasiões, a
saber:
a) anteriormente à operação de secagem, objetivando-se a conservação
provisória dos lotes de grãos úmidos recém-colhidos, que não
possam ser secados de imediato por ocasião de seu recebimento, por
meio da realização, de uma prévia e relativa secagem desses grãos
(aeração preventiva/pré-secagem);
b) posteriormente à operação de secagem, objetivando-se o
resfriamento dos grãos ainda quentes provenientes de secadores, de
modo a proporcionar-se uma temperatura suficientemente baixa e
uniforme em todo o volume dos grãos armazenados (aeração
preventiva/pós-secagem);
c) quando o sistema de aeração for parte integrante de um sistema de
secagem;
d) durante o armazenamento, objetivando manter a massa de grãos
com temperaturas uniformes (aeração de manutenção).
2.4 - Aeração Corretiva – visa a combater pela ação do ar ambiente, com
baixa temperatura, possíveis focos de aquecimento que se evidenciarem
na massa de grãos armazenados, de modo a evitar-se a ocorrência de
migrações de umidade, diminuição da atividade biológica dos insetos,
etc.
3-

Critérios – independentemente da maneira como a aeração possa atuar, a
realização dessa operação está, em princípio, condicionada a determinados
critérios técnicos ideais que devem ser preferencialmente observados. São
eles:
a) as condições favoráveis para a operação (quer preventiva, quer corretiva)
compreendem a necessidade de observar-se para o ar ambiente uma
temperatura de pelo menos 5, 6 e 7ºC (graus Célsius) menor que a
temperatura média do ar intergranular ou que a máxima temperatura
presente na massa de grãos (esse último parâmetro será o considerado no
caso da realização de uma aeração corretiva, visando ao combate a um
determinado foco de aquecimento constatado) e umidade absoluta
também menor;
b) deve-se, portanto, sempre que não houver razões imperiosas para a
realização imediata da aeração, procurar o momento oportuno para a
execução dessa operação com base nas características favoráveis em que
o ar ambiente se apresente;
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c) tendo em vista a orientação a respeito dos momentos oportunos para o
início de uma aeração a partir de critérios técnicos ideais, encontra-se, a
seguir, um quadro demonstrativo, estabelecendo as umidades relativas
máximas que o ar ambiente deve apresentar em relação aos parâmetros
atuantes de temperatura (temperatura máxima ou média do ar
intergranular na faixa horizontal e diferenciais de 5, 6 e 7ºC (graus Célsius)
entre as temperaturas do ar intergranular e ambiente na faixa vertical),
com base em que a umidade absoluta do ar seja menor que a do ar
intergranular, objetivando-se a realização adequada da operação de
aeração para alguns produtos listados, contendo teor de umidade
apropriado para sua armazenagem.
TEMPERATURA MÁXIMA OU MÉDIA (ºC) DO AR
INTERGRANULAR

PRODUTOS
19
Milho

74

20

21

76

77

87

22

23

78

5ºC

Trigo
Soja

87

88

90

6ºC

Milho

80

81

83

80

88

Arroz em casca

24 25
81

93

28 29 30 31 32
84

85

90

91

91
92

93

92

94

85

86
93

95

87

89

94

90

91

95
95

Soja

4-

82

89

Arroz em casca

7ºC

27

89

Trigo

Milho

26

93
85

87

95
88

89

90

91

Trigo

95

Arroz em casca

95

Soja

95

92

94

95

Umidades Relativas Máximas (%) do ar atmosférico

DIFERENÇAS
DE
TEMPERATURAS

Procedimentos
4.1 - Com relação às diversas caracterizações que a operação pode assumir,
de acordo com cada caso, torna-se fundamental estabelecer-se os
principais parâmetros que deverão nortear a execução dessa aeração
em cada um dos casos a seguir:
a) Aeração Preventiva Pré-Secagem – deverá ser realizada imediatamente após o recebimento do produto (constatada a impossibilidade
de sua secagem de imediato), independentemente das condições do
ar atmosférico;
b) Aeração Preventiva Pós-Secagem a Aeração de Manutenção:
b.1) é realizada obrigatoriamente para os grãos provenientes da
operação de secagem, devendo o ar atmosférico apresentar
uma umidade relativa preferencialmente na faixa de 60%
(sessenta por cento) a 70% (setenta por cento), embora possa
também ser realizada com a presença de umidades relativas
maiores, até 95% (noventa e cinco por cento), de acordo com o
que se encontra estabelecido no quadro constante do item 3,
alínea "c", anterior;

Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 2006
Secretário

04/07/2001

14/06/2006
30.101

III

45/58

b.2) constatada a impossibilidade de obter-se, em curto espaço de
tempo, um diferencial a menor de temperatura de 5, 6 e 7ºC
(graus Célsius) entre a do ar ambiente e a média do ar
intergranular (condição considerada como ideal para a
realização da operação, vide alínea "c" do item 3 do quadro
anterior), a aeração deverá ser procedida com o ar atmosférico
apresentando temperatura menor que a média do ar
intergranular (apenas a existência de um diferencial a menor já
será suficiente nesse caso);
c) Aeração Corretiva:
c.1) a necessidade de realizar-se uma aeração corretiva pode ser
caracterizada, precariamente, sempre que forem constatados, a
partir da utilização de sonda termométrica ou de um sistema de
termometria, pontos de aquecimento, apresentando uma
temperatura igual ou maior que 30ºC;
c.2) independentemente da umidade relativa do ar atmosférico, a
aeração de caráter corretivo deverá ser realizada sempre que
riscos de deterioração se tornarem evidentes por meio de
aumentos excessivos e contínuos na temperatura dos grãos
armazenados e quando a temperatura do ar atmosférico se
apresentar menor que a máxima temperatura presente na
massa de grãos. Esse procedimento é constatado mediante as
anotações feitas diariamente;
c.3) ressalvado o disposto na subalínea anterior, não deverá ser
realizada a aeração corretiva quando o ar atmosférico
apresentar umidade relativa menor que 40% (quarenta por
cento) ou maior que 95% (noventa e cinco por cento).
4.2 - No que tange ao término da operação, os seguintes aspectos deverão
ser observados:
a) no caso particular de aeração preventiva pré-secagem, a mesma
somente deverá ser encerrada quando houver a possibilidade do
produto ser submetido à operação de secagem;
b) quanto aos demais casos, ressalte-se que:
b.1) a operação de aeração poderá compreender vários estágios de
resfriamento, sendo interrompido cada estágio sempre que as
condições do ar ambiente não mais permitam a sua
continuação; o período total de duração de uma aeração
somente terá o seu prosseguimento de uma forma contínua
quando as condições do ar ambiente forem adequadas por todo
o decorrer do período ou quando as condições de alta
temperatura presentes na massa de grãos exigirem uma ação
drástica de caráter corretivo;
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b.2) deve-se enfatizar que, após realizada uma aeração com vistas à
uniformização da temperatura em uma determinada célula de
estocagem, sem terem sido observadas as condições descritas
como ideais para essa operação (vide alínea "c", item 3,
anterior) uma vez que o risco de deterioração era iminente, deve
ser realizada, sempre que constatada a necessidade (vide
subitem 4.1, subalínea "c.1"), uma nova operação com vistas
ao resfriamento dos grãos armazenados a uma temperatura
suficientemente baixa, desta feita atendendo-se aos princípios
técnicos ideais;
b.3) uma aeração somente poderá ser considerada como terminada
quando as temperaturas presentes na massa de grãos
atingirem índices tecnicamente recomendáveis para a sua
armazenagem.
5-

Cuidados e Precauções – no que diz respeito à operação de aeração,
relacionamos, abaixo, algumas recomendações de fundamental importância.
São elas:
a) a temperatura e umidade relativa do ar ambiente devem ser tomadas sob
abrigo, sendo a temperatura externa obtida por meio de termômetro de
bulbo seco e um psicrômetro e a umidade relativa a partir da diferença
entre as temperaturas registradas nos termômetros de bulbos seco e
úmido (diferença psicrométrica), mediante tabela específica para esse fim;
b) a realização de aerações com grande diferença entre o ar ambiente e a
máxima ou média do ar intergranular maior que 7ºC é desaconselhável
pelo risco da ocorrência de condensação; quando for necessária a
realização da operação com tamanha amplitude térmica. A mesma
somente poderá ser encerrada quando for observada a completa
eliminação das eventuais condensações ocorridas;
c) deve-se observar que, caso após realizada uma aeração os focos de
aquecimento voltem a evidenciar-se em breve espaço de tempo, é
possível que o problema esteja relacionado a um ataque de insetos, o que
pode ser comprovado pela realização de amostragens adequadas nos
pontos dos compartimentos de estocagem onde o aquecimento tiver sido
evidenciado e sanado pela execução de uma criteriosa fumigação,
obedecendo-se às normas afins.

XXII - Derrames de Mercadorias
1-

Definição – é toda quantidade de produto vazada no decorrer de sua movimentação e/ou estocagem, que tenha havido mistura do mesmo com
outros produtos porventura existentes no trajeto, ou seja, que possa ser
recolhido sem alteração de sua qualidade e com sua origem perfeitamente
identificável.
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Causas – na armazenagem convencional, o derrame ocorre normalmente
devido a avarias ou ao mau estado da sacaria, durante o transporte, as
operações de carga e na armazenagem, podendo também ser originárias de
queda de pilhas por inadequada confecção das mesmas ou por recalques no
piso do armazém, de costura efetuada inadequadamente após determinados
serviços prestados ou de quaisquer outras causas.
2.1 - Sempre que o mau estado dos invólucros constituir fator determinante
da ocorrência de derrames (armazenagem convencional), as sacarias
necessárias ao reensaque da mercadoria devem ser fornecidas pelos
depositantes e a cobrança referente a eventuais trabalhos executados
de reensaque e braçagem deve ser realizada aos mesmos, mediante
emissão da respectiva “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – NFS” (Anexo
VIII).
2.2 - Toda quantidade recolhida e caracterizada como derrame deve ser
imediatamente incorporada ao lote de origem. No caso da
armazenagem convencional, deve ser registrada como parte integrante
do mesmo, sempre que o seu reensaque compreender a utilização de
um número de volumes maior do que o inicialmente recebido, mediante
a emissão de uma nova “NOTA FISCAL" que deverá conter apenas
esse número adicional de volumes utilizados (não deve ser registrado o
peso correspondente à mercadoria a ser acondicionada nesses
volumes) e a devida citação quanto a ser o número de volumes
registrados referentes ao derrame ocorrido.

3-

Na armazenagem a granel, um derrame é caracterizado por determinado
quantitativo de produto que vaze dos equipamentos de movimentação nas
operações de carga ou descarga, desde que mantidas as características
originais (qualitativas e de identificação) da mercadoria de origem recebida
ou retirada.

4-

As despesas de reensaque e braçagem devem correr por conta do agente
armazenador, sempre que outras causas se evidenciarem como as
determinantes da ocorrência dos derrames.

XXIII - Perdas de Peso na Armazenagem
1-

Os grãos sofrem, no decorrer da armazenagem, dois tipos de perda de peso
resultantes da secagem natural e da quebra técnica.
1.1 - Quebra por secagem natural – é uma perda causada pela redução do
teor de umidade dos grãos, no decorrer da armazenagem. É medida
por intermédio de aparelho de determinação do teor de umidade.
1.2 - Quebra técnica – trata-se de uma quebra não mensurável, causada
pelos seguintes fatores, dentre outros:
a) perda de peso resultante da atividade respiratória dos grãos, que
conduz ao consumo de matéria seca constituinte de sua estrutura;
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b) movimentação dos grãos;
c) captação de pó;
d) substituição de embalagem (sacaria).
2-

Características – a secagem natural pode ser caracterizada quando o teor de
umidade da mercadoria, em determinado momento da estocagem, é menor
do que aquele registrado por ocasião de seu recebimento e pode ser
constatada nas seguintes circunstâncias:
a) durante a expedição da mercadoria;
b) durante a transilagem;
c) por meio da extração de amostras do produto.

3-

Determinação da Perda de Peso
3.1 - Devida à Secagem Natural – é feita mediante a utilização de uma das
seguintes fórmulas:
Para obtenção de resultado
em peso (kg)
Para obtenção de resultado
em porcentagem (%)

Qu = Ui - Uf _ x Pe
100 - Uf
Qu =

Ui - Uf _ x 100
100 - Uf

Onde:
Qu = quebra de umidade (quilos ou porcentagem, conforme a
escolhida)

fórmula

Ui = teor de umidade inicial, em percentagem (%), registrado na “NOTA
FISCAL" de Entrada
Uf = teor de umidade final (%), registrado na “NOTA DE EXPEDIÇÃO” e
“NOTA FISCAL”
Pe = peso da mercadoria (kg), que será o quantitativo de produto registrado
na “NOTA FISCAL” (no caso de saída parcial) ou o quantitativo
correspondente ao saldo contábil em estoque (no caso de saída final
ou saída única).
3.2 - Devida à Quebra Técnica – o percentual máximo admitido é de 0,005%
(cinco milésimos por cento) a cada dia de estocagem. Considerando
que a diminuição de peso do produto não ocorre necessariamente no
percentual estabelecido, esse índice representa o limite máximo até o
qual a quebra técnica poderá ser justificada.
3.3 - Os fenômenos da natureza (alteração no teor de umidade e respiração)
responsáveis pelas perdas de peso ocorrem durante todo o período de
estocagem. Por serem naturais, independem da vontade do homem e
da condição à qual o produto se encontra vinculado: “EGF”, “AGF”,
“Terceiros” ou qualquer outra modalidade. Por esta razão, tais perdas
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são calculadas com base na data de entrada da mercadoria no
armazém.
Quebras de Peso – a Conab não se responsabiliza e não indeniza perdas de
peso ocorridas em função do processamento da mercadoria, isto é, da
passagem do produto por máquinas de pré-limpeza e limpeza e por
secadores mecânicos, que objetiva conduzir o produto inicialmente recebido
à condição que possibilite sua conservação durante a estocagem.
Recomendações para cálculo e anotação das quebras de peso relativas a
mercadoria amparada pela sobretaxa:
a) as perdas são integralmente indenizadas pela Conab, conforme
discriminado no Regulamento da Armazenagem – Ambiente Natural e na
Tabela de Tarifas;
b) as quebras devem ser calculadas e anotadas em campo específico do
formulário “CONTROLE DE LOTE E FISCAL – CLF” (Anexo V) ou, na
impossibilidade de utilização deste, em outro documento, mas não
podem ser deduzidas do estoque contábil;
c) a recomendação feita na alínea “b” visa a assegurar a correta
indenização das perdas de peso ao depositante e permitir à Unidade
Armazenadora justificar devidamente as quebras ocorridas;
d) o cálculo e a anotação das quebras (por secagem natural e técnica)
incidente sobre estoques a granel de mais de um depositante,
misturados em um mesmo compartimento de estocagem, são feitos por
ocasião de cada saída de mercadoria, observando-se o contido na alínea
“b”.

6-

Recomendações para cálculo e anotação das quebras de peso para
mercadoria não amparada pela sobretaxa.
6.1 - A Conab não se responsabiliza e não indeniza as perdas decorrentes
de secagem natural e nem tampouco de quebra técnica, que se
encontrem dentro do limite máximo admitido.
6.2 - Quebra por redução do teor de umidade (secagem natural):
a) armazenagem convencional e estoque a granel de um só
depositante: aplicar a quebra (contabilizando-se saída por saída, se
for o caso) logo após a saída final do lote ou estoque considerado
em “NOTA FISCAL” à parte, bem como por ocasião de
transferências de propriedade;
b) estoque a granel de mais de um depositante: aplicar a quebra por
ocasião de cada saída ou transferência de propriedade.
6.3 - Quebra Técnica:
a) Armazenagem convencional:
a.1) a quebra técnica somente é aplicada na saída final de cada
lote, unicamente no caso em que for constatada diferença de
peso entre a quantidade total da mercadoria recebida e a
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retirada, desde que não tenha sido causada por secagem
natural;
a.2) a quebra técnica será registrada em "NOTA FISCAL" à parte,
na quantidade realmente ocorrida, ainda que supere o limite
máximo admitido, sendo, neste caso, passível de indenização
em sua totalidade;
b) Armazenagem a granel:
b.1) a quebra técnica será aplicada a título de retenção;
b.2) a quebra técnica será calculada e contabilizada por meio da
aplicação do percentual estabelecido no item 3, subitem 3.2,
sobre o quantitativo de mercadoria registrado nas respectivas
“NOTAS FISCAIS" (no caso de saídas parciais) ou sobre os
quantitativos correspondentes aos saldos contábeis em
estoque (no caso de saída final ou de saída única);
b.3) estoque de um só depositante: a aplicação da quebra técnica
somente será feita por ocasião de transferência de
propriedade. Quando ocorrer a saída final do produto, uma
eventual quebra técnica (dentro do limite admitido) terá os
mesmos procedimentos de aplicação recomendados para
grãos ensacados (vide subitem 6.3 alínea “a”);
b.4) estoque de mais de um depositante: a quebra técnica será
aplicada a cada saída da mercadoria ou transferência de
propriedade.
6.4 - A “NOTA FISCAL” à parte mencionada nos subitens 6.2, alínea "a" e
6.3 subalínea "a.2", emitida em relação a um lote, deve conter as
quebras ocorridas, tanto técnica quanto por secagem natural, de modo
a possibilitar o fechamento contábil do lote considerado.
7 - Se a perda de peso ultrapassar o limite máximo admitido, a
Superintendência Regional providenciará a instauração de sindicância, para
apuração de responsabilidade. A mesma medida é adotada nos casos em
que a quebra permanecer dentro do referido limite, mas as circunstâncias
da perda fornecerem indícios de que houve falha ou dolo por parte de
pessoal da Unidade Armazenadora.
XXIV - Indenização de Mercadorias
1-

Definição – é o ressarcimento devido a um ou mais depositantes por perdas
(faltas, depreciações ou deteriorações) incidentes sobre sua(s)
mercadoria(s).

