
Projeto de incentivo ao investimento 
em armazenagem de grãos

em Mato Grosso.

SEJA DONO
DE VERDADE DO
SEU PRODUTO



Diante de um cenário de produção de grãos 

cada vez mais competitivo, o armazenamento 

de grãos é um gargalo de evidentes 

consequências negativas à rentabilidade 

do produtor rural. Assim, exige medidas de 

curto a médio prazos quanto à sensibilização 

da necessidade da armazenagem própria. 

Mato Grosso, sendo maior produtor de 

soja e de milho do país, com safra atual de 

59,3 milhões de toneladas de grãos, possui 

capacidade estática para apenas 33,5 milhões 

de toneladas (Conab, 2015). Considerando 

tamanho déficit aos constantes avanços das 

tecnologias de produção, será necessário

mais que dobrar a capacidade de 

armazenagem no Estado.

• Para minimizar perdas quantitativas e 

qualitativas em razão dos atrasos na colheita, 

ou durante armazenamento em locais 

inadequados;

• Para dispor de menos gastos com transporte, 

pois o frete costuma atingir seu valor máximo 

no período de pico de colheita da safra;

• Para alcançar mais agilidade na colheita, 

pois elimina o tempo perdido nas filas das 

unidades coletoras ou intermediárias;

• Para escalonar a comercialização, 

aproveitando a sazonalidade de preços da 

entressafra;

• Para padronizar a colheita, principalmente no 

que diz respeito à umidade, grãos avariados 

e impurezas, melhorando a qualidade da 

classificação do produto entregue.

Calcule os possíveis ganhos

na classificação de grãos

no simulador Aprosoja:

www.aprosoja.com.br/produtor/armazena-mt

Seus objetivos são:

• Desburocratizar o acesso ao crédito e 

possíveis dificuldades técnicas do projeto;

• Implementar gradativamente a cultura 

mútua de condomínios e/ou demais grupos 

de organização;

• Fomentar linhas de crédito para 

armazenagem que sejam mais atrativas 

para o produtor rural;

• Difundir soluções alternativas de 

armazenagem.

O ARMAZENA MT é um projeto de iniciativa 
da Associação dos Produtores de Soja e Milho 
do Estado de Mato Grosso para o incentivo ao 
investimento em armazenagem de grãos em 
Mato Grosso.

Por que fazer
um armazém?



1. INFORMAÇÕES DA PROPRIEDADE (em R$) Soja Milho

Área de plantio (em hectares): 1.200 800

Produtividade média (sacas por hectare): 51,54 91,48

Preço médio balcão (R$/sc): R$ 60,00 R$ 16,50

Preço médio disponível (R$/sc): R$ 63,00 R$ 19,50

Diferença preço disponível e balcão (R$/sc): R$ 3,00 R$ 3,00

Percentual médio de umidade do grão colhido (%): 16,0% 14,5%

Percentual médio de impureza do grão colhido (%): 1,0% 1,0%

Percentual médio de avariação do grão colhido (%): 9% 6%

Frete curto (R$/sc): R$ 1,30 R$ 1,30

Distância da fazenda até a trade (km): 80 Km 80 Km

Comercialização antecipada (%): 33,33% 50,00%

Disponível - balcão  R$ 123.696,62  R$ 109.776,00 

Redução custos do frete ponta curta  R$ 45.430,43  R$ 51.544,74 

Ganho com a padronização dos grãos  R$ 38.964,24  R$ 14.270,88 

Desconto médio das tradings pela umida-
de

 R$ 46.256,68  R$ 8.175,38

Total  R$ 254.347,97  R$ 183.767,00 
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Para a composição das receitas foram
considerados os seguintes fatores:

1 - Diferença preço disponível e balcão;

2 - Economia com transporte do frete ponta 
curta;

3 - Ganho com a padronização dos grãos.

4 - Desconto médio embutido pelas tradings
no desconto de umidade dos grãos;

O trabalho foi desenvolvido
sobre mais de 1.500 romaneios de
classificação na safra 2013/2014
levantados pela APROSOJA.

R$ 4,11/sc

SOJA MILHO

*Faça sua simulação em: 
www.aprosoja.com.br/produtor/armazena-mt

R$ 2,51/sc

Calculadora*

de ganhos com 
armazenagem 
própria



Tipo Características Vantagens Desvantagens

Silos Elevados de Concreto

Depósitos de concreto de média e grande 
capacidades, constituídos por duas partes 
fundamentais: torre (elevadores, secadores, 
exaustores, máquinas de limpeza, distribuidores 
e demais componentes) e conjunto de células e 
entrecélulas (grãos pós-secagem e limpeza).

• Ocupam menos espaço por serem 
verticais.

