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Fatores que influenciam a qualidade dos grãos armazenados. Propriedades do ar úmido. 
Equilíbrio higroscópio. Sistemas de secagem de grãos. Tipos, características e operações de 
secadores. Pragas de grãos armazenados, deterioração fúngica e formas de controle. Tipos, 
características e operações em unidades para armazenamento de grãos. Equipamentos para 
limpeza, transporte e beneficiamento de grãos. Sistemas de aeração de grãos. Automação de 
controle na secagem e na aeração de grãos. 
 

OBJETIVOS: 
Tornar o discente apto a entender e aplicar os conhecimentos necessários ao 
dimensionamento e operação de sistemas de armazenagem e secagem de grãos. 
Desenvolver a capacidade do discente em tomar decisões assertivas sobre o controle dos 
sistemas de armazenamento de grãos, visando a manutenção da qualidade do produto e a 
redução das perdas quantitativas e qualitativas. Desenvolver uma visão crítica e sistemática 
sobre resolução de problemas no setor de pós-colheita. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Semana  Conteúdo e Atividades  

1 Apresentação da unidade curricular 

2 Panorama sobre o setor de armazenagem de grãos 

3 Psicrometria 

4 Composição e propriedades dos grãos 

5 Ecossistema dos grãos armazenados e unidades armazenadoras 

6 Avaliação 01 

7 Bases físicas da secagem de grãos 

8 Fornalhas, combustíveis e sistemas de secagem de grãos 

9 Ventiladores, custos e eficiência de sistemas de secagem de grãos 

10 Avaliação 02 

11 Estruturas para armazenagem de grãos 

12 Bases físicas da aeração de grãos 

13 Estimativas de frentes de temperatura e umidade durante a aeração 

14 Monitoramento de ambientes para armazenamento de grãos 

15 Estratégias de controle para aeração de grãos 



16 Avaliação 03 

17 Avaliação substitutiva 

18 Revisão dos conteúdos da disciplina 
 

 
Considerando os dias letivos determinados no Calendário de 2022, a 

complementação da carga horária devido aos feriados será discutida em sala de aula 
com os estudantes. As datas para esta complementação poderão ser sábado ou 

outro dia da semana 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS: Terças-feiras de 14:00 às 17:00 h 
 

 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: O conteúdo programado será trabalhado por meio de 
aulas expositivas em sala de aula e práticas em laboratório. O material da disciplina (textos, 
vídeos, listas de exercícios) será disponibilizado via Portal Didático. 

 
 

AVALIAÇÕES: Serão realizadas 3 (três) avaliações com pesos unitários de 30 (trinta), 35 (trinta e 
cinco) e 35 (trinta e cinco) porcento. 
 

NOTA FINAL: Será aprovado o discente que conseguir desempenho igual ou superior a 60 
(sessenta) porcento, com frequência igual ou superior a 75 (setenta e cinco) porcento. Haverá 
uma avaliação substitutiva, contemplando toda a matéria do semestre letivo, para os 
discentes que sejam frequentes e atingirem desempenho acima de 40 (quarenta) e abaixo de 
60 (sessenta) porcento. 
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