2-

Indenização de Mercadoria Amparada pela Sobretaxa.
2.1 - Modalidades, prazos e valores nas indenizações em:
a) espécie: é efetuada em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de recebimento do pedido do reclamante. Seu valor é
calculado sobre o preço da mercadoria constante do “Manual de
Operações da Conab – MOC” – Cálculo da Sobretaxa e do Seguro
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da Conab, conforme Título 08, Documento 3, em vigor na data da
efetiva indenização;
b) produto: é efetuada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
data de recebimento do pedido do reclamante, com reposição de
mercadoria que possua as mesmas características quantitativas e
qualitativas daquela a ser indenizada.
2.2 - Procedimentos de Competência da Unidade Armazenadora
2.2.1 - Antes de preencher o “PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
MERCADORIA – PIM” (Anexo XIX), verificar se existe débito
pendente em nome do depositante. Em caso afirmativo,
deduzir esse débito do valor a indenizar.
2.2.2 - Verificar se existe em seus armazéns mercadoria de
propriedade da Conab, que possua as mesmas características
qualitativas do produto cuja perda será indenizada e que possa
ser utilizada na indenização, fazendo constar essa informação
na “COMUNICAÇÃO INTERNA – CI” em que encaminhar o
“PIM” à Superintendência Regional.
2.2.3 - Preencher o “PIM” em 3 (três) vias e colher a assinatura do
depositante ou de seu representante legal.
2.2.4 - Numerá-lo em ordem crescente e contínua, seguido dos dois
últimos algarismos do ano em curso, separados por uma barra.
Exemplo: 01/96; 02/96; 03/96 e assim sucessivamente.
2.2.5 - Encaminhá-lo, posteriormente, à Sureg, juntando a ele cópias
legíveis dos documentos a seguir relacionados referentes ao(s)
lote(s) envolvido(s) na indenização, bem como, um
demonstrativo (entradas e saídas) detalhado da movimentação
da mercadoria:
a) “CONTROLE DE LOTE E FISCAL”;
b) “NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO”;
c) “NOTA FISCAL" de Entrada ou “RECIBO DE DEPÓSITO”;
d) “NOTA FISCAL” de Saída ou “RECIBO DE ENTREGA –
REN” (Anexo XI).
2.2.6 - Quando se tratar de diversos lotes misturados, estocados a
granel ou em pilhas, tal documentação será referente a todos
os lotes envolvidos na apuração da perda.
2.3 - Procedimentos de Competência da Sureg
2.3.1 - Indenização em espécie:
a) autorizar, de imediato, com base na sustentação
documental fornecida pela Unidade Armazenadora;
b) encaminhar solicitação de recursos à área Financeira, em
tempo hábil, para o processamento da indenização.
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2.3.2 - Encaminhamento do processo à área Técnico-Operacional,
para as devidas providências:
a) conferir a documentação operacional, analisar a
movimentação da mercadoria e emitir parecer detalhado e
conclusivo, expondo todas as circunstâncias que
envolverem a perda, o qual deve conter, no mínimo, os
dados relacionados no item 9 e suas alíneas;
b) recomendar à Sureg a instauração de sindicância, nos
casos em que a perda ultrapassar o limite admitido nos
normativos operacionais ou quando as circunstâncias da
perda, ainda que dentro dos limites admitidos, fornecerem
indício(s) de que houve falha ou dolo por parte de pessoal
da unidade armazenadora;
c) providenciar a autuação de processo para cada pedido de
indenização, sob o título “SOBRETAXA – PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO Nº____ (número do pedido encaminhado
pela UA______ (nome da Unidade Armazenadora)”;
Exemplo:

“SOBRETAXA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
Nº 001/96 DA UA BRASÍLIA”;

d) juntar ao processo:
d.1) "PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA –
PIM";
d.2) Documentação Operacional
Armazenadora;

recebida

da Unidade

d.3) Cópia da Ordem Bancária de Quitação;
d.4) Ato de Constituição da Comissão de Sindicância
destinada a identificar a responsabilidade de quem deu
causa ao feito, nos casos em que a indenização
ultrapassar o limite permitido para quebra de peso;
d.5) Parecer técnico mencionado na alínea “a” do subitem
2.3.2, anterior.
2.3.3 - Indenização em produto: antes de sugerir a utilização desta
modalidade, instruir-se junto à área de Estoques
Governamentais da Matriz sobre a situação da mercadoria que
se propõe a utilizar no ressarcimento da perda, no que diz
respeito à sua disponibilidade e remissão, com vistas a decidir
pela sua utilização, ou não. Em caso afirmativo, autorizar, de
imediato, a indenização, observando os procedimentos
estabelecidos no subitem 2.3.2, anterior e suas alíneas.
2.3.4 - Encaminhar o processo à área de Armazenagem, devidamente
analisado, para fins de controle.
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Mercadoria não Amparada pela Sobretaxa
3.1 - São indenizadas as perdas que excederem aos limites permitidos nas
Normas Operacionais da Companhia.
3.2 - Procedimentos de Competência da área Técnico-Operacional da
Sureg:

4-

a) avaliar as causas da indenização, procedendo, quando necessário,
à inspeção no armazém e analisando a documentação inerente;
b) determinar o quantitativo a ser indenizado e seu respectivo valor,
elaborando um demonstrativo detalhado da movimentação da
mercadoria;
c) emitir parecer detalhando todas as circunstâncias envolvidas,
devendo dele constar a quantidade da perda, o valor a ser
indenizado e os motivos que deram causa ao fato;
d) recomendar à Sureg a instauração de sindicância, quando as
circunstâncias da perda, ainda que dentro dos limites admitidos,
fornecerem indício(s) de que houve falha ou dolo por parte de
pessoal da Unidade Armazenadora;
e) providenciar a autuação de processo, compondo-o com
informações relativas ao assunto, incluindo-se cópias legíveis da
respectiva documentação operacional e do relatório de sindicância
(para a situação prevista na alínea “d”, acima mencionada);
f) recomendar à Sureg o encaminhamento do processo ao
Responsável Técnico da Unidade para manifestação;
g) recomendar à Sureg o encaminhamento do processo à área de
Armazenagem, uma vez efetivada a indenização, para análise e
julgamento.
A indenização devida à perda que incidir sobre mercadoria vinculada ao
Empréstimo do Governo Federal – EGF é feita, obrigatoriamente, ao agente
financeiro, cabendo ao mesmo a liqüidação final junto ao financiado.

5-

Compete à Superintendência Regional constituir Comissão de Sindicância
destinada a identificar a responsabilidade de quem deu causa à perda, nos
casos em que se verificarem as situações previstas no item 3, subitem 3.2,
alínea “d”.

6-

Em caso de identificação de responsável(eis) pela falta de produtos
estocados em Unidades Armazenadoras da Conab, exigir do(s) mesmo(s) o
ressarcimento correspondente à falta detectada, sem prejuízo das
penalidades disciplinares cabíveis.

7-

Compete à
área
Técnico-Operacional
da Sureg desenvolver
freqüentemente a análise crítica dos índices de perda de peso ocorridos nas
diversas Unidades Armazenadoras, objetivando, com base no histórico
dessas perdas e nas circunstâncias sob as quais ocorreram, detectar e
corrigir procedimentos inadequados que possam estar sendo adotados
pelas Unidades Armazenadoras.
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8-

Na ocorrência de situações não previstas na presente instrução, solicitar
orientação à área de Armazenagem da Matriz.

9-

Dados mínimos que constarão no parecer técnico da Sureg referente à
análise de “PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA – PIM” (em
cumprimento ao contido no item 2 – subitem 2.3.2 e item 3 – subitem 3.2,
alínea “c”):
a) dados do Processo:
a.1) número do expediente;
a.2) número do “PIM”;
a.3) nome da Unidade Armazenadora;
a.4) valor da indenização;
a.5) nome do depositante;
a.6) tipo da mercadoria;
a.7) ano da safra;
a.8) número do lote;
a.9) perda de peso a indenizar;
a.10) número da Ordem Bancária;
b) dados apurados:
b.1) quantidade recebida;
b.2) quantidade entregue;
b.3) tempo médio de depósito;
b.4) quebra técnica máxima admissível;
b.5) quebra de peso por redução do teor de umidade;
b.6) perda máxima admissível (técnica + umidade);
b.7) perda de peso constatada;
c) dados analíticos:
c.1) a perda máxima admissível representa ______ % da quantidade
recebida;
c.2) a perda constatada representa ______ % da quantidade recebida;
c.3) a perda constatada representa ______ % da perda máxima
admissível;
d) preço da mercadoria – o preço da mercadoria, para efeito de
indenização, foi de R$ ____________ por quilo, conforme o Título 08 –
Documento 3 do MOC;
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e) conclusão – a perda constatada é inferior à perda máxima admissível,
devendo ser absorvida pela Conab;
f) data e assinatura do emitente.
XXV - Sobras de Mercadorias
1-

Caracterização de Sobra – é caracterizada quando o estoque físico de uma
mercadoria é superior ao contábil, no que se refere ao peso ou unidade de
medida.

2-

Fatores Geradores – são considerados fatores naturais na geração de
sobras:
2.1 - Processamento de produto
2.1.1 - Na armazenagem convencional, as sobras de processamento,
quando ocorrerem, deverão ser incorporadas aos lotes de
origem, conforme instruções contidas no subtítulo VIII – PréLimpeza e Limpeza de Grãos, item 5, subitem 5.2.
2.2 - Diferenças de Pesagens
2.3 - Varredura – As sobras decorrentes da ação de varrer armazéns e
limpar equipamentos de transporte e de processamento de grãos são
designadas especificamente de “varredura” por apresentarem grãos de
origens diversas e não identificadas ou cujas características
qualitativas sejam diferentes daquelas do lote de origem.
2.4 - Erros de Amostragem

3-

Apuração de Sobras – no caso de produtos armazenados, as sobras devem
ser apuradas nas seguintes ocasiões:
3.1 - Na armazenagem convencional: ao final da retirada do lote de origem;
3.2 - Na armazenagem a granel: por ocasião do encerramento do estoque
contábil da mercadoria;
3.3 - Em ambas as modalidades de armazenagem: por meio de pesagem do
estoque físico.

4-

Classificação das Sobras
4.1 - Própria para consumo humano – quando constituídas de grãos sadios
da mesma espécie de grãos, não misturados com raticidas, matérias
estranhas e não contaminados por excesso de inseticida.
4.2 - Próprias para consumo animal – quando constituídas de grãos sadios
de espécies e variedades diversas, que sejam de separação difícil ou
economicamente inviável, não misturados com raticidas e matérias
estranhas e não contaminados com excesso de inseticida.
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4.3 - Inaproveitáveis – quando constituídas de grãos inaproveitáveis (grãos
excessivamente lesados por infestação e/ou deterioração) e/ou
misturados com poeira e/ou papéis, cuja separação seja difícil ou
economicamente inviável ou, então, misturados com materiais, como:
lixo e excesso de inseticida. Esta condição será caracterizada mediante
laudo técnico emitido por instituição qualificada e reconhecida.
5-

Registro das Sobras
5.1 - Toda sobra deve ser registrada, imediatamente após a constatação,
com a conseqüente emissão do(s) “TÍQUETE(S) DE PESAGEM” e
“RECIBO DE DEPÓSITO”, em nome da Conab – UA (CNPJ da UA) e à
ordem de terceiros.
5.2 - O “RECIBO DE DEPÓSITO – RED” deve conter, obrigatoriamente,
observação caracterizando o produto como sobra de mercadoria para
rateio, especificando o tipo de sobra, conforme a seguir:
5.2.1 - Com características semelhantes aos produtos de origem.
5.2.2 - Imprópria para consumo humano e animal.
5.3 - Após o registro da sobra, encaminhar uma cópia do “RECIBO DE
DEPÓSITO” à Sureg, por meio de “COMUNICAÇÃO INTERNA – CI”,
solicitando a abertura de processo, no qual deverá ser registrado todos
os procedimentos e anexado os documentos relativos à destinação
posterior da sobra.

6-

Providências a serem tomadas com referência à sobra própria para
consumo humano:
6.1 - Evitar a mistura de produtos de espécies, variedades e safras
diferentes.
6.2 - Realizar o reprocessamento e tratamento fitossanitário, sempre que for
necessário.
6.3 - Providenciar a classificação.
6.4 - Lotear por espécie, tipo, qualidade e safra.

7-

Destinação das Sobras Próprias para Consumo Humano ou Animal
7.1 - Não havendo dúvidas sobre origem e propriedade da sobra, esta deve
ser devolvida imediatamente ao(s) depositante(s) de direito, cobrando
as despesas de armazenagem (considerando o período compreendido
entre última entrada e a última entrega daquela espécie de produto
àquele depositante), expedição e braçagem.
7.2 - Se houver dúvida quanto à identificação dos legítimos proprietários, as
sobras deverão ser rateadas proporcionalmente aos possíveis
proprietários obedecendo as seguintes situações:
7.2.1 - Se houver processamento de produto da mesma espécie da
sobra, fazer o rateio proporcional aos descontos efetuados de
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umidade e impureza de cada depositante durante o
processamento.
7.2.2 - Se não houve processamento de produtos da mesma espécie
das sobras, fazer o rateio proporcional aos quantitativos
recebidos do produto de cada depositante.
8-

Procedimentos para Registro e Entrega das Sobras
8.1 - Comunicar, formalmente, ao depositante por meio de correspondência
registrada, a existência de sobra e o quantitativo a que tem direito,
dando um prazo de até 20 (vinte) dias úteis para a sua retirada ou
manifestação formal de que tem interesse em receber a mercadoria,
mas que a mesma deverá permanecer armazenada na Conab,
mediante o registro em seu nome. Não ocorrendo à retirada e nem a
manifestação no prazo previsto às sobras serão consideradas
abandonadas, podendo a Conab dar a elas a destinação que lhe
convier.
8.2 - Se o depositante for retirar a sobra, a Unidade Armazenadora deverá
dar baixa no quantitativo entregue do lote da Conab – UA, por meio da
emissão de um “RECIBO DE ENTREGA” e de uma “NOTA FISCAL” de
Entrada em nome do depositante, observando tratar de sobras de
armazenagem. Emitir a(s) Nota(s) Fiscal(is) de retorno por ocasião da
entrega, devendo ser cobradas as despesas de armazenagem
(considerando o período compreendido entre a última entrada e a
última entrega daquela espécie de produto daquele depositante),
expedição e braçagem.

9-

As sobras não retiradas pelos depositantes no prazo estabelecido deverão
ser baixadas do lote da Conab – UA à ordem de terceiros e serem
registradas em nome da Conab – Estoque Próprio, mediante a emissão de
“NOTA FISCAL” de Entrada, especificando o tipo de sobra e origem das
mesmas.
9.1 - Quando se tratar de sobra própria para consumo humano, a via da
“NOTA FISCAL” de Entrada destinada ao depositante será
encaminhada à Superintendência de Operações – Suope, para
providenciar o registro do produto no controle de estoque próprio, com
vista à sua comercialização;
9.2 - Quando se tratar de sobra imprópria para o consumo humano e própria
para o consumo animal, a via da “NOTA FISCAL” de Entrada destinada
ao depositante será encaminhada à Superintendência Regional, para
adoção de providências relativas à imediata venda da mercadoria.

10 - Destinação de Sobra Inaproveitável:
10.1 - Uma vez caracterizado, por laudo técnico, que o produto é
inaproveitável, descartá-lo, imediatamente, observando a legislação
ambiental.
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10.2 - Para descarte da sobra inaproveitável deverá ser constituída uma
Comissão composta por 3 (três) empregados e designada pelo
Superintendente Regional.
10.3 - A Comissão, se for o caso, deverá obter autorização do órgão
responsável pelo meio ambiente para proceder ao descarte da sobra
inaproveitável.
10.4 - A Comissão deverá elaborar o “TERMO DE INUTILIZAÇÃO DA
SOBRA INAPROVEITÁVEL”, assinado por todos os membros,
juntando, no respectivo processo, a autorização do órgão ambiental e
encaminhar à área operacional da Superintendência Regional, para
controle.
11 - Casos omissos – serão previamente analisados e instruídos pela área
Operacional da Superintendência Regional, que emitirá parecer
circunstanciado e, posteriormente, remeterá à Superintendência de
Armazenagem e Movimentação de Estoques – Suarm, para orientação
quanto as providências a serem tomadas.
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CAPÍTULO IV
TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM – AMBIENTE ARTIFICIAL
I-

Recepção
1 - Definição – consiste em um conjunto de práticas que levam ao recebimento
dos produtos.
2 - Informações Gerais
2.1 - Os produtos, tanto de origem animal como vegetal, sofrem
transformações de ordem bioquímica e, principalmente, microbiológica
após o abate, captura ou colheita.
2.1.1 - As transformações de ordem bioquímica, como a continuação
do metabolismo, são, na maioria das vezes, também
indesejáveis, transformando os produtos e tornando-os
impróprios para o consumo.
2.2 - As bactérias, fungos, leveduras, insetos e parasitos desenvolvem-se
nos produtos e os alteram de diversas formas: produzem gases e
ácidos, desintegram tecidos, alteram as características organolépticas
dos produtos etc.
2.3 - Todas essas alterações são irreversíveis e, por isso, os produtos que
adentram um armazém frigorífico devem apresentar características
semelhantes àquelas dos produtos frescos e em bom estado, sendo
recusados os produtos que já apresentam as citadas transformações
indesejáveis.
3 - Procedimentos
3.1 - A recepção é o primeiro passo na execução dos serviços prestados por
uma Unidade Frigorífica que não pode ser negligenciada e assegura as
condições gerais de venda dos serviços, estipuladas no Regulamento
da Armazenagem Frigorificada e dos serviços correlatos,
complementadas, ou não, por condições específicas firmadas com o
usuário.
3.2 - A boa execução desta tarefa pode eliminar muitas contestações
surgidas por causa de uma insuficiência no exame dos produtos e/ou no
descuido da conferência da quantidade e qualidade.
3.3 - O "entregador" dos produtos pode ser o próprio usuário, uma
transportadora ou um fornecedor do usuário.
4 - Recomendações Gerais
4.1 - Veículos Transportadores
Os produtos perecíveis destinados ao manuseio e conservação nos
Armazéns Frigoríficos chegam, no caso das Unidades Frigoríficas da
Conab, por meio de transporte rodoviário, embora algumas estejam
aptas a receber produtos por meio de transporte ferroviário. Dessa
forma, devem ser ressaltadas as seguintes recomendações:
a) orientar o tráfego e o estacionamento dos veículos
transportadores, que esperam vez de descarga, de maneira a
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deixar livre a área fronteiriça à plataforma de carga e
descarga, bem como as portas de entrada e de saída da
Unidade;
b) desviar a concentração de veículos em espera de descarga
para fora do recinto da unidade, de preferência para os
parques de estacionamento adjacentes, quando houver;
c) escalonar o processo de entrada dos veículos para descarga
segundo a sua ordem de chegada à Unidade, salvo nos
casos em que razões operacionais aconselhem o contrário;
d) instruir convenientemente, à entrada, os responsáveis pelos
veículos transportadores, quanto à disciplina de tráfego e ao
estacionamento interno da Unidade, bem como da plataforma
e porta de descarga a que se deve dirigir;
e) quando da entrada de veículos rodoviários na Unidade, pesar
em balanças apropriadas para esse fim, se existirem.
4.1.2 - Para liberar a entrada de um veículo transportador na Unidade
Frigorífica recomenda-se:
a) receber para exame, de preferência na portaria, a "NOTA
FISCAL", o "CERTIFICADO SANITÁRIO" (no caso de
produtos de origem animal) e o documento de identificação
do transportador;
b) autorizar a entrada do veículo somente após a liberação por
parte da área operacional, que indica a plataforma e a porta a
serem usadas;
c) devolver ao motorista os documentos recebidos, e anexar o
"TÍQUETE" ou o “REGISTRO DE PESAGEM” do veículo
carregado.
4.2 - Com os dados disponíveis, preenche-se a documentação operacional
da Unidade Frigorífica, mencionada nesta Norma.
4.3 - Liberação de produtos de origem animal – os produtos com destino ao
manuseio e conservação numa Unidade Frigorífica devem,
obrigatoriamente, ser examinados e liberados pelo Serviço de Inspeção
Federal, para que possam, de fato, ser aceitos. Nesse sentido
recomenda-se:
a) proceder ao referido exame no próprio local da descarga, ou muito
próximo a ele;
b) aguardar a abertura das portas do veículo por parte da autoridade do
Serviço de Inspeção Federal, especialmente quando tiver sido usado
"lacre" ou "selo".
4.4 - Conferência da quantidade e da qualidade – uma vez iniciada a
atividade da descarga, deve-se proceder à conferência cuidadosa dos
produtos, não só para confrontar com os dados mencionados pelo
entregador, como também para conferir a qualidade indicada no
Regulamento da Armazenagem, dos Serviços Correlatos e das Tarifas
– Ambiente Artificial. Nesse sentido recomenda-se:
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a) efetuar a contagem dos volumes e das paletas, quando estas forem
usadas como cargas unitizadas;
b) efetuar a pesagem dos volumes descarregados nas balanças de
plataforma;
c) conferir, por amostragem, os volumes descarregados em cargas
unitizadas sobre paletas, já que é possível haver faltas de volumes
na parte interna, sem que isso seja visível do lado de fora;
d) apontar imediatamente as divergências encontradas ao transportador
e, posteriormente, comunicar ao usuário;
e) conferir o aspecto exterior das embalagens e fazer a constatação
das marcas mencionadas;
f) certificar que os produtos mencionados e os identificados são os
mesmos;
g) proceder à avaliação qualitativa, verificando, no mínimo, as
características – aparência, textura, cor e cheiro;
h) examinar cuidadosamente o conteúdo de vários volumes, por
amostragem, quando, numa partida ou lote, qualquer produto pareça
deteriorado e/ou apresente sinal de início de deterioração;
i) prestar especial atenção aos produtos resfriados, uma vez que, a
temperaturas positivas, mesmo uma leve deterioração pode evoluir
rapidamente, às vezes em poucas horas;
j) recusar produtos deteriorados;
k) examinar o prazo de validade dos produtos, quando houver,
recusando-os se já estiverem vencidos ou se o vencimento ocorrer
durante o período de armazenagem indicado pelos normativos.
4.5 - Produtos danificados – constatada a presença de embalagens ou
produtos danificados, recomenda-se:
a) removê-los imediatamente pois podem manchar as paletas e o piso;
b) destinar à armazenagem, em Módulo Padrão de Armazenagem –
MPA separado, os produtos imperfeitos, mesmo que a danificação
afete apenas a embalagem;
c) recusar o recebimento ou, quando muito, destinar ao
armazenamento em câmara separada dos produtos cujo dano for tão
extenso a ponto de prejudicar outros produtos estocados.
4.6 - Tomada de temperatura – serve para determinar quais medidas devem
ser adotadas quando os limites de temperatura, estipulados para cada
produto, não forem observados à entrada da Unidade Frigorífica. Deve
ser verificada em presença do transportador, para satisfazer
disposições legais ou acordos firmados com o próprio usuário. Nesse
sentido, recomenda-se tomar a temperatura:
a) de todos os lotes de produtos que entrem na Unidade Frigorífica;
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b) pelo processo de amostragem, escolhendo amostras localizadas em,
pelo menos, três pontos distintos do lote que está sendo
descarregado, ou seja, no início, no meio e no fim do veículo
transportador;
c) na parte mais espessa do produto, especialmente congelados, fazer
um orifício, com o auxílio de uma furadeira com broca de aço
inoxidável, até atingir o seu centro, e introduzir nele a haste do
termômetro.
4.7 - Tratamento frigorífico e período de armazenagem – normalmente, o
usuário aponta a natureza dos serviços que pretende ver aplicados aos
seus produtos, enviados à Unidade Frigorífica, mas cabe, no entanto, à
gerência decidir qual é o tratamento mais adequado, pelo que se
recomenda:
a) observar as indicações de conservação, contidas no Regulamento da
Armazenagem, dos Serviços Correlatos e das Tarifas – Ambiente
Artificial, bem como as disposições legais do Serviço de Inspeção
Federal;
b) recusar os produtos à entrada ou isentar-se de responsabilidade,
quando o tratamento frigorífico solicitado pelo usuário for
considerado inadequado, mesmo sem contrariar as disposições
legais do Serviço de Inspeção Federal;
c) fazer constar no “REGISTRO DE ENTRADA” o período máximo que
um produto poderá permanecer em armazenagem, avaliado a partir
do exame do seu estado de conservação, efetuado durante a
conferência de qualidade, e das Tabelas de Duração de
Armazenagem normalizadas.
4.8 - Rotinas administrativas – sempre que um produto é recebido, a Unidade
Frigorífica emite documentos que não só servem de base ao contrato
de frigorificação, como ainda contém dados destinados à contabilização
das operações, à identificação dos produtos sem qualquer equívoco e
às estatísticas de interesse da administração. Assim sendo, faz-se
necessário um planejamento e controle do trabalho de manuseio dos
produtos, obedecendo-se às instruções contidas nesta Norma.
5-