• Têm paredes espessas que evitam 
transmissão de calor para massa de 
grãos.

• Têm melhor conservação dos 
grãos, que conferem mais tempo de 
armazenagem.

• Alto custo e longo tempo de instalação.
• Alto custo de manutenção.
• Alta incidência de quebra do grão devido à altura 

do silo.

Silos Metálicos

Silos de média e pequena capacidades, em geral 
metálicos, de chapas lisas ou corrugadas, de ferro 
galvanizado ou alumínio, fabricados em série e 
montados sobre um piso de concreto.

• Fundações mais simples e menor 
custo. 

• Custo por tonelada inferior ao silo 
de concreto.

• Célula de capacidade média que 
possibilita mais flexibilidade 
operacional.

• Possível infiltração de umidade.
• Possibilidade de vazamento de gases durante o 

processo de expurgo.
• Transmissão de calor para dentro da célula, 

podendo ocorrer condensação.
• Maior custo de instalação que os graneleiros.

Armazéns
Graneleiros

Apresentam estruturação bastante simplificada e 
o método de estocagem é vantajoso: os produtos 
são estocados em montes, sobre lajes de concreto 
executadas diretamente sobre o terreno. 

• Baixo custo por tonelada instalada.
• Rapidez de execução.
• Grande capacidade em pequeno 

espaço.

• Pequena versatilidade na movimentação de 
grãos.

• Pequeno número de células.  
• Grande possibilidade de infiltração de água.
• Possibilidade de ocorrer dificuldade de aeração.

Silos Bolsas

Túneis de polietileno de alta densidade constituídos 
por camadas internas e uma camada exterior branca 
de dióxido de titânio, responsável por conferir mais 
resistência e reflexão dos raios solares, que poderiam 
causar ressecamento da lona plástica.

• Baixo custo operacional. 
• Possibilitam separar a safra por 

lotes e qualidades diferentes.
• Otimizam a logística durante a 

colheita.
• Protegem os grãos armazenados de 

agentes externos e de pragas.
• Conservam a qualidade dos grãos.

• Necessidade de adquirir as máquinas 
embutidoras, extratoras e trator (manutenção e 
treinamento).

• Vulnerabilidade de predadores que podem furar a 
superfície plástica.

• Tempo de armazenagem menor que os outros 
sistemas de armazenamento.

• Certa dificuldade para descarregar os grãos 
armazenados.

Silos Móveis

Estrutura metálica com lonas de alta resistência e 
telemetria com automação autônoma e remota. Sua 
modularidade é flexível e expansível conforme a 
necessidade.

• Baixo custo em relação aos demais 
sistemas de armazenagem.

• Baixo custo de manutenção.
• Rapidez de instalação e 

desmontagem com baixa 
necessidade de mão de obra.

• Possibilidade de separar a safra por 
lotes.

• Capacidade de armazenagem limitada.
• Necessidade de equipamentos móveis para carga 

e descarga.
• Vida útil menor em relação aos sistemas de 

armazenagem fixos.

Tipos de
armazenagem

A primeira tomada de decisão consiste na elaboração de estudo 

da viabilidade econômica e elaboração do projeto de acordo com 

a capacidade e a necessidade específica do empreendimento, 

levando em conta o tamanho da área e a produção.

Abaixo os tipos de instalações de armazenamento de grãos.

Como fazer?



Licenciamentos

• CORPO DE BOMBEIROS:

É necessário que o empreendimento faça 

as adequações conforme a Norma Técnica 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso – NTCB nº 44/2016, que

trata sobre Unidades de Armazenamento

e Beneficiamentos de Produtos Agrícolas

e Insumos.

Mais informações
sobre os licenciamentos em:
www.aprosoja.com.br/produtor/armazena-
mt

• AMBIENTAL:

O Comunicado de Armazém e 

Silo é baseado no Decreto 

nº 1.964/2013, o qual deverá 

ser preenchido com as demais 

documentações exigidas e 

protocolado na Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente 

(SEMA).

Elaboração
de projeto1.1

2.1 2.2

1

2

3

• POR QUE FAZER: 

Necessidade de realizar 

estudo da viabilidade técnica, 

econômica e ambiental de 

acordo com a necessidade 

do produtor, bem como 

direcionar o enquadramento 

financeiro necessário para o 

empreendimento. Calcule a viabilidade técnica

e econômica no simulador Aprosoja:

www.aprosoja.com.br/produtor/

armazena-mt

• PARA QUE FAZER:

Com o projeto técnico, 

o produtor poderá ter 

acesso às linhas de créditos 

específicas para

o empreendimento.

• ONDE FAZER:

Consultoria

especializada

privada.

Buscar recursos financeiros
(financiamento)

• PARA QUE FAZER: 

Obtenção de crédito 

e implementação da 

atividade.

