




HISTÓRIA
• A CEAGESP foi criada em maio de

1969, por meio da fusão de duas
empresas do setor de
abastecimento agroalimentar
pertencentes ao governo do
estado de São Paulo:

CAGESP – Companhia de
Armazéns Gerais do Estado de São
Paulo;

CEASA – Centro Estadual de
Abastecimento S.A.

Em 1997, foi transferida à União e
subordinada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).



• ENTREPOSTAGEM:

Disponibiliza 
infraestrutura 

adequada para a 
comercialização de 

produtos 
hortifrutigranjeiros, 

flores e pescado, 
através do uso 

remunerado dos 
espaços, por pessoa 

jurídica ou física.

ATIVIDADES REALIZADAS

CEASA de São José do Rio Preto





• ARMAZENAGEM:

Presta apoio a 
produtores rurais, 

cooperativas e 
agroindústrias no 
pós-colheita de 

produtos 
agropecuários e 

derivados 
(beneficiamento, 

guarda e 
conservação de 

mercadorias como 
milho, soja, trigo, 

açúcar, entre 
outros). 

ATIVIDADES REALIZADAS

Armazém de Avaré





ENTREPOSTO TERMINAL DE SÃO PAULO - ETSP

• O ETSP – é o maior em 
volume de 

comercialização de 
hortifrutigranjeiros, 
flores e pescado da 

América Latina.

• Instalado na cidade de 
São Paulo, numa área 
de aproximadamente 

700 mil m², está 
subdividido em setores 

específicos para a 
comercialização de 

cada tipo ou segmento 
de produto (frutas, 
legumes, verduras, 
flores, pescados e 

outros).



Boxes



Varejão

Horário de Funcionamento:
Quarta-feira: Das 14h às 22h

Sábados: Das 7h às 12h30
Domingos: Das 7h às 13h30



Feira de Flores

Horário de Funcionamento
Terças e Sextas

Das 0h às 9h30 no MLP
Segundas e Quintas

Das 2h às 14h



Pescado

Horário de Funcionamento
Terça a Sábado

2h às 6h da manhã



Armazenagem



Mapa das capacidades estáticas em 2018



• Serviços oferecidos

• Atendimento Personalizado: engenheiros agrônomos e técnicos especializados 
conduzem todas as etapas do processo de armazenamento.

• Amostragem e Classificação: todos os grãos, antes de serem armazenados nos 
Silos, passam por um processo de amostragem e classificação (teor de umidade, 
matérias estranhas, impurezas, insetos entre outros itens importantes na 
tipificação do produto).
Serviço de Classificação Vegetal (SECLAC).

• Limpeza e Secagem: quando os grãos a apresentam impurezas e/ou teor de 
umidade acima dos padrões de recebimento da CEAGESP (1% de impureza e 14% 
de umidade), eles passam por processo de limpeza e secagem antes de serem 
armazenados.

• Tratamento Fitossanitário: processo realizado nos produtos recebidos (expurgo 
e/ou pulverização com inseticida liquido) com objetivo de evitar a ocorrência de 
pragas
e garantir a manutenção da qualidade durante o armazenamento.

• Transbordo: transferência de mercadoria de um veículo para outro do mesmo 
tipo.

• Balança de caminhão: pesagem avulsa tarifada.

• Warrants: a CEAGESP está habilitada a emitir Títulos de Créditos Especiais que 
possibilitam o financiamento dos estoques dos produtos armazenados.

http://www.ceagesp.gov.br/armazens/seclac/


Tipos de Armazém

• Convencional

• Silo Vertical

• Silo Horizontal

• Graneleiros



Convencional



Silo Vertical



Silo Horizontal



Silo Graneleiro



Unidade Padrão Graneleira



Modais



Atualidade Agrícola de São Paulo

• A sojicultura ocupa atualmente 900 mil hectares no Estado;

• Produção 8° - 2,5 milhões t. ;

• Área Plantada de Cana – Aproximadamente 5,6 milhões de 
ha;

• 15% a 20% Renovação anual;

• 50,4 milhões de Sacas+- 3 milhões t-Produtividade de 60 
sc/ha;

• 2.000.000 ha de pastagem degradada – 3,6 milhões t.





Sustentabilidade 

Responsabilidade Social

Plano 2018

Meio Ambiente
Resíduos Sólidos

Coleta Seletiva

Prevenção

Eficiência Água / Energia

Institucional                                                                                                                
Capacitações

Cooperação Técnica                                                                                                           

Certificações                                                                                                                

Compras públicas                                                                                                             

Indicadores



Festivais Gastronômicos



Para maiores informações acessem 
o site:

www.ceagesp.gov.br
Sigam nas redes sociais

Facebook Ceagesp
Instagram @ceagesp.oficial

http://www.ceagesp.gov.br/


Obrigado

Eng° Agrônomo Francisco Laface
e-mail: francisco.laface@ceagesp.gov.br

Tel: 11 3643-3979

13 98125-4165

mailto:francisco.laface@ceagesp.gov.br