Recomendações Específicas
5.1 - Carnes
CARACTERÍSTICAS DA CARNE BOVINA
TIPO DE CARNE

SUPERFÍCIE

COR

Fresca

fria, úmida e brilhante

roxa brilhante

Refrigerada

fria, úmida e não brilhante

roxa rosada

Congelada

fria, úmida e não brilhante
(goteja quando descongela)

roxa pálida

GORDURA DO
VAZIO
branco amarelada
e lobulada
branca rosácea e
lobulada
esbranquiçada
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a) características físico-químicas e organolépticas do produto (carne
fresca ou congelada).
5.2 - Hortifrutícolas (especialmente maçã e batata semente):
a) receber apenas os produtos sãos e limpos, uma vez que os
hortifrutícolas, pelo seu caráter especialmente perecível, devem
satisfazer ao máximo esses requisitos;
b) recusar aqueles hortifrutícolas que apresentem golpes, picadas ou
quaisquer machucaduras que propiciem o desenvolvimento de
microorganismos ou mesmo que acelerem o metabolismo;
c) recusar igualmente aqueles hortifrutícolas que estejam infestados
por insetos ou suas larvas, que apresentem doenças fisiológicas ou
qualquer sinal visível de ataque por microorganismos (fungos e
bactérias).
5.3 - Outros produtos – são recebidos basicamente congelados, e a
preocupação maior é com a temperatura de recebimento.
II -

Movimentação
1-

Definição – é o deslocamento de produtos dentro da Unidade Frigorífica e
deve ser feita de forma a agilizar e racionalizar as movimentações e a estiva,
tornando-as seguras aos produtos e às pessoas.

2-

Procedimentos
2.1 - Esses deslocamentos devem ser racionais, para que não haja
estrangulamento de fluxos que tornem o trabalho moroso.
2.2 - Além desses fatores, a movimentação tem como responsabilidade o
transporte e a estiva dos produtos com segurança, a fim de evitar
acidentes com prejuízo de cargas, de embalagens ou pessoas.

3-

Recomendações Gerais
3.1 - Definir o percurso e o fluxo que devem ser adotados de modo que a
movimentação ocorra rapidamente e sem interferência nas demais
atividades existentes na Unidade.
3.2 - Distribuir o pessoal e os equipamentos de movimentação de acordo
com o percurso e o fluxo determinados. Separar os fluxos de entrada
e saída que sejam simultâneos, de maneira a evitar o estrangulamento
das operações.
3.3 - Utilizar, preferencialmente, paleteiras para movimentação horizontal
de produtos, deixando as empilhadeiras somente para a
movimentação vertical no interior das câmaras, a fim de melhorar o
rendimento operacional, aumentando a autonomia de trabalho da
empilhadeira.
3.4 - Manter as portas das câmaras abertas somente o tempo suficiente
para a passagem das mercadorias.
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3.5 - Manter em funcionamento as cortinas de ar ou abaixadas as de
borracha, até o término da movimentação, evitando a penetração
excessiva de calor nas câmaras.
3.6 - Evitar a sobrecarga dos equipamentos de movimentação, a fim de
evitar acidentes.
3.7 - Observar as velocidades máximas permitidas aos equipamentos
automotores (consoante as características do equipamento e do local),
garantindo a segurança da movimentação.
3.8 - Atentar para as pessoas que transitam no local durante as manobras
com os equipamentos, para evitar acidentes.
3.9 - Colocar corretamente o Modulo Padrão de Armazenagem – MPA na
câmara, atentando para a localização indicada na "ETIQUETA DE
LOCALIZAÇÃO DO LOTE – ETL” (Anexo XXII).
3.10 - Estacionar os equipamentos de movimentação em lugar apropriado,
no final do período de trabalho.
III - Pré-Resfriamento
1-

Definição – é o processo de retirada de calor de um produto, logo após o seu
abate, captura ou colheita, até que o mesmo atinja a temperatura
conveniente à sua armazenagem resfriada, ou, aproximadamente 0ºC, se o
produto se destinar ao congelamento.

2-

Procedimentos
2.1 - O pré-resfriamento na Conab é feito por circulação forçada de ar pelo
meio dos produtos. Esse método consiste na passagem de ar
arrefecido através dos produtos a serem pré-resfriados. Por esse
motivo, a distribuição do produto dentro da câmara e a ventilação são
extremamente importantes para conferir uma boa circulação do ar,
uniformizando a temperatura.
2.2 - A taxa de circulação do ar deve situar-se na faixa de 50 a 80
circulações por hora, taxa esta que garante um pré-resfriamento rápido,
sem causar perda de peso excessiva do produto. Essa perda de peso
pode ainda ser minimizada, mantendo-se a umidade relativa do local
num índice adequado, geralmente entre 85 e 90% (oitenta e cinco e
noventa por cento).

3-

Recomendações Gerais
3.1 - Adotar, para cada produto, um sistema de pré-resfriamento compatível
com as suas exigências.
3.2 - Cuidar para que a temperatura final de pré-resfriamento não atinja
valores inferiores à temperatura de armazenagem de cada produto.
3.3 - Cuidar para que o final do pré-resfriamento seja dado somente quando
a temperatura fixada atingir o centro da parte mais expressa do produto.
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3.4 - Evitar que os produtos incompatíveis na temperatura final de préresfriamento ou na transmissão e recepção de odores sejam préresfriados conjuntamente.
3.5 - Desinfetar e desodorizar devidamente os locais de pré-resfriamento
após a operação com produtos que transmitem odores, a não ser que o
produto seguinte não seja absorvedor.
3.6 - Fixar um plano de estiva nas câmaras de pré-resfriamento que
disponha de canais de ventilação, permitindo a distribuição uniforme do
ar.
3.7 - Manter uma diferença em torno de 5ºC entre a temperatura de
evaporação do gás refrigerante e a temperatura do ar da câmara.
4-

Recomendações Específicas para Hortifrutícolas – para o pré-resfriamento
de produtos hortifrutícolas pode-se utilizar o pré-resfriamento por ar, como no
caso do pré-resfriamento da batata semente, também denominado, nesse
caso, cicatrização ou cura. Os procedimentos a serem adotados para a cura
da batata semente são os seguintes:
a) baixar a temperatura gradativamente, mantendo-se em 12 a 15ºC e em
80-85% (oitenta e oitenta e cinco por cento) de umidade relativa por cerca
de 2 (duas) semanas, para favorecer a cicatrização das áreas feridas,
pela formação de uma camada semelhante à cortiça, que reduzirá o
alastramento de infecções e a perda de água e peso;
b) cuidar para que a temperatura do produto não desça além de sua
temperatura crítica, a fim de evitar distúrbios fisiológicos indesejáveis;
c) controlar a umidade relativa e renovar o ar, quando o pré-resfriamento se
fizer conjuntamente com a cura do produto, como ocorre com a batata
semente.

IV - Congelamento e/ou Recuperação de Temperatura
1-

Definição – é o processo de retirada de calor de um produto por meio do qual
70 a 80% (setenta a oitenta por cento) da água presente passa para o estado
sólido – gelo, o que retarda a ação microbiana e enzimática, assegurando ao
produto um período de maior armazenagem, com manutenção das condições
de consumo e das características organolépticas do produto após o
descongelamento.
1.1 - O congelamento deve ser rápido, a fim de evitar a formação de cristais
grandes, que podem romper o tecido celular, determinando perdas por
exudação. Esse método de congelamento é o utilizado na Conab.
1.2 - Neste método de congelamento, o abaixamento da temperatura do
produto dá-se pela transferência de seu calor para o ar circulante.
Quanto maior a velocidade e menor a temperatura do ar, dentro de
certos limites, mais rápido será o abaixamento da temperatura do
produto e, conseqüentemente, melhor será a qualidade do mesmo após
o descongelamento. Por isso o processo ocorre em túneis de
congelamento.
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1.3 - Muitas vezes o produto aumenta de temperatura durante o transporte
até o armazém frigorífico. Quando isto ocorrer, é necessário procederse à recuperação dos níveis ideais de temperatura rapidamente, da
seguinte forma:
a) quando a temperatura do produto for de – 12ºC ou mais, utilizar o
método de congelamento já descrito;
b) produtos com temperaturas inferiores a – 12ºC, porém superiores a 18ºC podem recuperar temperatura dentro das câmaras frigoríficas,
sem necessidade de passar pelo túnel de congelamento.
2-

Recomendações Gerais para o Congelamento por Circulação Forçada de Ar
2.1 - Proceder à operação de congelamento de preferência quando o túnel
estiver completamente carregado. Caso isso não seja possível, cumprir
a disposição do Regulamento de Armazenagem, dos Serviços
Correlatos e das Tarifas – Ambiente Artificial, que determina uma
cobrança mínima por lote, equivalente a 40% (quarenta por cento) da
capacidade do túnel.
2.2 - Acionar os equipamentos antes de iniciar o carregamento, a fim de
baixar a temperatura ambiente.
2.3 - Manter os ventiladores desligados por ocasião do carregamento.
2.4 - Introduzir o produto no túnel o mais rápido possível e sem intervalos.
2.5 - Cuidar para que a disposição dos produtos dentro do túnel seja
adequada, a fim de facilitar a distribuição do ar frio, evitando a
formação de canais preferenciais de circulação do ar.
2.6 - Distribuir os produtos embalados de forma que as frestas das
embalagens permaneçam alinhadas com o percurso do ar, a fim de
facilitar a transferência de calor.
2.7 - Fechar as portas e apagar as luzes após o carregamento.
2.8 - Efetuar a leitura da temperatura do túnel a cada 2 (duas) horas.
2.9 - Observar os tempos necessários ao congelamento dos diversos
produtos, a fim de garantir que os mesmos atinjam a temperatura
desejada, evitando-se ainda desperdícios de energia por tempo de
congelamento excessivo.
2.10 - Retirar uma amostra do produto após o tempo previsto de
congelamento, e proceder à leitura da temperatura no centro térmico
do produto, devendo esta operação ser feita fora do túnel. Caso a
temperatura desejada não tenha sido atingida, a amostra deve retornar
ao túnel para que a operação de congelamento tenha prosseguimento
até a obtenção da temperatura desejada.
2.11 - Manter a temperatura de evaporação do gás refrigerante em torno de
-40ºC, para obter uma temperatura final do ar em torno de -35ºC.

3-

Recomendações Específicas para o Congelamento de:
3.1 - Carne:
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a) verificar a temperatura inicial do produto, devendo o mesmo
apresentar-se pré-resfriado, com temperatura compreendida na faixa
de 0ºC a +4ºC;
b) vestir com estoquinete a carne com osso, para evitar a "queima" pelo
frio e uma perda de peso excessiva;
c) dispor as peças, assim revestidas, no trilhamento aéreo ou no
módulo tendal, de modo que se estabeleça um espaçamento de 3
(três) peças por metro linear de trilho ou de 6 (seis) peças por
módulo tendal;
d) estivar a carne sem osso, devidamente embalada, em bandejas de
aço inoxidável, dispondo-a convenientemente nas estantes
apropriadas para o congelamento, para permitir uma boa circulação
de ar;
e) congelar as carcaças e os módulos em túneis com circulação
forçada de ar, rapidamente, de modo que a temperatura no centro
térmico atinja 10ºC em, no máximo, 24 horas.
3.2 - Aves:
a) distribuir as aves, devidamente embaladas nas estantes de
congelamento, evitando a secagem do produto;
b) utilizar uma temperatura de evaporação da ordem de -35ºC, após um
período de 10 (dez) a 15 (quinze) horas de processo.
3.3 - Hortifrutícolas – nem todos podem sofrer congelamento, sem perder, no
entanto, as suas características organolépticas. Os hortifrutícolas, cujo
congelamento pode ter interesse do ponto de vista técnico são:
a) frutos: damasco, cereja, ameixa, framboesa, morango e pêssego;
b) sucos de frutas: sucos cítricos.
V-

Descongelamento
1-

Definição – consiste na elevação gradual da temperatura do produto até que
toda a água presente na forma de gelo passe para o estado líquido. Com
isso, o que se pretende é devolver ao produto a aparência, a textura e as
demais características que o mesmo possuía antes do congelamento.

2-

Procedimentos – esse processo exige um controle rigoroso, a fim de não
anular os efeitos de um bom congelamento. Ele é feito, de preferência,
lentamente, para que as características iniciais do produto sejam mantidas.
Na Conab utiliza-se o método de descongelamento pelo ar, o qual consiste
em aumentar a temperatura do produto mediante contato com o ar a uma
temperatura que pode variar entre 4ºC e 10ºC no descongelamento lento, ou
entre 15ºC e 20ºC no descongelamento rápido, visto variar de produto a
produto.

3-

Recomendações Gerais
3.1 - Distribuir os produtos na câmara de descongelamento, dispondo-os de
maneira que haja uma boa circulação do ar.
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3.2 - Controlar o tempo de descongelamento, a fim de que o produto não
tenha sua temperatura elevada além daquela desejada antes do tempo
conveniente.
3.3 - Retirar uma amostra do produto após o tempo previsto de seu
descongelamento, e proceder à leitura da temperatura no seu centro
térmico. Caso a temperatura desejada não tenha sido atingida, a
operação de descongelamento deve ter prosseguimento até que seja
obtida.
3.4 - Proceder com cuidado à manipulação do produto após o seu
descongelamento, pois a textura do produto descongelado é mais frágil
e susceptível a machucaduras do que o produto congelado.
3.5 - Proceder à limpeza e desinfecção do local de descongelamento logo
após a operação, pois o produto geralmente sofre exudação durante o
processo.
4-

Recomendações Específicas – para descongelar os diversos produtos, é
necessário atender não só às recomendações gerais como às que se
seguem:
a) Carne:
a.1) pendurar a carne em carcaça no trilhamento aéreo ou no módulo com
um espaçamento respectivo de 3 (três) peças por metro linear de
trilho ou de 6 (seis) peças por módulo tendal;
a.2) manter o estoquinete
descongelamento;

das

carnes

em

carcaça

durante

o

a.3) descongelar a carne em ar, à temperatura compreendida na faixa de
6ºC a 8ºC de forma que a temperatura final do descongelamento
(0ºC) seja atingida após 72 (setenta e duas) horas de processo;
a.4) iniciar o descongelamento com uma umidade relativa da ordem de
70% (setenta por cento), a fim de evitar a condenação de vapor de
água sobre a superfície fria da carne, e ir aumentando essa umidade
até 90 a 95% (noventa a noventa e cinco por cento) durante a
operação;
b) Aves:
b1) descongelar, de preferência lentamente, com ar à temperatura
compreendida na faixa de 4ºC a 10ºC;
b2) descongelar as aves de pequenas dimensões e as aves
desmanchadas, quando houver necessidade de maior rapidez, à
temperatura ambiente.
VI - Armazenamento
1-

Definição – armazenamento frigorificado de produtos perecíveis é o ato de
mantê-los em baixa temperatura (positiva ou negativa) a fim de que as
reações metabólicas e a ação microbiana sejam diminuídas, preservando as
características químicas e físicas dos produtos por meio da redução do seu
metabolismo e da atividade microbiana, aumentando assim o seu período de
conservação.
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Classificação – Tipos de Armazenamento
2.1 - Segundo a temperatura utilizada para produtos:
a) Resfriados – consiste em guardar um produto, submetido
previamente a um pré-resfriamento, a temperaturas baixas, porém
superiores ao seu ponto de congelamento numa faixa que vai de 1ºC a +13ºC;
b) Congelados – consiste em preservá-los a temperaturas inferiores a 18ºC, a fim de que a maior parte da água presente permaneça
cristalizada na forma de gelo;
b.1) este tipo de armazenamento garante a conservação do produto
por um período de tempo maior do que no armazenamento para
produto resfriado pois, devido ao baixo teor de água na forma
líquida, ocorre uma diminuição mais brusca nas reações
metabólicas, e uma inibição quase total da atividade microbiana.
2.2 - Segundo a estiva:
a) Armazenamento de produtos paletizados ou paletizáveis – é feito
para produtos que se apresentam já paletizados à entrada na
Unidade Frigorífica ou que se apresentem em simples embalagens
que permitam o acondicionamento em Módulo Padrão de
Armazenagem – MPA, formando uma carga unitária com peso
máximo de 1.200 kg. Esses MPAs podem ser movimentados
mecanicamente dentro e fora das câmaras, agilizando nas
operações de recepção, empilhamento e expedição;
b) Armazenamento de produtos não paletizáveis – é feito para
mercadorias cujas características de tamanho e forma não permitem
o seu acondicionamento em MPAs. Por esse motivo, eles são
estivados sobre paletas, e suas pilhas devem ser estabilizadas por
amarrações feitas por meio de torres de tubos metálicos interligados
por cabos de aço;
b.1) hoje em dia é cada vez menor a incidência de produtos não
paletizados nos armazéns frigoríficos modernos. Até mesmo
meias-carcaças bovinas são paletizadas atualmente.

