
A importância dos silos para a armazenagem de grãos. 

 

Um silo metálico é uma estrutura cilíndrica, construída a partir de uma chapa de ferro 

galvanizado, evitando a ocorrência de pragas e ajudando na logística e distribuição dos grãos. 

São espaços para armazenamento e não são todos construídos da mesma forma, alguns são 

fabricados sob medida.  

Mas existem três tipos principais de silos de metal que são normalmente usados em ambientes 

industriais: metálicos de fundo plano, metálicos com fundo cônico e metálicos horizontais, 

além dos customizados conforme cada necessidade do cliente armazenador.  

As práticas tradicionais de armazenamento não podem garantir proteção contra as principais 

pragas de armazenamento de culturas alimentares básicas no Brasil, como a soja e o milho, 

principalmente devido a pragas de insetos pós-colheita e patógenos de grãos. Além de causar 

perdas quantitativas, as pragas em grãos armazenados também estão ligadas à grandes 

contaminações e consequente envenenamento.  

Para resolver este problema, o silo metálico foi desenvolvido como uma opção válida e 

comprovadamente eficaz na proteção do ataque de pragas de insetos de armazenamento em 

grãos armazenados.  

De acordo com a Pesquisa de Estoques do IBGE, no segundo semestre de 2021 a capacidade 

disponível para armazenamento no Brasil atingiu 183,3 milhões toneladas. O volume é 1,5% 

maior que o registrado de janeiro a junho de 2021. Na mesma comparação, o número de 

estabelecimentos de armazenagem cresceu 1,2%. 

Os silos predominam na capacidade útil armazenável no Brasil, sendo as cinco principais 

culturas em silos armazenados: milho, soja, trigo, arroz e café, com volumes de 16,9 milhões 

de toneladas, 7,7 milhões, 6,4 milhões, 2,4 milhões e 1,1 milhão, respectivamente.  

A maioria deles, está no Rio Grande do Sul (2.159), seguido do Mato Grosso (1.397) e Paraná 

(1.340).   

A DMS Logistic está de olho neste mercado buscando cooperar com os fabricantes de silos 

metálicos na logística internacional com uma gama de serviços confiáveis e  com profissionais 

oriundos do segmento do agronegócio brasileiro. 

Se é silo, a DMS resolve. 
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