• TAXAS DE JUROS*: 

Condições especiais 

de juros para linhas de 

armazenagem (PCA: 

6,5%; INOVAGRO: 6,5%; 

FCO: 7,5% e bônus de 

adimplência de 15% 

(6,3750%)).
*Plano Safra 2017/2018.

O pequeno produtor que não tem 

viabilidade para a construção de 

armazém próprio poderá ter a opção 

de formação de um condomínio 

agrícola de produtores rurais.

• ONDE FAZER: 

Instituições financeiras 

credenciadas ao BNDES, 

Banco do Brasil e 

Sicredi.

• LINHAS DE CRÉDITOS: 

Programa para Construção 

e Ampliação de Armazéns 

(PCA), Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-

Oeste (FCO) e Programa 

de Incentivo à Inovação 

Tecnológica na Produção 

Agropecuária (INOVAGRO).

1.2

1.3
3.1 3.2

3.4

3.3



Em exemplos práticos dos benefícios 

dos condomínios de armazéns podem 

se destacar a oportunidade de melhor 

comercialização na entressafra e a 

padronização do produto armazenado, as 

quais possibilitam maior competitividade. 

O funcionamento da sociedade 

(Condomínio Agrícola) é garantido por 

Contrato de Convenção ou Estatuto 

Social junto a demais documentos, 

conforme decisão do grupo de 

produtores. Não há necessidade de 

registros no CNPJ/MF, Inscrição Estadual, 

Junta Comercial ou Livros Fiscais e 

Contábeis Legais. Trata-se de forma 

legalmente constituída que se presta 

apenas para garantir a posse, o uso e a 

sucessão de bens.

Como montar
um condomínio
de produtores
rurais 

Como
formalizar

Formação de assembleia

Estatuto social

• CONVOCAÇÃO: 

As reuniões podem 

ser convocadas por 

qualquer meio de prova 

(até por telefone) e são 

dispensadas publicações 

de editais.

• O QUE É:

É o documento de 

formalização legal de 

atividade do condomínio 

agrícola.

• POR QUE FAZER: 

Necessidade de 

definição, cargos e 

atribuições da diretoria 

do Condomínio Agrícola.

• ONDE FAZER: 

Consultoria  especializada 

privada ou próprios 

membros condôminos.

• PARA QUE FAZER:

A Assembleia será a 

forma de registrar o 

estatuto.

• POR QUE FAZER: 

Formalizar o condomínio 

agrícola, definir e 

descrever todos os 

direitos e deveres dos 

condôminos.

• ONDE FAZER:

Cartório local.

• NÚMERO DE 

CONDÔMINOS:

Não existe limitação do 

número de condôminos 

ou de consorciados 

para a participação no 

empreendimento.

• CAPITAL:

O capital social pode ser 

integralizado por meio de 

dinheiro em espécie, por 

bens móveis e imóveis e 

por valores oriundos de 

arrendamento e de outras 

vantagens.

• FORMALIZAÇÃO:

Poderá ser por meio de um estatuto 

ou de um contrato social. Quando se 

tratar de um empreendimento com um 

número maior de participantes, o ideal 

é que se faça por meio de estatuto. 

Nesse caso, haverá uma diretoria 

executiva e um conselho fiscal, eleitos 

em assembleia. Já quando se tratar de 

um empreendimento menor, de âmbito 

mais familiar, pode-se adotar

o contrato social.

Veja o modelo de Estatuto de 
Condomínio Agrícola em:

www.aprosoja.com.br/
produtor/armazena-mt

Obs.: o projeto de execução 
do condomínio deverá 

passar por um advogado de 
confiança dos membros para 

garantir a lisura e a legalidade 
do projeto.

PREMISSAS DE SUCESSO

DE UM CONDOMÍNIO AGRÍCOLA:

a) liberdade individual de adesão;

b) participação e democracia;

c) transparência nas ações e na gestão;

d) regras bem definidas por todos os 

participantes;

e) planejamento das atividades;

f) formação e capacitação devem ser 

constantes em todas as áreas.

PROBLEMAS DE MAIOR FREQUÊNCIA:

a) espírito individualista de alguns 

condôminos sobrepondo os objetivos da 

forma associativa;

b) desconfiança, desconhecimento e 

desinformação entre os associados;

c) relação de dependência da organização 

com pessoas externas;

d) falta de participação dos associados, de 

democracia interna e de transparência nas 

ações da forma associativa;

e) criação de regras inadequadas aos 

objetivos do grupo;

f) falta de planejamento para a execução 

das atividades, culminando em resultados 

econômicos negativos.
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(65) 3644-4215
Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 1.777

Edifício Cloves Vettorato, CPA
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil
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