3-

Recomendações Gerais
3.1 - Distribuir os produtos na câmara, utilizando o plano de estiva acima
estabelecido. Esse plano poderá ter corredor central ou lateral, e a
escolha deve ser feita levando-se em conta o posicionamento dos
evaporadores e portas, objetivando-se uma maior densidade de
ocupação.
3.2 - Evitar a obstrução dos evaporadores por produtos empilhados
diretamente à sua frente.
3.3 - Arrumar os produtos nas paletas de forma que as aberturas de
ventilação das embalagens fiquem na direção do fluxo de ar.
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3.4 - Manter as portas das câmaras abertas apenas o estritamente
necessário para passagem de pessoas e produtos, a fim de se evitar a
penetração de calor.
3.5 - Manter os produtos a uma distância mínima de 40 cm das paredes, a
fim de se evitar possíveis danos no isolamento, devido a perfurações,
e para passagem de pessoas responsáveis pela manutenção dos
equipamentos.
3.6 - Verificar o prazo máximo de estocagem do produto estipulado por
ocasião da recepção.
3.7 - Evitar grandes flutuações na temperatura, de maneira a manter a
qualidade do produto.
3.8 - Manter as etiquetas em local visível durante a armazenagem, de modo
a facilitar a expedição.
3.9 - Manter apagadas as luzes nas câmaras durante o período em que não
houver pessoas no seu interior, pois as luzes geram calor.
3.10 - Estivar os produtos não-paletizáveis sobre estrados de madeira ou de
plástico, seguindo a um plano de estiva especial, utilizando torres
tubulares e intermediárias, interligadas por cabo de aço, formando
pilhas altas e estáveis.
3.11 - Degelar os evaporadores periodicamente, evitando a compactação da
neve depositada.
3.12 - Tomar a temperatura e a umidade relativa a cada 2 (duas) horas
registrando-a em seguida.
4-

Recomendações Específicas quanto aos seguintes produtos:
a) Resfriados:
a.1) verificar qual o prazo da temperatura de armazenamento e da
umidade relativa indicados para o produto, por ocasião da recepção;
a.2) evitar o armazenamento conjunto de produtos com incompatibilidade
de odores, de acordo com a seguinte lista, na qual se enumeram os
vários produtos transmissores e receptores de odores;
a.2.1) Tabela de Odores – os gêneros alimentícios que absorvem
odores devem ser segregados dos demais ou mantidos em
recipientes fechados, de forma a não ficarem expostos aos
odores emanados das outras substâncias
GÊNEROS
BATATA
CARNE
CEBOLA
LEITE
MAÇÃ
MANTEIGA
OVO
PÊRA
PEIXE
QUEIJO

TRANSMITE
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM

ABSORVE
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
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a.3) evitar ainda o armazenamento conjunto de produtos termoincompatíveis, utilizando as temperaturas de armazenamento
adequadas aos diversos produtos;
a.4) manter, na câmara, a umidade relativa indicada para cada produto
durante todo o período de armazenagem;
a.5) manter rigoroso controle da temperatura de armazenamento dos
produtos, a fim de evitar perdas totais ou parciais de qualidade,
devido a distúrbios fisiológicos nos produtos cuja temperatura de
conservação esteja próxima do ponto de congelamento. A perda de
qualidade é causada por congelamentos e descongelamentos
sucessivos provocados por oscilação indevida da temperatura;
a.6) proceder à renovação periódica do ar da câmara durante o
armazenamento resfriado de hortifrutícolas, a fim de evitar a elevação
excessiva do teor de CO2 resultante da respiração do produto, pois
um alto índice de dióxido de carbono pode comprometer seriamente a
qualidade do produto. Além disso, a renovação do ar contribui para a
desodorização do local;
a.7) dar especial atenção à ventilação e à umidade relativa nas câmaras
que guardam produtos refrigerados e que não possuam embalagens
impermeáveis ao vapor de água, pois sob temperatura como as
utilizadas na armazenagem resfriada, a perda de peso por
evaporação é grande;
b) Congelados:
b.1) manter as portas abertas só o estritamente necessário, a fim de evitar
penetração excessiva de calor e formação de névoa, provocada pela
condensação do vapor de água do ar quente penetrante;
b.2) remover, periodicamente, a camada de gelo que eventualmente se
forme sobre o piso, evitando acidentes por deslizamento;
b.3) dar especial atenção à ventilação nas câmaras que guardam
produtos congelados que não possuam embalagens impermeáveis
ao vapor de água, pois, a temperaturas negativas, a perda de peso
ocorre devido à sublimação da água presente em forma de gelo, e
uma ventilação excessiva pode acelerar esse processo;
c) Carne Resfriada:
c.1) pendurar a carne bovina em quartos, ou meias-carcaças, em
trilhamento aéreo ou módulo tendal, respeitando um espaçamento de
3 (três) peças por metro linear de trilho ou de 6 (seis) peças por
módulo tendal;
c.2) armazenar em câmara frigorífica que mantenha as condições de
temperatura e de umidade relativa adequadas e constantes, para
cada tipo, conforme quadro a seguir:
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TEMPERATURA
(ºC)

UMIDADE
RELATIVA
(%)

DURAÇÃO APROXIMADA
DA ARMAZENAGEM

-1,5 a 0

90

10 a 15 dias (RECOMENDÁVEL)

de VITELO

-1 a 0

90

4 semanas (máximo)
1 a 3 semanas se refrigerada
rapidamente e conservada a -1ºC

de OVINO/CAPRINO

-1 a 0

90-95

PRODUTO
CARNES BOVINA

1 a 2 semanas

de PORCO

-1,5 a 0

90-95

1 a 2 semanas

TOUCINHO

-3 a -1

80-90

1 mês

SEBO

-1 a 0

80-95

3 a 5 meses

BANHA
(sem antioxidantes)

-1 a 0

80-95

4 a 8 meses

MIUDEZAS
COMESTÍVEIS

-1 a 0

85-90

7 dias

d) Carne Congelada:
d.1) deve ser armazenada em quartos, vestida com estoquinete, sobre
estrados de madeira ou plástico;
d.2) de preferência, acondicionada em MPAs, utilizando temperatura de
acordo com o período de armazenagem pretendido, obedecendo-se
ao quadro a seguir:
PRODUTO
CARNES:
BOVINA

DURAÇÃO APROXIMADA DA ARMAZENAGEM
EM MESES, CONSOANTE A TEMPERATURA
-18º C

-25º C

-30º C

12

18

24

CORTES ESPECIAIS

12

18

24

de INDÚSTRIA

10

12

12

de VITELO

9

10-12

12

de COSTELAS

9

10-12

12

OVINA/CAPRINA

9

12

24

SUÍNA

6

12

15

EMBUTIDOS
TOUCINHO
BANHA

6

10

-

2-4

6

12

9

12

12

e) Aves Resfriadas:
e.1) devem ser armazenadas a uma temperatura compreendida na faixa
de -1ºC a 0ºC, e com umidade relativa de 85% (oitenta e cinco por
cento) a 95% (noventa e cinco por cento);
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e.2) limitar o período de armazenamento resfriado em 7 (sete) a 10 (dez)
dias, caso contrário, corre-se o risco de deterioração;
e.3) cuidar para que haja boa ventilação entre as caixas que contenham
aves, as quais devem ser estivadas sobre estrados ou paletas de
madeira ou plástico, de forma que o ar penetre no seu interior;
f) Aves Congeladas:
f.1) armazenar as aves congeladas nas temperaturas de -18ºC e -25ºC
ou -30ºC, para uma duração máxima de conservação de 12 (doze),
20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) meses respectivamente;
f.2) acondicionar as aves congeladas, de preferência, em MPAs;
f.3) quando o produto vier embalado em sacos de ráfia, tomar cuidado na
estiva, pois esse tipo de embalagem é disforme e não favorece a
estabilidade da pilha;
g) Pescado Congelado:
g.1) limitar o período de armazenamento do pescado congelado de
acordo com o quadro a seguir:
PRODUTOS
PEIXES GORDOS

TEMPO DE CONSERVAÇÃO (EM MESES)
-15ºC

-18ºC

-30ºC

4

8

12

PEIXES MAGROS

8

18

24

PEIXES CHATOS

9

15

18

MOLUSCOS

4

10

12

CRUSTÁCEOS

6

12

12-15

Exemplos: Peixes gordos – arenque, sardinha e cavala;
Peixes magros – pescada e bacalhau;
Peixes chatos – linguado;
Moluscos – lula, polvo e mexilhão;
Crustáceos – camarão, lagosta e caranguejo;
g.2) evitar o armazenamento conjunto do pescado com outros produtos
que não sejam da pesca, devido à absorção/transmissão de odores;
h) Hortifrutícolas Resfriados:
h.1) manter a temperatura tão constante quanto possível durante todo o
período de armazenagem, pois alguns hortifrutícolas se ressentem
com variações da ordem de + 1ºC;
h.2) manter constante a umidade relativa na câmara de armazenagem,
visto que é variável de acordo com o produto. O quadro seguinte
mostra as temperaturas e umidades relativas indicadas para cada
produto, devendo-se observar que variedades diferentes de um
mesmo produto podem requerer condições de armazenagem
diferenciadas:
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HORTÍCOLAS
PRODUTOS
ABÓBORA
ACELGA
ALCACHOFRA
ALFACE
ALHO
ALHO-PORRÓ
ASPARGO
AZEITONA
BATATA-DOCE
BATATAS:
CONSUMO
SEMENTE
BATATA TEMPORÃ
BERINGELA
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA (sem rama)
COGUMELOS
COUVE
COUVE-DE-BRUXELAS
COUVE-FLOR
ERVILHA (em vagem)
ESPINAFRE
FAVA
FEIJÃO-VERDE
NABO
PEPINO
PIMENTÃO
RABANETE
TOMATE:
VERDE
MADURO

TEMPERATURA
EM ºC

UMIDADE
RELATIVA EM %

DURAÇÃO APROXIMADA DO
PERÍODO DE CONSERVAÇÃO

10 a 13
0a1
0a1
0a1
-1,5 a 0
0a1
0a1
7 a 10
13 a 15

70 a 75
90 a 95
90 a 95
90 a 95
70 a 75
90 a 95
85 a 90
85 a 90
80 a 85

2 a 6 meses
10 a 14 dias
1 a 3 semanas
1 a 3 semanas
6 a 8 meses
1 a 3 meses
2 a 3 semanas
4 a 6 semanas
1 a 6 meses

4,5 a 10
2a7
3a4
7 a 10
0
-3 a 0
-1 a 1
10 a 13
0a1
0a1
0a1
-0,5 a 0,5
0,5 a 1
2a5
2a7
0a1
10 a 12
7a8
0a1

85 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90
90 a 95
70 a 75
90 a 95
70 a 75
85 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90
90 a 95
85 a 90
85 a 90
90 a 95
85 a 90
85 a 90
90 a 95

4 a 8 meses
4 a 8 meses
Algumas semanas
10 dias
1 a 3 meses
6 meses
4 a 6 meses
2 a 6 semanas
2 meses
3 a 6 semanas
2 a 3 semanas
1 a 2 semanas
10 a 14 dias
10 a 12 dias
10 a 12 dias
4 a 5 meses
5 a 8 meses
2 a 3 semanas
10 a 14 dias

11,5 a 13
0a1

85 a 90
85 a 90

2 meses
2 meses

FRUTOS
PRODUTOS
AMEIXA
BANANA:
VERDE
MADURA
CEREJA
FIGO FRESCO
LARANJA
LIMÃO:
VERDE
MADURO
MAÇÃ
MARMELO
MELANCIA
MELÃO
MORANGO
NÊSPERA
PÊRA
PÊSSEGO
ROMÃ
TÂMARA
TANGERINA
UVA

TEMPERATURA
EM ºC

UMIDADE
RELATIVA EM %

DURAÇÃO APROXIMADA DO
PERÍODO DE CONSERVAÇÃO

-0,5 a 1

85 a 90

2 a 8 semanas

11,5 a 13,5
14
-1 a 0
0a1
0a4

85 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90

10 a 20 dias
5 a 10 dias
4 semanas no máximo
7 a 10 dias
2 a 4 meses

11 a 14,5
0 a 4,5
0a4
0a3
2a4
0 a 15
0
-1 a 1
-1 a 1
0a1
1 a 2,5
-2 a 8
4a7
-1 a 0

85 a 90
85 a 90
87 a 92
87 a 92
85 a 90
75 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90
85 a 90
90
70
85 a 90
85 a 90

1 a 4 meses
3 a 6 semanas
2 a 6 meses
2 a 3 meses
2 a 3 semanas
1 a 12 semanas
1 a 2 dias
1 a 5 meses
1 a 5 meses
1 a 4 semanas
2 a 4 meses
4 a 8 meses
3 a 6 semanas
3 semanas a 5 meses
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h.3) no caso específico de batata semente, a temperatura pode oscilar
entre 3ºC e 5ºC, e a umidade relativa entre 80% e 85% (oitenta e
oitenta e cinco por cento);
h.4) elevar a temperatura gradativamente antes da expedição, para que
haja uma adequação do produto ao ambiente;
h.5) para aumentar a temperatura da batata gradativamente, é suficiente
que deixe o produto em local que apresente de 12 a 15ºC e umidade
relativa de 80% a 85% (oitenta a oitenta e cinco por cento). Isso
permite a formação dos brotos para plantio;
h.6) eliminar completamente as condensações que possivelmente
ocorram, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
h.7) proceder à renovação do ar da câmara, sempre que o nível de C02
atingir 1% (um por cento);
i) Hortifrutícolas Congelados:
i.1) manter os hortifrutícolas congelados,
temperatura de -18ºC e -22ºC;

armazenados

a

uma

i.2) limitar o tempo de conservação desses produtos para até, no
máximo, 1 (um) ano;
j) Ovos Congelados – conservar os ovos congelados (gema e a clara
separadas), a temperaturas de -18ºC, -25ºC e -30ºC por períodos de,
respectivamente, 12 (doze), 24 (vinte e quatro) e mais de 24 (vinte e
quatro) meses.
5-

Tabela de Densidade de Produtos Frigorificados – os produtos alimentícios
possuem uma densidade específica, representada pela relação da massa
pelo respectivo volume. A Companhia utiliza a densidade do produto para
proceder a cobrança dos serviços de armazenagem frigorificada e medir a
ocupação dos armazéns.
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TABELA DE DENSIDADE DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS – CONAB
Código
1111
1122
1132
1133
1134
1144
1152
1211
1202
1203
1205
1204
1206
1312
1313
1314
1323
1324
1402
1403
1405
2112
2113
2114
2115
2204
2206
2312
2313
2315
2402
2405
2407
2510
2520
2610
2614
3114
3122
3214
3212
3318

Produto
CARNE BOVINA
carcaça em estoquinete
sem osso - cx. de papelão
miudos - cx. de papelão
miudos - sacos de rafia
miudos - cx. de monobloco
retalhos - cx. de monobloco
seca - cx. de papelão
SUÍNA, CAPRINA, OVINA, EQUINA
carcaça em estoquinete
cortes em cx. de papelão
cortes em cx. de rafia
suína em cx. de madeira
suína em bombonas plástica
miudos em cx. de papelão
AVES E ANIMAIS PEQUENOS
carcaça em cx. de papelão
carcaça em cx. de rafia
carcaça em cx. de monobloco
miudos em sacos de rafia
miudos em cx. de monobloco
EMBUTIDOS
em caixa de papelão
em sacos de rafia
em caixa de madeira
PESCADOS
Peixe Inteiro até 80cm
em caixa de papelão
em sacos de rafia
em caixa de monobloco
em caixa de madeira
Peixe Inteiro acima 80cm
retraços em cx. de monobloco
granel sem embalagem
Postas ou Filé
em caixa de papelão
em sacos de rafia
em caixa de madeira
Seco ou Salgado
em caixa de papelão
em caixa de madeira
em fardos
Crustáceos
inteiro - qualquer embalagem
derivados - qualquer embalagem
Moluscos
inteiro - qualquer embalagem
inteiro - em cx. de monobloco
LATICÍNIOS, SORVETE e OVOS
Leites
líquido - caixa de monobloco
em pó - caixa de papelão
Iogurtes
em caixa de papelão
Manteigas e margarinas
em caixa de papelão
em latas

Ton/m³ Código
0,250
0,500
0,600
0,350
0,400
0,400
0,600

3412
3410
3510
3612
3615

0,250
0,500
0,450
0,290
0,450
0,600

3712
3718

0,300
0,350
0,350
0,400
0,400

4115

0,350
0,450
0,500

4133
4138
4135

0,450
0,350
0,400
0,400

4140
4148
4149
4142

0,350
0,250

4152
4158
4159

0,500
0,450
0,450
0,350
0,400
0,400
0,300
0,350
0,600
0,600
0,500
0,450
0,650
0,600

4112

4122
4116

4213
4215
4315
4413
4425
4435
4430
5110
5120
5100
5133
5200
5210

Produto
Queijos
em caixa de papelão
outras embalagens
Outros Derivados
qualquer embalagem
Ovos
em caixa de papelão
em caixa de madeira
Sorvetes
em caixa de papelão
em tambor
VEGETAIS
Frutas
Maçã ou Pera
em caixa de papelão
Maçã, Pera e Uva
em caixa de madeira
Uva, Figo e Pêssego
em caixa de papelão
Laranja
em saco de rafia
Poupa de Frutas
em caixa de papelão
em lata
em caixa de madeira
SUCO DE FRUTAS
Concentrado
outras embalagens
em balde
em tambor
em caixa de papelão
Natural
em caixa de papelão
em lata
em tambor
BATATA
em saco de rafia
em caixa de madeira
TOMATE
em caixa de madeira
OUTRAS HORTALIÇAS
cebola em saco de rafia
cenoura em cx. de madeira
HORTALIÇAS FOLHOSAS
em caixa de madeira
em grade
DIVERSOS
Alimentares
fermento - qualquer embalagem
cerveja - qualquer embalagem
outros preparos - qualquer embalagem
sementes comestíveis - em sacos
Não Alimentares
Farmacêuticos - qualquer embalagem
Fotográficos - qualquer embalagem

Ton/m³
0,800
0,400
0,700
0,300
0,300
0,450
0,350

0,350
0,350
0,300
0,350
0,350
0,600
0,450
0,690
0,650
0,900
0,540
0,500
0,450
0,400
0,350
0,300
0,350
0,350
0,350
0,150
0,150
0,800
0,400
0,300
0,380
0,350
0,250
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VII - Higienização de Instalações, Equipamentos, Utensílios e Vestimentas
1-

Definição – o termo higienização compreende os processos de limpeza pelos
quais passam as instalações, os equipamentos, os utensílios e as
vestimentas.

2-

Finalidade – na armazenagem frigorífica de produtos alimentícios, é de
extrema importância que as instalações, os equipamentos, os utensílios e as
vestimentas estejam completamente higienizados e desinfetados, visando a
torná-los livres dos resíduos que favorecem a proliferação dos
microorganismos que causam alterações indesejáveis nos produtos
armazenados. Os produtos alimentícios, por sua natureza orgânica, são de
fácil deterioração, sofrendo transformações microbiológicas e bioquímicas,
que, além de os tornarem impróprios ao consumo, podem ainda provocar a
contaminação dos recipientes que os contém, transmitindo as causas da
deterioração a outros equipamentos e instalações.

3-

Etapas da Higienização:
a) pré-lavagem com água aquecida;
b) limpeza com detergentes;
c) lavagem final com água fria ou quente.

4)

Higienização e Desinfecção de Rotina
4.1 - Na rotina operacional das Unidades Frigoríficas da Conab, pode-se
perceber uma grande variação nos intervalos de higienização e
desinfecção das instalações, equipamentos, utensílios e vestimentas.
Isso é devido ao fato de que algumas instalações, equipamentos,
utensílios ou vestimentas trabalham mais diretamente com os produtos
do que outros. Assim, uma empilhadeira que serve ao transporte de
produtos resfriados deve ser higienizada com maior freqüência do que
aquela que permanece dentro de uma câmara de congelados
transportando apenas caixas de produtos devidamente embalados ou
em tambores.
4.2 - Além das operações de higienização de rotina, há exigências quanto ao
comportamento do pessoal, a fim de preservar a higiene nas
instalações.

5-

Higienização e Desinfecção Extraordinária
5.1 - Entre os intervalos das higienizações e desinfecções de rotina poderão
ocorrer “acidentes” que obriguem a uma atuação imediata. Exemplos:
rompimento de tambores de suco concentrado e de caixas que se
rompem, espalhando produtos sobre o chão ou sobre outras caixas, e
produtos que despencam das pilhas durante as manobras com a
empilhadeira.
5.2 - Geralmente, esses acidentes ocorrem em períodos de operação, não
sendo possível que se desliguem os equipamentos ou paralisem as
operações para dar fim à higienização e desinfecção. Por esse motivo,
os métodos utilizados nesse caso devem ser rápidos, para que não
prejudiquem o bom andamento das operações.
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Recomendações Específicas para:
6.1 - Higienização das vestimentas de frio:
a) manter em estoque vestimentas de frio para uso dentro das
câmaras, a fim de que possam servir a um sistema de rodízio
durante as lavagens;
b) lavar e desinfetar parte das vestimentas de frio que possam ser
substituídas pelas sobressalentes, utilizando detergente e
desinfetante;
c) escalonar corretamente as lavagens das roupas de frio, a fim de que
todas sejam higienizadas e desinfetadas em curto período de tempo;
d) higienizar e desinfetar, diariamente, os uniformes brancos utilizados
pelo pessoal que trabalha diretamente com o produto, utilizando
detergentes e desinfetantes;
e) lavar e desinfetar, semanalmente, os uniformes do pessoal que não
trabalha diretamente com o produto, como do pessoal das salas de
máquinas, externo etc.
6.2 - Higienização das paletas:
a) lavar as paletas que servem às câmaras de resfriados, sempre que
forem desocupadas, utilizando gerador de vapor e detergente para a
higienização, e desinfetante no enxágüe;
b) utilizar detergentes e desinfetantes, nas proporções recomendadas
pelo fabricante;
c) higienizar as paletas que servem às câmaras de congelados
somente quando apresentarem resíduos, caso contrário, poderão ser
reaproveitadas. Para a higienização, utilizar gerador de vapor com
detergentes e desinfetante no enxágüe;
d) manter as paletas molhadas, em local onde possam secar
facilmente.
6.3 - Higienização dos montantes:
a) lavar os conjuntos montantes em local afastado das áreas de
armazenamento, recepção ou processamento, utilizando gerador de
vapor e detergente apenas quando estes se apresentarem com
resíduos de difícil remoção;
b) utilizar detergentes nas proporções indicadas pelo fabricante;
c) manter os montantes molhados virados com o canto para cima em
local onde possam secar facilmente.
6.4 - Higienização do módulo tendal:
a) higienizar o módulo tendal, utilizando gerador de vapor e detergente;
b) proceder à higienização todas as vezes que os módulos forem
desocupados.
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6.5 - Higienização das carretilhas:
a) as carretilhas usadas na Conab, geralmente, não entram em contato
direto com o produto, sendo utilizados cabos de nylon para prender a
carne. Por isso, sua higienização não necessita ser muito freqüente;
b) higienizar as carretilhas mensalmente ou, caso haja contato direto
com o produto, logo após serem desocupadas;
c) manter as carretilhas em imersão em água com detergente alcalino,
por um período indicado pelo fabricante;
d) caso as carretilhas apresentem sinais de oxidação, tratá-las com
óleo protetor de ferrugem após a higienização.
6.6 - Higienização das balanças (de plataforma, de bancada etc.) – após
encerrado o expediente, higienizar, diariamente, as balanças utilizando
gerador de vapor com detergente de acordo com as instruções do
fabricante.
6.7 - Higienização dos Equipamentos de Movimentação (Empilhadeiras,
Paleteiras e Carrinhos Plataforma) – alguns equipamentos de
movimentação entram em contato direto com o produto fresco, como o
pescado em caixas monobloco, cujo resíduo líquido que se desprende
escoa por entre os furos das caixas, impregnando o equipamento com
substâncias e odores próprios do produto, tornando-o um foco de
contaminação. Outros, porém, só transportam produtos devidamente
embalados que não desprendem resíduos. Nesses casos, as
freqüências de higienização são diferentes, com alguns procedimentos,
a saber:
a) higienizar, diariamente, os equipamentos de movimentação que
transportam produto fresco sem embalagens;
b) utilizar gerador de vapor com detergente e desinfetante para
higienizar e desinfetar os equipamentos;
c) lavar e desinfetar, quinzenalmente, os equipamentos de
movimentação que transportam produtos embalados, utilizando, para
esse fim, detergente.
6.8 - Higienização das Instalações
6.8.1 - Câmaras de Resfriados – dentre as câmaras de resfriados
existem aquelas que armazenam produtos frescos sem
embalagens e, por esse motivo, deve haver higienização mais
freqüente nessas câmaras, buscando atender às seguintes
recomendações:
a) higienizar e desinfetar as paredes de alvenaria por meio de
caiação quando, após o esvaziamento da câmara, a mesma
permanecer com odores do produto que ali foi armazenado;
b) lavar e desinfetar os pisos das câmaras que armazenam
produtos frescos não-embalados todas as vezes que as
câmaras forem esvaziadas, utilizando detergentes e
desinfetantes na dosagem recomendada pelo fabricante;
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c) escoar perfeitamente a água, a fim de evitar problemas por
infiltração.
6.8.2 - Câmaras de Congelados – requerem pouca higienização, pois o
estado de congelamento dos produtos ali armazenados facilita a
manutenção da limpeza da câmara. Porém, um dos fatores
mais corriqueiros que demandam uma ação limpadora é a
formação de gelo no piso, a qual pode ocasionar acidentes,
sendo necessários alguns cuidados, tais como:
a) raspar o gelo formado sobre o piso, com espátula, sempre
que essa formação atinja níveis de perigo de acidentes;
b) remover completamente os pedaços de gelo, a fim de que o
piso fique livre dessas formações.
6.8.3 - Túneis de Congelamento – a operação nos túneis de
congelamento, onde a temperatura varia numa faixa muito
grande e num curto período de tempo, ocasiona uma grande
formação de gelo no piso e paredes. Esse gelo, normalmente,
fica bastante incrustado e, por isso, é necessário um tratamento
drástico para sua remoção, a saber:
a) proceder à higienização e desinfecção do túnel de
congelamento durante os períodos de folga mais prolongada
da instalação;
b) lavar o túnel com água sob pressão (mangueira) a fim de
remover o excesso de gelo formado;
c) escoar perfeitamente a água de enxágüe o mais rápido
possível, para evitar problemas com infiltração.
6.8.4 - Antecâmaras:
a) diariamente, higienizar os pisos das antecâmaras utilizando
gerador de vapor com detergente;
b) proceder, em seguida, à desinfecção, utilizando gerador de
vapor e um desinfetante;
c) escoar o excesso da água de enxágüe.
6.8.5 - Áreas externas – não possuem, por assim dizer, um calendário
de higienização. O trabalho de limpeza é feito com vassouras
nas calçadas e com água sob pressão (mangueira) nas partes
asfaltadas.
6.8.6 - Caixas d’água e cisternas – a manutenção da limpeza nas
caixas d’água é muito importante, pois dela depende a sanidade
da água que serve de alimento. Além disso, a água que serve à
limpeza das câmaras também deve estar em condições de
contribuir para a sanitização das instalações, devendo seguir as
recomendações:
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a) esvaziar, semestralmente, as caixas e cisternas para
promover a limpeza;
b) com as caixas e cisternas vazias, proceder à lavagem do
fundo e remoção da lama acumulada, utilizando água sob
pressão (mangueira).
Recomendações Gerais
7.1 - Manter as Unidades Frigoríficas em condições de higiene, antes,
durante e após a realização dos trabalhos.
7.2 - Lavar e desinfetar diariamente os pisos, paredes, equipamentos e
utensílios usados no processamento de produtos, com substância
previamente aprovada pelo Ministério da Saúde.
7.3 - Manter todas as dependências das Unidades Frigoríficas livres de
moscas, mosquitos, baratas, ratos, camundongos ou quaisquer outros
insetos ou animais. Deve-se agir cautelosamente quanto ao emprego
de venenos, cujo uso só é permitido nas dependências não destinadas
à manipulação ou depósito de produtos alimentícios e mediante o
conhecimento da Inspeção Federal, quando o armazém trabalhar com
produtos de origem animal. Não é permitido o emprego de produtos
biológicos para esse fim.
7.4 - É proibido:
a) fazer as refeições nos locais onde se realizam trabalhos de
Processamento, bem como depositar produtos, objetos ou materiais
estranhos à finalidade do local ou ainda guardar roupas de qualquer
natureza;
b) fumar nas dependências da Unidade onde se trabalha diretamente
com produtos;
c) a permanência de cães, gatos e outros animais estranhos no recinto
das Unidades;
d) manter em estoque materiais estranhos próximo aos trabalhos da
dependência.
7.5 - Todo o pessoal que trabalha com os produtos deve usar uniformes
próprios e limpos, inclusive gorros, estipulados em norma específicas.
7.6 - Conservar os produtos ao abrigo de contaminação de qualquer
natureza durante o processamento, a expedição e a recepção.
7.7 - Inspecionar previamente as caixas monobloco, paletas e bins quando
forem destinados ao acondicionamento de produtos alimentícios,
encaminhando-os novamente para limpeza e desinfecção caso não
estejam em condições de uso.

VII - Segurança do Pessoal, dos Produtos e das Instalações
1 - Os armazéns que se destinam à guarda de produtos sob a forma
frigorificada possuem várias características operacionais que podem
ocasionar os mais diversos tipos de acidentes. São riscos próprios da
atividade, mas devem ser minimizados ao máximo, evitando acidentes que
resultem em prejuízos às pessoas, aos produtos ou às instalações.
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Os acidentes podem ser evitados, utilizando-se de medidas preventivas e
corretivas que previnam suas causas mais freqüentes e capazes de sanar
rapidamente as ocorrências já deflagradas. As principais causas de
acidentes são:
a) Incêndios – a melhor forma de prevenir o incêndio é não permitir que se
forme o conhecimento triangular do fogo, combustível – comburente –
calor. Evitando a formação desse triângulo em vários pontos “chave” da
Unidade, estaremos eliminando as causas mais comuns de incêndio. São
elas:
a.1) material inflamável armazenado em lugar próximo à fonte de calor e
guardado em grande quantidade;
a.2) instalação elétrica em más condições e mal projetada;
a.3) manutenção deficiente de equipamentos mecânicos;
a.4) desordem e limpeza;
a.5) ausência de pára-raios;
a.6) negligência pessoal;
b) Vazamento de Fluido Frigorígeno – as causas mais freqüentes de
vazamento são:
b.1) corrosão das instalações, acarretando rompimento de gaxetas,
válvulas “Ts”, etc.;
b.2) alta pressão nas tubulações, acarretando rompimentos de gaxetas,
válvulas, “Ts”, etc.;
b.3) falhas nas operações de reparo da instalação. Dependendo do ponto
de vazamento, esse fluido poderá se encontrar a alta ou baixa
pressão e temperatura, podendo prejudicar pessoas, instalações e
produtos devido a explosões, toxidade, incêndios, asfixia ou mesmo
pânico;
c) Equipamentos Inadequados contra Vazamento – quando ocorrem
grandes vazamentos, é necessário que se usem equipamentos e
vestimentas especiais. A amônia (um dos refrigerantes mais comumente
utilizados) é um gás tóxico, irritante para os olhos e membranas mucosas
do trato respiratório, além de poder irritar a pele quando esta é
umedecida;
c.1) em concentrações mais altas que 3% (três por cento), a amônia
pode causar irritação nas mucosas dos órgãos sexuais, sendo,
portanto, recomendado o uso de roupa de isolamento total. Caso
não disponha de isolamento total, devem-se usar capas e calças
impermeáveis de PVC, botas, luva e capuz de PVC;
d) Acidentes Pessoais – uma das causas é a exposição prolongada à baixa
temperatura das câmaras de congelados, sem as vestimentas contra frio;
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d.1) a exposição ao frio começa a se tornar problema operacional ao
redor de 10ºC, especialmente em presença de alta velocidade do ar;
d.2) critério para classificar o frio como intenso é, portanto, 10ºC ou
temperaturas inferiores, embora esta classificação dependa de
fatores físicos e subjetivos individuais;
d.3) a eficiência do trabalho é afetada pela tremedeira, pelo considerável
volume de roupas, pela utilização de luvas grossas e também pelas
paradas freqüentes para esfregar as mãos;
d.4) à medida que a temperatura cai, os membros inferiores tornam-se
pálidos e inicia uma tremedeira involuntária com o intuito de provocar
calor;
d.5) os acidentes ocorrem principalmente devido à diminuição de
sensibilidade nos dedos e de flexibilidade das juntas, que ocorre a
temperaturas iguais ou inferiores a 15ºC da temperatura das mãos;
e) Frio – pode ser controlado aplicando-se as seguintes medidas:
e.1) diminuir o fenômeno da condução-convecção por meio do uso de
roupas pesadas e isolantes;
e.2) evitar o mecanismo de evaporação, dosando-se a exata quantidade
de roupas que mantenham a transpiração do indivíduo num mínimo,
reduzindo o resfriamento da superfície do corpo;
e.3) evitar a umidade mediante a utilização de vestimentas e calçados
impermeáveis;
e.4) as roupas de proteção devem proporcionar o isolamento necessário
para manter o microclima que cerca a pele a níveis confortáveis;
e.5) a retenção excessiva de calor, por sua vez, constitui um sério risco
de ambiente frio, pois o suor produzido se acumula nas roupas,
evaporando durante o descanso e produzindo esfriamento;
f) Outras causas de acidentes pessoais podem ser:
f.1) má utilização dos veículos, como velocidade excessivamente alta e
manobras mal feitas;
f.2) estiva e superposição de MPA mal feitas, que podem causar
desabamento de produtos;
f.3) roubos – algumas causas de roubo podem ser:

3-

f.3.1)

ausência de vigilância;

f.3.2)

vigilância mal feita;

f.3.3)

negligência do pessoal responsável.

Recomendações Gerais para Prevenção de Acidentes
3.1 - Incêndios:
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a) manter uma brigada de incêndio bem treinada e permanente, e que
inclua o pessoal da vigilância;
b) dispor os extintores em locais de fácil acesso;
c) manter telefones em locais de fácil acesso, visando a facilitar a
comunicação com as pessoas responsáveis e o Corpo de
Bombeiros;
d) seguir as recomendações da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA quanto a testes hidrostáticos, descarregamentos e
inspeção de rotina nos extintores;
e) prevenir descuidos pessoais, promovendo demonstrações de
combate a incêndio e instruindo o pessoal quanto ao
comportamento;
f) manter em depósito separado os materiais inflamáveis e o mais
longe possível das áreas operacional e administrativa;
g) proibir as pessoas de fumarem nas áreas onde existam combustíveis
ou inflamáveis;
h) manter a ordem e a limpeza nos locais de trabalho e nas áreas de
apoio e, principalmente, não deixar papéis e estopas sujas de óleo
ou graxa nos corredores e escadas;
i) promover a manutenção periódica das instalações elétricas,
reparando fios expostos ou descascados que possam causar curtocircuito;
j) promover a manutenção e a lubrificação dos equipamentos
mecânicos, para evitar aquecimento por atrito nas partes móveis;
k) manter as garrafas cheias ou não de amônia em local sombreado,
fresco e protegido contra ferrugem, não devendo permanecer na
sala de máquinas.
3.2 - Vazamento de Amônia:
a) manter em locais de fácil acesso as máscaras contra vazamento e
em número suficiente, os elementos filtrantes;
b) possuir sempre um exaustor de ar portátil, de boa capacidade;
c) esvaziar ao máximo a tubulação que será soldada, cortada etc.,
retirando todo o amoníaco possível por meio da sucção do
compressor ou de outro meio seguro, como injeção de gás inerte
(nitrogênio) para eliminar o NH3;
d) esfriar a tubulação a ser cortada, emendada etc., com jatos de água
ou pano molhado;
e) cuidar para que os equipamentos de proteção individual estejam em
boas condições de uso;

Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 2006

04/07/2001

14/06/2006
30.101

IV

27/29

f) promover a manutenção preventiva das tubulações de gás
refrigerante;
g) promover cursos de orientação, principalmente às pessoas da área
operacional, quanto aos procedimentos em caso de vazamento.
3.3 - Acidentes Pessoais:
a) utilizar vestimentas adequadas a cada tipo de trabalho, não
negligenciando os riscos de cada atividade;
b) orientar as pessoas quanto ao procedimento correto da estiva dos
produtos;
c) não permitir que os equipamentos de movimentação funcionem em
alta velocidade nas dependências da unidade, podendo provocar
acidentes;
d) testar, periodicamente, o acionamento dos alarmes de proteção no
interior das câmaras;
e) orientar o pessoal quanto ao perigo de determinadas atividades
como estiva, movimentação, instalações de alta pressão, subestação
etc.;
f) manter iluminação de emergência nas câmaras e salas de
máquinas, caso haja interrupção de energia elétrica.
3.4 - Roubos:
a) manter vigilância durante 24 horas por dia nas Unidades;
b) proibir a entrada de pessoas estranhas nas dependências da
Unidade sem autorização da gerência;
c) manter as portas das câmaras fechadas com cadeado e lacre
durante os períodos em que não estiverem sendo utilizadas.
4-

Recomendações Específicas – as recomendações feitas a seguir têm o
caráter corretivo, ou seja, de sanar os acidentes já ocorridos, o mais
rapidamente possível.
4.1 - Incêndios:
a) dar combate imediato ao fogo, utilizando o tipo de extintor adequado;
b) isolar a área, desligando a chave elétrica do setor;
c) desligar imediatamente os equipamentos como compressores,
bombas, ventiladores e outros;
d) desligar a chave geral ou informar à Companhia de Eletricidade,
chamar o Corpo de Bombeiros, informando-o da possibilidade de
haver vazamento de gás amoníaco;
e) aliviar a pressão nos condensadores e depósitos de líquido de
amoníaco, transferindo aos evaporadores;
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f) abrir manualmente o registro da tubulação de descarga para o
exterior quando a instalação não possuir válvulas de segurança de
sobrepressão;
g) evacuar toda a área;
h) isolar a área e dar combate ao fogo;
i) manter a calma e atuar com serenidade.
4.2 - Vazamento de Gás Amoníaco:
a) fechar todas as válvulas que isolem o local do vazamento e recolher
o restante do líquido refrigerante;
b) usar máscara com filtros apropriados para proceder a reparos em
pequenos vazamentos;
c) utilizar máscara autônoma com roupa de proteção completa para
penetrar em locais com grandes concentrações de amônia;
d) manter vigilância à pessoa que entra no local do vazamento. Em
caso de desmaio, amarrar uma corda ao seu corpo e retirá-la do
local;
e) manter um pano umedecido com água, cobrindo o nariz, boca e
olhos, caso não disponha de máscara;
f) cobrir com pano úmido ou jogar jatos de água no local do
vazamento;
g) não aproximar fogo ou chama aberta do local do vazamento para
evitar explosão;
h) solicitar a presença
vazamentos;

de

médicos

quando

houver

grandes

i) utilizar exaustor portátil para eliminar o gás.
4.3 - Acidentes Pessoais
4.3.1 - Intoxicação por Gases – liberar o pescoço e o peito e levar ao
nariz e à boca um pano levemente embebido em vinagre
diluído.
4.3.2 - Irritação por Gases e Soluções:
a) em caso de irritação nos olhos por amônia, lavar com
bastante água, abrindo as pálpebras e, se possível, aplicar
solução de ácido bórico a 1% (um por cento). A seguir,
aplicar vaselina na parte interna das pálpebras;
b) em caso de irritação grave por amônia no nariz ou garganta,
lavar com bastante água e, se a vítima estiver consciente,
fazer com que beba água ou leite;
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c) em caso de irritação na pele por amônia, tirar a roupa da
vítima, lavar o local com bastante água e aplicar uma solução
de ácido acético a 5% (cinco por cento) ou vinagre de uso
doméstico.
4.3.3 - Ingestão de Solução de Amoníaco – tomar quantidades
abundantes de vinagre diluído, suco de limão ou limonada, ou
mesmo água morna, até provocar vômitos. Após os vômitos,
deve-se fornecer óleo vegetal, leite e clara de ovo.
4.4 - Em qualquer um dos casos acima citados ou outros não mencionados, a
vítima deve ser encaminhada o mais rapidamente possível a um posto
médico.
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CAPÍTULO V
DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES PARA OS AMBIENTES
NATURAL E ARTIFICIAL
I-

Tíquete para Balança Rodoviária/Ferroviária – TBRF (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado para registrar a pesagem de veículos e
vagões ferroviários.

2-

Critérios para utilização:
a) contém numeração tipográfica crescente contínua, e sua utilização deve
obedecer à ordem seqüencial dos talonários;
b) todos os campos devem ser preenchidos completamente, evitando o
aparecimento de dúvida e/ou distorções;
c) quando se tratar de pesagem avulsa, a remessa dos tíquetes para a
Superintendência é feita juntamente com as respectivas “NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS”;
d) os “TÍQUETES PARA BALANÇAS RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA”, além
dos campos destinados às informações impressas pelas balanças, devem
conter obrigatoriamente campos a serem preenchidos pelo balanceiro.

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª e 2ª vias - Cliente;
b) 3ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 4ª via - Unidade Armazenadora.

4II -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo I.

Nota de Recepção/Processamento – NRP (Natural)
1-

Conceito: documento que serve para registrar todas as informações
referentes ao produto que entra na Unidade Armazenadora para simples
depósito, serviço ou serviço e depósito.

2-

Critérios para utilização:
a) é emitida uma “NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO – NRP” –
30.000/008 para cada veículo que entrar na Unidade com produto para
depósito e/ou serviço;
b) os dados referentes ao depositante, transportador do veículo, safra, valor
e procedência do produto são extraídos do documento fiscal que
acompanha o produto;
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c) para os produtos da mesma espécie, variedade e tipo, de um mesmo
depositante, destinados ao armazenamento, é emitida, no final do
expediente, uma “NOTA FISCAL DE ENTRADA” ou “RECIBO DE
DEPÓSITO”, englobando todas as “NRPs” do dia, pelos seus valores de
entrada, e atribuído um número de lote;
d) quando a “NRP” for utilizada no recebimento de produto somente para
prestação de serviços (beneficiamento, limpeza, secagem etc.), terá o
seguinte procedimento:
d.1) emitir “NOTA FISCAL DE ENTRADA” ou “RECIBO DE DEPÓSITO”
englobando todas as “NRPs” emitidas durante o dia pelos valores
recebidos, observando que se trata de produtos somente para
serviço;
d.2) lançar na ficha de “CONTROLE DE LOTE E FISCAL” e/ou no Livro
de Registro de Entrada (fiscal) os dados da “NOTA FISCAL DE
ENTRADA” (não atribuindo, neste caso, número de lote);
d.3) comunicar, por escrito, ao depositante, que os serviços foram
concluídos e que o mesmo deve retirar seu produto no prazo de 03
(três) dias, que correrão a partir da data do recebimento do aviso,
conforme registro do correio;
d.4) o comparecimento do depositante para a retirada do produto implica
as seguintes emissões:
d.4.1) “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS” taxando os serviços
prestados;
d.4.2) “NOTA FISCAL DE SAÍDA” devolvendo os produtos
recebidos (fazendo menção às quebras, para efeito de
baixas nos documentos de controle);
d.5 - o não comparecimento do depositante implica abertura de lote(s),
com as seguintes emissões:
d.5.1) atribuição de um número de lote;
d.5.2) “NOTA FISCAL DE SAÍDA” dando baixa dos quantitativos das
perdas de peso ocorridas durante o processamento,
observando que se trata de saída simbólica das quebras
verificadas no processamento;
d.5.3) “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS” taxando os serviços
executados;
e) as pesagens efetuadas em pequenas balanças são anotadas no verso da
3ª via da “NRP” e o somatório das mesmas é lançado no campo 16 do
anverso da “NRP”, pelo armazenista;
f) o balanceiro preenche os campos de 1 a 23 da “NRP” (exceto os de
número 15 e 16, que devem ser preenchidos posteriormente), no
momento da pesagem do produto, assina e entrega todas as vias da
mesma ao motorista;
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g) o motorista dirige-se ao responsável pela pré-classificação, que anota os
teores de umidade, impureza, serviços a executar (quando houver) e
observações necessárias, assinando e devolvendo todas as vias ao
motorista;
h) o motorista dirige-se ao classificador (quando houver), para as anotações
das características finais do produto e sua assinatura;
i) SIMPLES DEPÓSITO: o motorista vem da Classificação com todas as
vias do documento e entrega ao armazenista, que:
i.1) preenche os campos 15 e 16, se a pesagem for efetuada em
pequenas balanças; caso contrário, deve ser anotado posteriormente
pelo balanceiro;
i.2) preenche e assina a “NRP”, retendo as 2ª e 3ª vias, devolvendo a 1ª,
como documento provisório de armazenagem. Observar a alínea “m”
a seguir;
j) PROCESSAMENTO/DEPÓSITO: o motorista vem da Classificação com
todas as vias da “NRP”, para o armazenista que:
j.1) adota o mesmo procedimento descrito na subalínea “i.1” acima;
j.2) entrega a 1ª via ao motorista, sem nenhum preenchimento do campo
"RESULTANTE DO PROCESSAMENTO/ARMAZENAGEM”, que
retornará à balança para pesagem do veículo;
j.3) retém as 2ª e 3ª vias, e as encaminha ao operador de máquinas para
indicação do teor da umidade e para apor sua assinatura após o
processamento (limpeza, secagem, etc.). As vias são devolvidas ao
armazenista, para preenchimento dos campos restantes e
assinatura, após o recebimento do produto para estocagem.
Observar a alínea “m”, a seguir;
j.4) o balanceiro, após a pesagem do veículo, separa o tíquete para
balança e aguarda o retorno da 2ª e da 3ª vias da “NRP”, para
anotação do peso de entrada do produto;
j.5) para os produtos a granel, o peso resultante será calculado pelo
escritório com base nos percentuais de quebras ocorridos no
processamento;
k) PROCESSAMENTO/ENTREGA: adota os mesmos critérios da alínea “i”,
até a assinatura do armazenista. Deve-se adotar, como passo seguinte, o
procedimento da alínea “d” e suas subalíneas. Observar a alínea “m”, a
seguir;
l) o armazenista encaminha as 2ª e 3ª vias de cada “NRP” preenchidas e
assinadas, imediatamente, para o escritório da Unidade;
m) no caso de produtos que chegam para transbordo, ou seja, simples
operação de carga e/ou descarga, de caminhão para o vagão ferroviário
ou vice-versa, emite-se a “NRP”, anotando-se os campos estritamente
necessários a essa operação;
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n) no caso de recebimento de mercadorias manufaturadas/industrializadas, a
emissão da “NRP” fica a critério da Gerência da Unidade, devendo,
entretanto, o recebimento das mercadorias ser atestado, por quem as
recebeu, no verso da Nota Fiscal de remessa das mesmas;
o) é confeccionada no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Cliente;
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 3ª via - Unidade Armazenadora.

4III -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo II.

Nota Fiscal – Série Única (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento fiscal de uso obrigatório, conforme legislação tributária
de cada unidade da Federação.

2-

Critérios para utilização:
a) NOTA FISCAL – SÉRIE ÚNICA – 30.000/009 é utilizada tanto para as
entradas quanto para as saídas de mercadorias das Unidades
Armazenadoras (Ambiente Natural e Artificial), de acordo com as
situações previstas na legislação;
b) NOTA FISCAL DE ENTRADA – nas Unidades Armazenadoras é emitida,
notadamente, no recebimento de mercadorias remetidas por produtores
agropecuários ou pessoas (físicas ou jurídicas) não obrigadas à emissão
de documentos fiscais;
b.1) quando emitida, a "NOTA FISCAL DE ENTRADA” vale para o depositante como Recibo de Depósito das Mercadorias, conforme previsto
no Decreto nº 1.102, de 21/11/1903, em substituição ao "RECIBO DE
DEPÓSITO";
b.2) a Unidade Armazenadora somente pode receber mercadorias
devida-mente acompanhadas de documento fiscal emitido pelo
remetente das mesmas;
b.3) a “NOTA FISCAL DE ENTRADA” não pode ser negociada como
título representativo da mercadoria, à ordem, com circulação
autônoma, mediante endosso;
b.4) nas negociações com os agentes financeiros da Política de Garantia
de Preços Mínimos – PGPM, a Unidade emitirá os documentos
exigidos no Manual de Operações da Conab – MOC;
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b.5) no caso de mercadorias vinculadas ao Empréstimo do Governo
Federal – EGF, o quantitativo financiado deve ser baixado da ficha
de “CONTROLE DE LOTE E FISCAL”, mediante a emissão de
"RECIBO DE ENTREGA", e deve ser lançado no verso da ficha, no
campo correspondente a PRODUTOS FINANCIADOS, por meio do
"RECIBO DE DEPÓSITO" ou “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E
WARRANT”, emitido para efetivação do EGF;
b.6) é emitida diariamente, englobando todas as entradas de mercadorias
da mesma natureza, espécie, tipo, variedades e teores de umidade e
impureza, pertencentes ao mesmo depositante;
b.7) as informações necessárias à sua emissão são extraídas das
“NOTAS DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO” e/ou notas de
pesagem emitidas durante o dia;
b.8) para mercadorias de um mesmo depositante, mesma natureza,
espécie, tipo e teores de umidade e impureza, é atribuído um número
de lote em uma ficha de “CONTROLE DE LOTE E FISCAL”, que fica
em aberto para lançamento de outras “NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA” com as mesmas características das constantes nesse
lote, até o final da quinzena calendário;
b.9) os valores constantes das “NOTAS FISCAIS DE ENTRADA” são
lançados diariamente na ficha de “CONTROLE DE LOTE E FISCAL”
e/ou no “Livro de Registro de Entrada”;
b.10) no recebimento de mercadorias para processamento, na “NOTA
FISCAL DE ENTRADA” deve constar a seguinte observação:
MERCADORIA PARA SERVIÇO, SUJEITA A PERDA DE PESO NO
PROCESSAMENTO;
b.11) as perdas de peso no processamento são baixadas mediante a
emissão de uma “NOTA FISCAL DE SAÍDA”, fazendo-se observar
no seu corpo que se trata de saída simbólica de quebra ocorrida no
processamento;
b.12) nas unidades da Federação em que foi aprovado o Regime Especial
de emissão da “NOTA FISCAL DE ENTRADA” pelo peso resultante
após o processamento, não há necessidade de emissão de “NOTA
FISCAL DE SAÍDA” simbólica das perdas de peso ocorridas no
processamento;
b.13) todos os espaços da “NOTA FISCAL DE ENTRADA” que não forem
preenchidos devem ser inutilizados por um traço;
b.14) quando uma “NOTA FISCAL DE ENTRADA” englobar mais de uma
“NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO”, o campo referente à
identificação do transportador deve ser preenchido com a
expressão: VIDE NOTA DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO;
b.15) é dispensável a devolução da 1ª via da “NOTA FISCAL DE
ENTRADA” à Unidade como condição para movimentar a
mercadoria, efetiva ou simbolicamente, uma vez que a baixa é feita
pela “NOTA FISCAL DE SAÍDA”;
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c) NOTA FISCAL DE SAÍDA – é emitida sempre que houver saída de
mercadoria da Unidade Armazenadora ou transmissão de propriedade de
mercadorias, quando estas permanecerem depositadas na Unidade;
c.1) serve de comprovante de entrega da mercadoria ao depositante ou a
pessoa por ele autorizada, em substituição ao “RECIBO DE
ENTREGA”, mediante assinatura do mesmo no campo específico da
Nota;
c.2) quando se tratar de mercadoria sobre a qual tenham sido emitidos
títulos representativos (CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E
WARRANT), a mesma somente pode ser liberada mediante a
devolução dos referidos títulos;
c.3) nos casos em que a mercadoria esteja à ordem de terceiro, esta
somente pode ser liberada com autorização expressa do mesmo;
c.4) a mercadoria somente é liberada ou transferida após conferência da
assinatura do depositante ou seu preposto legal, verificação da
existência de saldo e da quitação dos débitos relativos ao lote;
c.5) a inobservância das disposições das subalíneas “b.2”, “b.3” e “b.4”
anteriores sujeitará o titular da Unidade Armazenadora a ser
responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de ação criminal,
quando cabível;
c.6) são emitidas tantas “NOTAS FISCAIS” quantos forem os veículos
transportadores de retirada das mercadorias da Unidade
Armazenadora;
c.7) na entrega de mercadoria, deve ser calculada e registrada na “NOTA
FISCAL” a quebra técnica, proporcionalmente ao tempo de
armazenagem e de acordo com percentuais estipulados no
Regulamento de Armazenagem – Ambiente Natural – 30.301, bem
como a quebra de peso por secagem natural da mercadoria, com
base nos valores relativos aos teores de umidade de entrada e saída
da mercadoria;
c.8) para as mercadorias sujeitas à cobrança de sobretaxa, a quebra
técnica e a quebra de peso por secagem natural da mercadoria não
serão deduzidas do estoque contábil;
d) quando a “NOTA FISCAL” (de ENTRADA ou de SAÍDA) for cancelada,
todas as vias devem permanecer no talonário, com declaração dos
motivos que determinaram o seu cancelamento e referência, se for o caso,
à nova nota emitida;
e) a área Técnico-Operacional exerce o controle da utilização seqüencial da
“NOTA FISCAL”, bem como analisa e confere os dados constantes na
mesma;
f) a “NOTA FISCAL” (de ENTRADA ou de SAÍDA) tem as seguintes
especificações:
f.1) é confeccionada no formato A4 (210 x 297 mm);
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f.2) o papel deve ser de cor branca, com carbono intercalado. O tipo é
Apergaminhado, de 50 ou 56 g/m2 para as 1ª e última vias. As vias
intermediárias são de 30 ou 35 g/m², em papel Flor Post;
f.3) o logotipo é o modelo adotado pela Companhia;
f.4) a tarja: “ARMAZENAGEM”, na diagonal, de baixo para cima, da
esquerda para a direita, na cor verde Viridina, reticulada em 10%
(dez por cento);
f.5) comprovante de entrega dos produtos, que deverá integrar apenas a
1ª via, tendo a forma de canhoto destacável;
g) impressão a cargo de cada Superintendência Regional, por se tratar de
documento cuja confecção depende da autorização do órgão de
arrecadação Fiscal Estadual.
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1.ª via - Destinatário (Cliente);
b) 2.ª via - Unidade Armazenadora (talonário, para fins de controle do fisco
da Unidade da Federação do emitente);
c) 3.ª via - Fisco da Unidade da Federação de destino (operações
interestaduais);
d) 4.ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (conferência e arquivo).
3.1 - Por exigência do Fisco ou por interesse da Superintendência Regional,
pode ser aumentado no número de vias.

4IV -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo III.

Recibo de Depósito – RED (Natural)
1-

Conceito: documento que representa para a Conab e para o Depositante
Nominal título representativo do produto recebido, estabelecendo direitos e
obrigações de um Contrato de Depósito para ambas as partes.

2-

Critérios para utilização:
a) a “NOTA FISCAL DE ENTRADA” substitui o “RECIBO DE DEPÓSITO –
RED” – 30.000/006, estabelecendo os mesmos direitos e obrigações deste.
Assim sendo, quando a Nota for emitida, nas situações previstas na
legislação fiscal, não é necessária a emissão do "RECIBO DE DEPÓSITO";
b) o “RECIBO DE DEPÓSITO” não pode ser negociado, como título, à ordem,
como circulação autônomo, mediante endosso conforme acontece com o
“CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” e respectivo “WARRANT”, tendo em
vista a inexistência, no atual estágio, de lei reguladora que discipline a sua
emissão, circulação e recolhimento;
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c) nas negociações junto aos agentes financeiros que operam com a Política
de Garantia de Preços Mínimos – PGPM, a Unidade emitirá os documentos
exigidos no Manual de Operações da Conab – MOC;
d) é dispensável a devolução do “RED” ao armazém, como condição para a
movimentação da saída, efetiva ou simbólica, do produto, uma vez que a
baixa no próprio recibo é substituída pelo “RECIBO DE ENTREGA” ou
“NOTA FISCAL”;
e) deve ser preenchido com clareza, livre de rasuras, utilizando-se os dados
registrados na “NRP”, emitida no ato da entrada do produto;
f) no caso de recebimento parcelado, num mesmo dia, de produtos da
mesma natureza, qualidade e pertencentes a um mesmo depositante, pode
ser emitido um único “RECIBO DE DEPÓSITO”, agrupando somente as
“NOTAS DE RECEPÇÃO/PROCESSAMENTO” emitidas no mesmo dia;
g) os segmentos do "RED" não preenchidos devem ser inutilizados;
h) é confeccionado no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Depositante (branca);
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (azul);
c) 3ª via - Unidade Armazenadora (rosa).

4V-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo IV.

Controle de Lote e Fiscal – CLF (Natural)
1-

Conceito: é o documento utilizado pela Unidade Armazenadora, para
registro e controle das entradas e saídas de mercadorias por lote.

2-

Critérios para utilização:
a) o “CONTROLE DE LOTE E FISCAL – CLF” – 30.000/060 substitui o Livro
de Movimentação de Mercadorias (Diário Fiscal) e os exigidos pelo
"Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais" –
SINIEF, ou seja, Livro de Registro de Entrada modelo 1-A e Livro de
Registro de Saída modelo 2-A, após a autorização da Junta Comercial e
Órgão de Arrecadação Fiscal do Estado, respectivamente;
b) como substituto dos Livros Fiscais, o controle deve ficar à disposição do
órgão Fazendário (Fisco) para exame e fiscalização, quanto à existência
de documentação Fiscal de cobertura dos produtos;
b.1) o “CLF” deve ser apresentado ao órgão Fazendário, para as devidas
autenticações e registros;
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c) os lançamentos de valores ou dados no “CLF” devem ser feitos com
rigorosa atenção, com asseio, sem borrões, rasuras ou emendas, tendo
em vista que é o documento de apresentação ao Fisco em substituição
aos Livros de Registros de Entrada e Saída, conforme alínea “b” anterior;
d) o registro dos dados referentes à movimentação e valores deve ser feito
no mesmo dia da emissão dos respectivos documentos, de modo a
retratar a posição diária do respectivo lote;
e) o “CLF” é aberto a partir da emissão da primeira “NOTA FISCAL DE
ENTRADA” que iniciar o lote. As entradas seguintes desse lote, ou seja,
do mesmo depositante, mesmo produto, mesmas características, tipo,
umidade, impurezas etc., devem ser registradas nesse Controle até o final
da quinzena ou ao término das entradas daquele produto ou na primeira
movimentação de saída real dentro da mesma quinzena calendário
infracionável;
e.1) ao término da quinzena tarifária ou ao término das entradas ou por
ocasião da primeira saída dentro daquela quinzena, o “CLF” é
“fechado”, não recebendo mais nenhum lançamento de entrada;
e.2) se no final da quinzena calendário ainda continuarem as entradas do
mesmo cliente, mesmo produto e características, deve ser aberto
outro lote e, conseqüentemente, novo “CLF” e assim
sucessivamente;
f) ocorrendo financiamento (EGF) parcial ou total do produto existente no
lote, procede-se como se segue:
f.1) baixa no “CLF” pelo “RECIBO DE ENTREGA” da quantidade
financiada;
f.2) emissão de “RECIBO DE DEPÓSITO” ou “WARRANT” na
quantidade a ser financiada, conservando-se o mesmo número de
lote;
f.3) lançamento no verso do “CLF”, no campo próprio, do quantitativo
financiado e do nome do Agente Financeiro, conforme documento de
depósito emitido para realização do EGF;
g) o “CLF” deve ser arquivado em ordem alfabética, para facilitar a emissão
das “NFSs” e os “CLFs” com “saldo zero”, devem ser em ordem numérica;
h) a área Técnico-Operacional deve utilizar esse documento para seu
controle interno, visando a conferência da movimentação do estoque, por
lote, de suas Unidades;
i) esta ficha é, a princípio, confeccionada pela Matriz; entretanto, as
Unidades que conseguirem que a mesma substitua os Livros Fiscais
podem confeccioná-las de acordo com as exigências dos órgãos fiscais,
desde que tenha os dados constantes no modelo;
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j) é confeccionada em papel Westerledger ou cartolina branca (frente e
verso), no formato 330 x 220 mm.

VI -

3-

Quantidade e destinação da via: 1 (uma) via, para controle e arquivo da
Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo V.

Cartão de Autógrafo – CAU (Natural)
1-

Conceito: documento utilizado para colher assinatura do depositante/usuário
ou de seus prepostos legais, para futuras conferências de suas assinaturas
apostas em documentos operacionais ou correspondências dirigidas à
Unidade.

2-

Critérios para utilização:
a) o escritório da Unidade Armazenadora mantém sob seu controle 2 (dois)
fichários, em ordem alfabética, para as seguintes finalidades:
a.1) um deve conter somente os “CARTÕES DE AUTÓGRAFOS”, dos
depositantes e/ou de seus prepostos que tenham saldo de produto
no armazém;
a.2) o outro, destina-se aos aludidos “CARTÕES DE AUTÓGRAFOS” de
depositantes que não estejam, no momento, utilizando-se dos
serviços da Companhia, por qualquer circunstância;
b) o “CARTÃO DE AUTÓGRAFO – CAU” – 30.000/019 deve ser preenchido
pelo responsável da Unidade Armazenadora, mediante apresentação dos
documentos de identificação a serem exigidos do depositante e/ou de
seus prepostos credenciados, tais como: Carteira de Identidade e Cartão
de Identificação do Contribuinte (CPF ou CGC);
c) além dos documentos exigidos, é necessário que sejam preenchidos
todos os demais dados solicitados no cartão;
d) no caso de preposto, é exigida a apresentação da Procuração com firma
reconhecida na localidade de atuação da Unidade ou autorização pelo
próprio cliente que identificará o preposto;
e) é confeccionado em cartolina branca (frente e verso), no formato de ficha
(176 x 125 mm).

3-

Quantidade e destinação da via: 1 (uma) via, para controle e arquivo da
Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo VI.
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Etiqueta de Lote (Ambiente Natural) – EL
1-

Conceito: documento utilizado para a identificação dos lotes nos armazéns
convencionais.

2-

Critérios para utilização:
a) deve ser fixada na pilha correspondente ao lote indicado e em local que
permita a sua utilização para registro das entradas e saídas parciais, bem
como para as devidas anotações das datas de realização do expurgo no
mencionado produto;
b) a fixação da “ETIQUETA DE LOTE (Ambiente Natural) – EL” –
30.000/003 tem que ser de forma segura, para evitar possíveis extravios;
c) é obrigatória a substituição da ficha, no caso de transferência de
propriedade ou quando os dados estiverem ilegíveis;
d) no caso de produto financiado deve ser registrado na ficha e na pilha este
fato;
e) é preenchida pelo armazenista, que fará também o acompanhamento da
movimentação no verso da ficha;
f) quando um lote for composto por pilhas de dois ou mais blocos. Para
cada bloco é preenchida uma ficha desse lote, na qual deve constar, além
do número de volumes das pilhas pertinentes àquele lote, o número de
volumes total do lote;
g) é confeccionada no formato de ficha (176 x 125 mm) e em papel
Westerledger (frente e verso).

3-

Quantidade e destinação da via: 1 (uma) via, que é afixada na pilha dentro
do armazém.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo VII.

VIII - Nota Fiscal de Serviços – NFS (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado pela Unidade Armazenadora para informar ao
depositante todas as despesas que incidem sobre os produtos entregues
para armazenagem, conservação e/ou para prestação de serviços.

2-

Critérios para utilização:
a) a “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – NFS” – 30.000/059 deve ser
preenchida com clareza, respeitando-se os valores e serviços constantes
no Regulamento da Armazenagem, da Prestação de Serviço e das Tarifas
em vigência;
b) as “NFSs” que não forem pagas até o vencimento sofrerão os acréscimos
de multa e juros, de acordo com o estabelecido na Tabela de Tarifas;
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c) a área Técnico-Operacional procede ao controle de utilização seqüencial
do documento, bem como analisa e confere dados constantes das
“NFSs”;
d) quando a “NFS” for cancelada, todas as vias devem permanecer no
talonário, com declaração dos motivos que determinaram o cancelamento
e referência, se for o caso, à nova Nota emitida;
d.1) no caso de cancelamento de “NFS” após o recolhimento do ISS,
deve ser providenciado o estorno do imposto junto ao órgão
arrecadador do mesmo;
e) somente são consideradas “Operações Não Tributáveis” aquelas
devidamente reconhecidas e autorizadas pelo órgão de arrecadação fiscal
municipal;
f) as “NFSs” referentes aos produtos vinculados ao EGF devem ser
encaminhadas ao Agente Financeiro logo após a sua emissão;
g) por se tratar de documento cuja confecção depende da autorização do
órgão de arrecadação fiscal municipal, a sua impressão, fica a cargo de
cada Superintendência Regional;
h) é confeccionada no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Depositante ou Agente Financeiro (quando for o caso);
b) 2ª via - Unidade Armazenadora (Fisco);
c) 3ª via - Sureg/área Financeira/Contábil;
d) 4ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
e) 5ª via - Unidade Armazenadora (até a liquidação do débito).
Posteriormente, será anexada ao Recibo e registrada no
“movimento de caixa”, do qual constará como documento;
f) 6ª via - Unidade Armazenadora.

4IX -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo VIII.

Requisição de Entrega de Produto – REP (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado pelo depositante para autorizar outra pessoa
a retirar todo o produto de sua propriedade, ou parte dele.

2-

Critérios para utilização:
a) quando o próprio depositante for retirar o produto, fica dispensada a
emissão da “REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO – REP” –
30.000/031, devendo o mesmo assinar a “NOTA FISCAL” ou “RECIBO
DE ENTREGA”, atestando o recebimento do produto;
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b) o depositante deve preencher todos os dados solicitados na "REP",
colocando traços naqueles que não forem utilizados, como medida de
segurança para o próprio depositante e para a Unidade Armazenadora;
c) na Unidade Armazenadora, a assinatura do depositante é conferida por
meio do “CARTÃO DE AUTÓGRAFO”;
d) quando o depositante não for o próprio a retirar o produto do armazém, é
necessário o preenchimento de todos os dados referentes ao portador do
documento (encarregado do transporte do produto), inclusive sua
assinatura no local previsto para esse fim, pois a Unidade, por ocasião do
atendimento da requisição, deve exigir o documento de identidade do
portador para confronto da assinatura;
e) o transportador, quando for retirar o produto, entrega a “REP” ao
escritório da Unidade na qual, após a conferência da assinatura do
depositante e verificação do “Contas a Receber”, autorizará a entrega do
produto;
f) as requisições podem ser substituídas por carta, guia de liberação ou
documentos equivalentes, desde que estes contenham os dados
solicitados nas “REPs”;
f.1) as “REPs” podem ser efetuadas por fax ou telex, desde que os
números dos aparelhos de origem estejam devidamente registrados
no “CARTÃO DE AUTÓGRAFO” do depositante;
g) é fornecida pela Unidade Armazenadora ao depositante;
h) é confeccionada no formato A5 (210 x 148 mm).

X-

3-

Quantidade e destinação das vias: 1 (uma) via, para controle e arquivo da
Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo IX.

Nota de Expedição – NEX (Natural)
1-

Conceito: documento utilizado pelo escritório para autorizar o armazém a
entregar os produtos requisitados pelo depositante.

2-

Critérios para utilização:
a) a “NOTA DE EXPEDIÇÃO – NEX” – 30.000/020 é preenchida pelo
escritório da Unidade Armazenadora, em 2 (duas) vias, para cada veículo
que entrar na Unidade para retirada de produto;
b) o balanceiro, de posse da “NEX” devidamente autorizada pelo escritório,
preenche os campos que lhe são destinados e entrega as vias da mesma
ao transportador, indicando-lhe o armazém onde carregará o veículo;
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c) quando o quantitativo requisitado pelo depositante não puder ser
transportado de uma única vez, no campo 14 o quantitativo “requisitado”
será aposto CARGA COMPLETA, e somente na viagem que completar o
total solicitado na “REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO” é que
será indicada a quantidade exata que deve ser entregue àquele
transportador para completar a referida “REP”;
d) o armazenista, após carregar o caminhão, registra na "NEX" a quantidade
de volumes que está sendo entregue, o percentual de umidade do
produto, quando for o caso, e o peso quando a pesagem for efetuada em
balança pequena. Assina o campo que lhe é destinado e devolve as 2
(duas) vias da “NEX” ao transportador;
e) o transportador retorna à balança e devolve as vias da “NEX”;
f) o balanceiro pesa o produto, registra no campo 15 o “peso” encontrado e
entrega as vias ao motorista que se dirige ao escritório para
preenchimento da “NOTA FISCAL DE SAÍDA”;
g) os campos da “NEX” não preenchidos devem ser inutilizados;
h) no caso de unidade de pequeno porte, quando é o próprio Gerente que
faz a entrega das mercadorias, fica dispensada a emissão da “NEX”;
i) é confeccionada no formato A5 (210 x 148 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora.

4XI -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo X.

Recibo de Entrega – REN (Natural)
1-

Conceito: documento emitido pelo responsável pela escrituração do
armazém para caracterizar qualquer retirada ou transferência de propriedade
de produto e baixa dos registros contábeis, podendo ser substituído pela
“NOTA FISCAL”, quando a emissão da mesma for obrigatória por lei.

2-

Critérios para utilização:
a) para a entrega de qualquer mercadoria é obrigatória a assinatura do
depositante ou de seu preposto legal ou da pessoa por ele autorizada a
retirar a mercadoria no “RECIBO DE ENTREGA – REN” – 30.000/025 ou
“NOTA FISCAL DE SAÍDA”, no campo específico a este fim;
b) são emitidos tantos “RECIBOS DE ENTREGA” quantos forem os veículos
transportadores de retirada dos produtos da Unidade Armazenadora;

Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 2006
Secretário

04/07/2001

14/06/2006
30.101

V

15/30

c) quando se tratar de produto sobre o qual tenham sido emitidos títulos
representativos (CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT), o
mesmo somente pode ser liberado mediante a devolução dos referidos
títulos;
d) o produto somente é liberado ou transferido após conferência da
assinatura do depositante ou seu preposto legal, verificação da existência
de saldo e da quitação dos débitos relativos ao lote;
e) a inobservância das disposições contidas nas alíneas “b” e “c”, acima,
sujeitará o Encarregado da Unidade a ser responsabilizado
administrativamente, sem prejuízo de ação criminal, quando cabível;
f) quando da entrega do produto, é calculada e registrada, no "REN”, a
quebra técnica, proporcionalmente ao tempo de armazenagem, de acordo
com os percentuais estipulados no Regulamento da Armazenagem da
Prestação de Serviços e das Tarifas;
f.1) para os produtos sujeitos a cobrança de sobretaxa, a quebra técnica
não é deduzida do estoque contábil;
g) é também feito o cálculo e registro, no “REN”, da quebra de peso por
secagem natural do produto, com base nos valores relativos aos teores
de umidade de entrada e saída do produto;
g.1) para os produtos sujeitos a cobrança de sobretaxa, esta quebra não
é deduzida do estoque contábil;
h) é confeccionado no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (branca);
b) 2ª via - Depositante (azul);
c) 3ª via - Unidade Armazenadora (rosa).

4XII -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XI.

Demonstrativo de Estoque e Faturamento – DEF (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado mensalmente para compilação dos dados
referentes à movimentação de estoque e faturamento operacional e outras
informações do armazém.

2-

Critérios para utilização:
a) no caso de constatação de algum erro de lançamento de dados no
“DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE E FATURAMENTO – DEF” –
30.000/026, após a sua remessa à Matriz, deve ser remetido outro “DEF”
correto para substituição, fazendo constar no seu cabeçalho a expressão
PARA SUBSTITUIÇÃO;
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b) não são registrados no anverso do documento os quantitativos referentes
aos produtos recebidos apenas para serviço;
c) os “DEFs” são preenchidos no último dia do mês, por armazém, inclusive
para os zerados;
d) as vias do documento destinadas à Sureg e à Matriz devem ser
encaminhadas até o dia 05 do mês subseqüente ao da sua emissão;
e) neste documento não pode haver duplicidade de lançamento de
mercadorias do mesmo código, mesma safra e mesmo grupo de
depositante;
f) é confeccionado no formato A4 (297 x 210 mm), frente e verso.
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Conab/Matriz;
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 3ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XII.

XIII - Nota de Empreitada – NEM (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado para controle financeiro e operacional dos
serviços de braçagem prestados por terceiros em nossas Unidades
Armazenadoras.

2-

Critérios para utilização:
a) a “NOTA DE EMPREITADA – NEM” – 30.000/035 deve conter o visto do
responsável pela conferência dos documentos operacionais na
Superintendência Regional;
b) será emitida por ocasião do pagamento, pela Conab, dos serviços
prestados por terceiros;
c) os serviços de braçagem, exceto aqueles executados em produtos
próprios ou, por interesse da Conab, em produtos de terceiros, serão
ressarcidos pelos depositantes;
d) o caixa, por ocasião do pagamento do serviço ao empreiteiro, emitirá o
recibo correspondente;
e) quando se tratar de serviços executados para terceiros, deve ser cobrado
sobre o custo total dos serviços (valor pago ao empreiteiro + encargos
sociais) o percentual referente à Taxa de Administração, conforme Tabela
de Tarifas;
f) é confeccionada no formato A5 (210 x 148 mm).
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Quantidade e destinação das vias:
a) 1.ª via - Área Financeira (deve ser anexada ao recibo do pagamento do
serviço, que fará parte do movimento de caixa);
b) 2.ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 3.ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XIII.

XIV - Conhecimento de Depósito e Warrant – CDW (Natural e Artificial)
1-

Conceito: o “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” e o respectivo “WARRANT”
são títulos especiais, emitidos pelos Armazéns Gerais, representativos dos
produtos depositados no armazém, exceto dos produtos agropecuários, seus
derivados,subprodutos e resíduos de valor econômico, para os quais serão
emitidos os títulos “CERTIFICADO DE DEPOSITO AGROPECUÁRIO – CDA
e o respectivo “WARRANT AGROPECUÁRIO – WA”, instituídos pela Lei nº.
11.076, de 30 de dezembro de 2004.

2-

Critérios para utilização:
a) os dois títulos são impressos unidos, em um conjunto de 4 (quatro) vias,
perfeitamente destacáveis, considerando sua finalidade de transação
comercial ou financeira;
b) as indicações expressas no “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” devem
ser as mesmas do “WARRANT”, em termos de quantidade, natureza e
peso, tendo em vista que esses documentos são interdependentes,
embora possam circular separadamente;
c) considera-se investido de todos os direitos decorrentes da propriedade do
produto aquele que possuir os dois títulos referidos;
d) enquanto o “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” dá ao seu portador o
direito de dispor, livremente, do produto, ressalvados os direitos do
credor, portador do “WARRANT”, este último tem a real garantia sobre o
produto, que não pode ser retirado do armazém sem o pagamento do
valor do empréstimo realizado sobre o mesmo, com base no
“CONHECIMENTO DE DEPÓSITO”;
e) o simples endosso do “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” transfere o
direito e propriedade, sem que haja necessidade de movimentação do
produto com a ressalva do disposto na alínea “d” anterior;
f) a forma de emissão, circulação e extinção do “CONHECIMENTO DE
DEPÓSITO E WARRANT – CDW” – 30.000/017 está atualmente
regulamentada pelo Capítulo II do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903, que
compreende 13 artigos, do 15 ao 27, e pela Lei Delegada nº 03, de
23.09.1962, que altera dispositivos do Decreto nº 1.102 e dá outras
providências;
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g) o “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” e o “WARRANT" podem ser
emitidos em nome do depositante ou à ordem, mediante solicitação
expressa do mesmo;
h) a emissão do “CDW” é facultativa e somente admissível a pedido do
próprio depositante ou de seu procurador legal, mediante a entrega de
procuração com poderes expressos para solicitar a emissão e receber os
títulos, na forma do Decreto nº 1.102;
i) esses títulos, uma vez entregues, mediante recibo no talão respectivo,
podem ser transferidos por endosso a terceiros, seja por venda ou por
garantia de empréstimo, unidos ou separados;
j) nos casos de empréstimos sob garantia de produto, quando é feito o
destaque do “WARRANT” do “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO”, o
portador endossa o “WARRANT” ao credor, declarando, no
“CONHECIMENTO DE DEPÓSITO”, no local próprio, o valor do
empréstimo e respectivos juros até o vencimento da dívida;
k) no caso do portador vender o produto, financiado a ele próprio, o
“CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” será entregue ao comprador,
devidamente anotado do ônus da transferência o “WARRANT”, que fica
em poder do vendedor;
l) quando se vende o produto a vista, o “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO”,
devidamente endossado e unido ao “WARRANT”, é entregue ao
comprador;
m) os Armazéns Gerais são responsáveis em relação a terceiros pelas
irregularidades e inexatidões encontradas nos títulos emitidos, quando se
referirem à quantidade e natureza do produto;
n) quando se tratar de gênero alimentício, que exija maior cuidado para a
sua preservação, a exemplo do milho, da soja e do feijão, para a emissão
desses títulos é necessário tomar precauções especiais com o produto,
conforme a seguir:
n.1) são previamente expurgados;
n.2) devem estar com um teor de umidade conforme Normas Técnicas
específicas sobre a matéria;
n.3) devem proceder da safra em curso;
n.4) a Conab não se responsabiliza e não indeniza as perdas decorrentes
de secagem natural e nem tampouco de quebra técnica que se
encontrem dentro do limite máximo admitido, exceto quando
ocorridas em mercadorias amparadas pela cobrança de sobretaxa;
o) os títulos contêm, com fidelidade, as despesas previstas e/ou devidas até
o vencimento do prazo de circulação dos mesmos, com impostos, fretes,
carga, descarga, seguro, armazenagem, transferência etc., salvo se o
beneficiário dos títulos resolver pagá-los antecipadamente;
p) as despesas de armazenagem e serviços correlatos incidentes sobre o
produto warrantado sofrem os reajustes de acordo com os aumentos das
Tarifas da Conab;
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q) é obrigatório, de acordo com o Decreto nº 1.102, o seguro contra o
incêndio dos produtos warrantados;
r) esses títulos contém a indicação do segurador do produto e o valor do
seguro (ítem 6 do parágrafo 1º do artigo 15 – Decreto nº 1.102) e devem
ser segurados pela Conab no valor designado pelo depositante (art. 16 do
Decreto nº 1.102). No entanto, deve o Gerente observar, neste sentido, as
cotações do mercado local, como elemento de conferência do valor do
seguro ou, ainda, verificar o valor da “NOTA FISCAL” de remessa ou de
transferência do produto;
s) é indicado nesses títulos o armazém depositário dos produtos. No caso de
posterior transferência de produto warrantado, deve-se observar o
disposto no artigo 1º da Lei Delegada nº 03, no que se refere ao
parágrafo 3º do Decreto nº 1.102;
t) quando o beneficiário dos títulos for um estabelecimento bancário
tradicional, admite-se a retirada parcial do produto, após o recebimento de
carta em que o estabelecimento bancário declare, expressamente, que é
o portador do “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO” e do “WARRANT”
correspondentes ao produto e autorize a entrega sob sua exclusiva
responsabilidade financeira;
u) o prazo de circulação dos títulos não pode exceder o período de 6 (seis)
meses, contados da data de emissão dos mesmos;
v) após ter sido encerrada a operação, com a devolução dos títulos, são os
mesmos carimbados com a expressão “RECOLHIDO” e anexados ao
talão em poder da Unidade Armazenadora;
w) nos casos de perda, roubo, extravio ou destruição dos títulos, deve-se
proceder de acordo com o disposto no artigo 27 do Decreto nº 1.102;
x) o formulário “CDW” deve conter os dizeres impressos: “WARRANT”, na 1ª
via; “CONHECIMENTO DE DEPÓSITO”, na 2ª via e “NÃO
NEGOCIÁVEL”, nas 3ª e 4ª vias, na diagonal, da esquerda para a direita,
na cor vermelha reticulada 50% (cinqüenta por cento);
y) as 1ª e 2ª vias do “CDW” devem conter a marca d`água com o nome
Conab, impressos na cor preta reticulada 5% (cinco por cento), na frente;
z) é confeccionado no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Depositante (Warrant) – frente e verso;
b) 2ª via - Depositante (Conhecimento de Depósito) – frente e verso;
c) 3ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (Não Negociável);
d) 4ª via - UA Emitente (Não Negociável).

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XIV.
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Controle de Emissão de Títulos (CDW e CDA/WA) – (Natural e Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado para registrar todos os “CONHECIMENTO
DE DEPÓSITO E WARRANT – CDW” ou “CERTIFICADO DE DEPÓSITO
AGROPECUÁRIO – CDA E WARRANT AGROPECUÁRIO – WA” emitidos,
prorrogados e recolhidos dentro de um mês.

2-

Critérios para utilização:
a) o “CONTROLE DE EMISSÃO DE TÍTULOS (CDW e CDA/WA)” –
30.000/058 (Anexo XV) é preenchido no último dia do mês, pela Unidade
Armazenadora que tenha emitido, prorrogado ou recolhido o
“CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT – CDW” e/ou
“CERTIFICADO DE DEPÓSITO AGROPECUÁRIO – CDA E WARRANT
AGROPECUÁRIO – WA” durante o mês;
b) quando houver transferência de formulários “CDW” e/ou “CDA/WA” não
utilizados para outra Unidade Armazenadora ou Superintendência, o fato
deve ser observado no corpo do “CONTROLE DE EMISSÃO DE
TÍTULOS (CDW e CDA/WA)”, citando os números dos formulários
transferidos, o destino, o documento de remessa e a data de
transferência;
c) é confeccionado no formato A4 (297 x 210 mm).

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XV.

XVI - Registro de Expurgo e Prevenção (Armazenagem Convencional) – REPAC
(Natural)
1-

Conceito: documento utilizado para cada armazém componente de uma
Unidade Armazenadora, única e exclusivamente para anotações das
operações fitossanitárias realizadas.

2-

Critérios para utilização:
a) o “REGISTRO DE EXPURGO E PREVENÇÃO – REPAC” – 30.000/005
deve ser utilizado pelas Unidades Móveis de Expurgo das
Superintendências Regionais para o registro das operações efetuadas,
quer internas, quer domiciliares (para terceiros);
a.1) apesar desse documento ser exclusivamente de uso das Unidades
Armazenadoras, é conveniente que nos locais onde estejam
sediadas as Unidades Móveis de Expurgo tenha cópias do mesmo,
para controle das atividades executadas para terceiros;
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b) caso as anotações não caibam em um único formulário, devem ser
abertos tantos quantos forem necessários até o registro de todas as
operações realizadas em cada armazém ou pela Unidade Móvel de
Expurgo;
c) todos os campos devem ser preenchidos corretamente, conforme
instruções de preenchimento, evitando-se o aparecimento de dúvidas
e/ou distorções;
d) é confeccionado no formato A4 (297 x 210 mm), frente e verso.
3-

Quantidade e destinação da via: 1 (uma) via, para controle e arquivo da
Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XVI.

XVII - Controle das Operações de Expurgo
Convencional e a Granel) – CEP (Natural)

e

Prevenção

(Armazenagens

1-

Conceito: documento utilizado para o controle da Superintendência
Regional, das operações fitossanitárias realizadas em cada armazém das
respectivas Unidades Armazenadoras, que movimentam produtos em
armazéns convencionais, silos e graneleiros.

2-

Critérios para utilização:
a) no “CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE EXPURGO E PREVENÇÃO
(Armazenagens Convencional e a Granel) – CEP” – 30.000/007 todos os
campos devem ser preenchidos corretamente pelas Unidades
Armazenadoras, conforme instrução de preenchimento, evitando-se o
aparecimento de dúvidas e/ou distorções;
b) caso as anotações não caibam em um único formulário, devem ser
abertos tantos quantos forem necessários até o registro de todas as
operações realizadas em todos os armazéns ou silos que compõem a
Unidade Armazenadora;
c) a área Técnico-Operacional e o responsável técnico da UA devem
proceder à análise, conferência e controle desse formulário para a
verificação da aplicação correta das dosagens dos defensivos utilizados, e
da validade das justificativas referentes aos produtos não expurgados;
d) o prazo para as Unidades Armazenadoras remeterem esses formulários
total-mente preenchidos à Superintendência é até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao da sua emissão;
e) é confeccionado no formato A4 (297 x 210 mm), frente e verso.

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XVII.

Aprovado REDIR nº. 744
Em: 05 / 04 / 06
Secretário

04/07/2001

14/06/2006
30.101

V

22/30

XVIII - Demonstrativo das Operações Fitossanitárias – DOF (Natural)
1-

Conceito: documento utilizado pela área Técnico-Operacional, para a
obtenção de informações e acompanhamento das operações fitossanitárias
realizadas no âmbito das Superintendências Regionais.

2-

Critérios para utilização:
a) no “DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES FITOSSANITÁRIAS – DOF” –
30.000/002 todos os campos devem ser preenchidos corretamente pela
área Técnico-Operacional, conforme instrução de preenchimento,
evitando-se o aparecimento de dúvidas e/ou distorções;
b) os dados a serem lançados neste documento devem ser retirados do
“CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE EXPURGO E PREVENÇÃO
(Armazenagens Convencional e a Granel)” encaminhados pelas diversas
Unidades Armazenadoras que compõem cada Superintendência
Regional;
c) caso as anotações não caibam em um único formulário, devem ser
abertos tantos quantos forem necessários até o registro de todas as
informações indispensáveis;
d) o prazo para a remessa à área Técnico-Operacional é até o 20º dia do
mês subseqüente à data da sua emissão;
e) é confeccionado no formato A4 (297 x 210 mm), frente e verso.

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Matriz/área de Armazenagem;
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XVIII.

XIX - Pedido de Indenização de Mercadoria – PIM (Natural)
1-

Conceito: documento pelo qual o depositante formaliza o pedido de
indenização de perda ocorrida sobre mercadoria de sua propriedade,
vinculada à aplicação de sobretaxa.

2-

Critérios para utilização:
a) o “PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA – PIM” – 30.000/030
deve estar devidamente preenchido e assinado pelo depositante ou seu
representante legal e pelo Gerente da UA. O documento é imediatamente
remetido à Superintendência Regional, visando a possibilitar a
indenização em tempo hábil;
b) as instruções referentes à sobretaxa estão disciplinadas no Regulamento
de Armazenagem e no MOC;
c) é confeccionado no formato A4 (210 x 297 mm).
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Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Depositante;
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 3ª via - Unidade Armazenadora.

4XX -

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XIX.

Registro de Pesagem – RP (Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado para registrar as quantidades de volumes
(caixas, peças etc.), bem como o peso unitário e total de produtos, tanto na
recepção como na expedição.

2-

Critérios para utilização:
a) o “REGISTRO DE PESAGEM – RP” – 30.000/037 é emitido para cada
veículo que entrar na Unidade com produto para armazenagem ou
serviço;
b) os “REGISTROS DE PESAGENS” são numerados, à mão, pelo
emitente/conferente, em série, por lote, seguido esse número de outros
para indicar a seqüência de mais de uma folha necessárias ao registro
das pesagens efetuadas para um mesmo lote. Pode também ser
impresso tipograficamente;
c) sempre que a pesagem for feita em balança registradora, o respectivo
tíquete (apropriado à balança) é colocado no “RP" do lote;
d) após a liberação do produto pelas autoridades sanitárias, anota-se no
verso do “RP" as informações necessárias ao preenchimento do
“REGISTRO DE ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA”;
e) é confeccionado no formato A5 (148 x 210 mm), frente e verso.

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Cliente;
b) 2ª via - Sureg/área Técnico-Operacional;
c) 3ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XX.

XXI - Registro de Entrada/Registro de Saída – RES (Artificial)
1-

Conceito: conjunto de documentos polivalentes que serve para registrar
todos os produtos que entram no armazém para serviços e/ou prestação de
serviços.

2-

Critérios para utilização:
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a) o “REGISTRO DE ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA – RES” –
30.000/027, compõe-se de quatro folhas, com numeração de entrada
impressa em todas as vias (de 000.001 a 999.999), apresentados em
blocos, contendo carbonos “uma vez” entre as suas folhas, sendo de folha
inteira para cobrir a 2ª via do "REGISTRO DE ENTRADA", e de tamanho
reduzido para cobrir somente o campo inferior das 1ª e 2ª vias do
"REGISTRO DE SAÍDA";
b) a 1ª via do “REGISTRO DE ENTRADA” destina-se a compor folha do
Registro Especial de Entradas e Saídas, constituindo o contrato de
serviço que fica em poder da Conab;
c) a 2ª via do “REGISTRO DE ENTRADA” deve ser entregue ao
cliente/depositante, acusando-se o recebimento pela Conab do lote em
referência. Essa via também pode servir para o cliente/depositante anotar
o movimento do estoque, no caso de haver saídas parciais e fazer um
controle idêntico ao mantido pela Conab;
d) a 1ª via do “REGISTRO DE SAÍDA” tem a dupla função de dar a quitação,
do cliente/depositante à Conab, pela saída completa do lote e,
seguidamente, constituir folha do Registro Especial de Entradas e Saídas;
d.1) enquanto o lote permanecer estocado, na sua totalidade ou em
parte, o modelo acima citado servirá de Fichário de Controle dos
Estoques;
e) a 2ª via do “REGISTRO DE SAÍDA” vai servir de Fichário de Controle dos
Estoques e ficará na área Técnico-Operacional da Sureg;
f) na transferência de propriedade de produtos armazenados, deve-se
colocar no novo “REGISTRO DE ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA” a
observação “transferência do REGISTRO DE ENTRADA nº....”;
g) logo que o produto seja liberado pelas autoridades sanitárias, quando isso
for necessário, inicia-se o preenchimento do “REGISTRO DE
ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA”, utilizando-se os seguintes elementos:
g.1) “NOTA FISCAL” que encaminhou o produto no seu trânsito;
g.2) Certificado Sanitário emitido pelas Autoridades Sanitárias;
g.3) nome do transportador e número de sua Carteira de Identidade ou
da sua Carteira Nacional de Habilitação;
g.4) matrícula completa do veículo transportador;
g.5) nome do cliente/depositante, seu CGC ou CIC, sua Inscrição
Estadual, endereço completo e telefone;
g.6) quantidade, natureza e estado das embalagens;
g.7) peso do produto constatado;
g.8) quaisquer anotações ou ressalvas que se façam necessárias;
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g.9) valor do produto a ser recebido, de acordo com a “NOTA FISCAL”;
g.10)temperatura interior do produto;
h) o campo para “Ressalvas e Anotações” será preenchido quando o produto
apresentar diferenças de peso e volume em relação à “NOTA
FISCAL”que acompanha o produto; embalagens em mau estado; ocupar
espaço reservado etc.;
i) sempre que ocorrer alterações no valor do produto armazenado, procedese do seguinte modo:
i.1) o novo preço por quilo é inscrito nas casas reservadas no
“REGISTRO DE SAÍDA” (1ª e 2ª vias);
i.2) o “Valor do Estoque” no dia é alterado para o que for, utilizando-se o
campo “Movimento do Estoque” na 1ª via do “REGISTRO DE
SAÍDA”. A linha é utilizada com a indicação da data, repetição do
peso e dos metros cúbicos do “Saldo” e o novo valor;
j) os números dos lotes são identificados pelo número do “REGISTRO DE
ENTRADA” correspondente;
k) as 1ª vias dos “REGISTROS DE SAÍDA” que forem emitidas devem ser
dobradas ao meio para constituir fichas do Fichário de Controle dos
Estoques, dispostas por ordem de código do cliente/depositante e, dentro
dele, pelo número do lote;
l) quando ocorre a saída de um lote completo, ou de sua última parcela,
utiliza-se esta via para o cliente/depositante dar a quitação total do
serviço, inscrevendo-se essas saídas no campo “Movimento do Estoque”
resultando saldo “zero” em toneladas e em metros cúbicos;
m) a 1ª via do “REGISTRO DE SAÍDA” tem numeração em série, seguida de
S (de 000.001-S a 999.999-S), identificada por meio de numerador
quando da saída total do lote. Esse número vai ser inscrito na 1ª via do
“REGISTRO DE ENTRADA” desse mesmo lote e fica até o fim do mês,
para cálculos dos volume e peso;
m.1) o recibo do produto, por saída intermediária de qualquer lote, é
passado na via da Nota fiscal que fica no arquivo da Unidade à
disposição do Fisco. O número dessa Nota Fiscal e o movimento
são inscritos no quadro do “Movimento do Estoque”, constantes das
1ª e 2ª vias do “REGISTRO DE SAÍDA”;
n) a 2ª via do “REGISTRO DE SAÍDA” deve ser enviada à área TécnicoOperacional da Conab assim que for preenchida, e, posteriormente deve
ser remetido o movimento das saídas, para os controles necessários;
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o) no fim de cada mês juntam-se as 1ªs vias dos “REGISTROS DE SAÍDA”,
de “Lotes Saídos”, e procede-se à verificação no campo “Movimento de
Estoque” por simples conferência, para, em seguida, inserir
cronologicamente junto às correspondentes 1ªs vias do “REGISTRO DE
ENTRADA” e, assim, compor o Registro Especial de Entradas e Saídas;
p) é confeccionado no formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1.ª via - Registro de Entrada – Unidade Armazenadora (Registro Especial
de Entradas e Saídas);
b) 2.ª via - Registro de Entrada – para o cliente;
c) 1.ª via - Registro de Saída – Unidade Armazenadora (Registro Especial de
Entradas e Saídas e Fichário de Controle dos Estoques (Lotes));
d) 2 ª via - Registro de Saída – Sureg/área Técnico-operacional.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XXI.

XXII - Etiqueta de Localização do Lote – ETL (Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado para a identificação do lote do produto,
dentro do armazém.

2-

Critérios para utilização:
a) a “ETIQUETA DE LOCALIZAÇÃO DO LOTE – ETL” – 30.000/062 deve
ser colocada em cada lote correspondente, recebido para armazenagem,
de modo que fique visível e de fácil localização para que sejam feitas as
anotações necessárias;
b) no caso de transferência de propriedade, é obrigatória a substituição da
etiqueta ou quando os dados estiverem ilegíveis;
c) o endereço dos lotes a serem armazenados na Unidade deve constar na
“ETL” e no “REGISTRO DE ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA”;
d) para cada Unidade faz-se um plano de estiva, consoante as dimensões e
características das câmaras, constando de um ou mais corredores,
centrais ou laterais, os quais são identificados por letras;
e) é confeccionada no formato A6 (105 x 148 mm), em papel para ficha, na
cor branca (frente e verso).

3-

Quantidade e destinação da via: 1 (uma) via, para controle dos lotes dentro
do armazém.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XXII.
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XXIII - Nota Fiscal e Faturamento (Artificial)
1-

Conceito: documento fiscal utilizado pelos armazéns frigoríficos para
devolução de produto ao usuário/depositante e informar as despesas que
incidem sobre os produtos entregues para prestação de serviços. Este
documento poderá ser substituído pela “NOTA FISCAL – Série Única” e
“NOTA FISCAL DE SERVIÇOS”.

2-

Critérios para utilização:
a) as “NOTAS FISCAIS” – Séries "B" e "C" são emitidas para devolução do
produto ao próprio usuário/depositante ou baixa nos registros contábeis;
a.1) são emitidas sempre que houver a saída do produto, nas
transferências de propriedade e nas regularizações de variações
quantitativas de produtos;
b) as “NOTAS FISCAIS” – Série "B" e Subsérie "B.1" são emitidas para
operação dentro do próprio estado. As de Série "C" são emitidas para
operação interestadual e tem que ser observado o recolhimento do ICMS
que o usuário tenha efetuado no seu encaminhamento para a Unidade, a
fim de controlar o seu Registro Oficial de Apuração de ICMS, ou outras
anotações necessárias;
c) nas saídas ou transferências de produtos é exigida autorização do cliente,
ou preposto legal;
d) quando se tratar de produto sobre o qual tenham sido emitidos títulos
representativos (CDW), só pode ser liberado mediante a devolução dos
mesmos;
e) o produto só pode ser transferido após conferência da assinatura do
depositante ou seu preposto legal, bem como a existência de saldo e
quitação dos débitos relativos ao lote;
f) são emitidas tantas “NOTAS FISCAIS” quantos forem os veículos
transporta-dores, na retirada dos produtos da Unidade Armazenadora;
g) emite-se obedecendo ao Regulamento de Armazenagem – Ambiente
Artificial – 30.401, para cobrança de serviços prestados na Unidade
Armazenadora. Na cobrança de armazenagem, a “NOTA FISCAL” poderá
ser substituída pela “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS”;
h) as “NOTAS FISCAIS” para cobrança de serviços é emitida na seguinte
forma:
h.1) na quinzena de entrada do produto, a armazenagem é cobrada
proporcionalmente, da data da entrada ao térmico na quinzena
calendário;
h.2) nas demais quinzenas subseqüentes incide a tarifa por quinzena
calendário infracionável;
h.3) no término dos serviços;
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i) as “NOTAS FISCAIS” emitidas no mês têm um prazo para pagamento,
conforme estipulado na Tabela de Tarifas do Ambiente Frigorificado da
Conab;
j) as “NOTAS FISCAIS” canceladas devem permanecer no talonário, com
declaração dos motivos que determinaram o cancelamento e referência,
e/ou anotar o número da nova “NOTA FISCAL” emitida;
k) para estornos de créditos relativos, as “NOTAS FISCAIS” canceladas
devem ser verificadas as orientações da área Financeira;
l) a “NOTA FISCAL E FATURAMENTO” – 30.000/060 é confeccionada no
formato A4 (210 x 297 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Depositante;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora;
c) 3ª via - Sureg/área Financeira;
d) 4ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (conferência e controle).
3.1 - Com a exigência do Sistema Nacional Integrado de Informações
Econômico-Fiscais – SINIEF para utilização da “NOTA FISCAL” – série
única em todos os armazéns gerais e alguns armazéns frigoríficos
passaram a emitir a “NOTA FISCAL DE SERVIÇOS” para efeito de
cobrança na prestação de serviços, suprimindo essa “NOTA FISCAL”.
Entretanto, como alguns armazéns frigoríficos estão utilizando essa
Nota na “informatização parcial”, a mesma permanecerá nas Normas
até que se defina o formulário mais adequado. Na informatização das
Unidades Frigoríficas, esse modelo de nota, dependendo da aprovação
da Legislação Fiscal, servirá para Entradas/Saídas de produtos e
cobrança de prestação de serviços.

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XXIII.

XXIV - Ocupação – Resumo Mensal de Movimento – RMMO (Artificial)
1-

Conceito: documento utilizado pela Unidade Armazenadora para informar a
ocupação durante o mês de referência.

2-

Critérios para utilização:
a) os dados referentes às entradas e saídas do formulário “OCUPAÇÃO –
RESUMO MENSAL DE MOVIMENTO – RMMO” – 30.000/052, tanto
congelados como resfriados, são extraídos dos Registros de Entrada e
Saída emitidos no período;
b) a ocupação mensal é obtida mediante as fichas e calculam-se os dias de
permanência dos saldos em metros cúbicos;
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c) a reserva de espaço refere-se aos m3/dia que não foram ocupados
(ociosos);
d) obtém-se a ocupação no mês multiplicando-se o somatório por 100 e
dividindo pela capacidade útil (m3) da Unidade Armazenadora;
e) obtém-se a ocupação acumulada pelo mesmo cálculo
considerando-se os meses de janeiro até o mês em questão;

anterior,

f) é confeccionado no formato A5 (210 x 148 mm).
3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Matriz;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora;
c) 3ª via - Sureg/área Técnico-Operacional (conferência e controle).

4-

Modelo e instruções de preenchimento: Anexo XXIV.

XXIV - Comunicação de Disponibilização de Resíduos
1-

Conceito: documento utilizado para comunicar ao depositante os
procedimentos para apuração e retirada dos quantitativos de resíduos a que
tem direito.

2-

Critérios para utilização:
a) quando da assinatura do Contrato de Depósito, a Unidade deverá emitir e
entregar ao depositante a 1ª via da “COMUNICAÇÃO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE RESÍDUOS”, colhendo na 2ª via sua assinatura
de concordância com os termos da comunicação e manifestação de
interesse de retirar ou não os resíduos a que tem direito;
b) a 2ª via deste documento deverá ser arquivada juntamente com a via do
Contrato de Depósito do depositante;
c) é confeccionada no formato A4 (210 x 297 mm).

3-

Quantidade e destinação das vias:
a) 1ª via - Cliente;
b) 2ª via - Unidade Armazenadora.

4-

Modelo: Anexo XXV.

XXV - Carimbos (Artificial)
1-

Conceito: são instrumentos utilizados para determinar a veracidade e o
destino dos documentos emitidos pela Unidade Armazenadora.

2-

Tipos para utilização:
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a) CANCELADO – carimbo utilizado para cancelar qualquer documento;
b) A PAGAR – carimbo utilizado nas 1ªs e nas 4ªs vias das “NOTAS
FISCAIS” e de Serviço, para os casos de pagamento posterior, com
assinatura do cliente ou seu preposto;
c) RECEBI DA CONAB O PRODUTO MENCIONADO – carimbo utilizado
quando o produto sair do armazém e deve ser assinado pelo cliente ou
preposto. É utilizado na 3ª via da “NOTA FISCAL” – Série B-1 e 5ª via da
Série C-1 (vias de arquivo);
d) WARRANT Nº – carimbo utilizado na 1ª e na 2ª vias do “REGISTRO DE
ENTRADA/REGISTRO DE SAÍDA”, no caso de produtos warrantados.
3-

Modelos: Anexo XXVI.
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - No caso de conflito de algum ítem desta Norma com as legislações estaduais e
municipais, notadamente as referentes aos documentos fiscais, deve prevalecer o
que determina essas legislações.
2 - É obrigatório que todas as Unidades Operacionais da Companhia mantenham um
livro denominado “Livro de Ocorrências”, com todas as suas páginas numeradas
seqüencialmente, onde serão registradas todas as ocorrências de natureza técnica,
operacional, administrativa e financeira.
3 - A partir da publicação desta Norma, fica inteiramente revogada a Codificação das
Instruções Operacionais – CINOP da ex-CIBRAZEM.
4 - Cabe à área Técnico-Operacional das Superintendências Regionais a conferência e
o controle dos documentos operacionais emitidos pelas Unidades Armazenadoras.
5 - A distribuição dos documentos operacionais é efetuada pela área de Administração
das Superintendências Regionais, por meio da relação específica com cópia para a
área Técnico-Operacional, que deve controlar a utilização seqüencial dos mesmos
pelas Unidades.
6 - Além dos documentos operacionais constantes nesta Norma, as Unidades
Armazenadoras devem emitir todos os documentos exigidos pelas legislações
federal, estadual e municipal, Junta Comercial e entidades de classe.
7 - Os casos omissos nesta Norma serão resolvidos pela Diretoria da área TécnicoOperacional da Conab, ou conforme a dimensão do assunto, pela Superintendência
Regional.
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8 - Os modelos de formulários citados nesta Norma estão disponibilizados da seguinte
forma:
Requisição de Entrega de Produto – REP
− Demonstrativo de Estoque e Faturamento – DEF
− Nota de Empreitada – NEM
−

INTRANET (Normas e
Documentos /Formulários/
Operações) e no
ALMOXARIFADO (Matriz):

−

Controle de Emissão de Títulos (CDW e CDA/WA)

−

Registro de Expurgo e Prevenção (Armazenagem
Convencional) – REPAC

−

Controle das Operações de Expurgo e Prevenção
(Armazenagens Convencional e a Granel) – CEP

Demonstrativo das Operações Fitossanitárias – DOF
− Pedido de Indenização de Mercadoria – PIM
− Ocupação – Resumo Mensal de Movimento –
RMMO
−

−

ALMOXARIFADO (Matriz):

Comunicação de Disponibilização de Resíduos

Controle de Lote e Fiscal – CLF
− Cartão de Autógrafo – CAU
− Etiqueta de Lote – EL
−

Controle das Operações de Expurgo e Prevenção
(Armazenagens Convencional e a Granel) – CEP
− Registro de Pesagem – RP
− Etiqueta de Localização do Lote – ETL
−

GRÁFICA EXTERNA
(numeração tipográfica):
OBS.:
esses modelos também
estão disponibilizados no
ALMOXARIFADO (Matriz).

Suregs

−

Nota de Recepção/Processamento – NRP

−
−

Recibo de Depósito – RED
Nota de Expedição – NEX

−

Recibo de Entrega – REN

−

Conhecimento de Depósito e Warrant – CDW

−

Registro de Entrada/Registro de Saída – RES

−

Tíquete para Balança Rodoviária/Ferroviária – TBRF

−

Nota Fiscal – Série Única

−

Nota Fiscal de Serviços – NFS

Nota Fiscal e Faturamento
− Carimbos
−
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