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CEAGESP? 



• CEAGESP – 1969 
• Abastecimento  e armazenagem no Estado de São Paulo 

 

• SINAC – COBAL  
• Sistemas Nacional de Centrais de Abastecimento 

• 21 ceasas  

• 1972 a 1988 

 

• Hoje 
• 42 ceasas e 77 entrepostos 

• 10 mil empresas estabelecidas 

• 20 milhões de toneladas por ano 

• R$ 20 bilhões por ano 

 

 

• 50% da produção de frutas e hortaliças frescas do 
Brasil 
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 No Brasil 



 

 Armazenagem + entrepostagem = abastecimento 

 Armazéns e ceasas  no Estado de São Paulo, desde 1969 

 

 Garantia de escoamento de produção e de abastecimento da 

população 

 

 Empresa estatal ligada à Secretaria da Agricultura de São 

Paulo até 1998, quando foi transferida para o Ministério da 

Agricultura 

 

 

 

 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo 
 



ARMAZENAGEM 

A CEAGESP possui uma rede  de armazéns, 
silos e graneleiros do Estado de São Paulo. 

Ela presta os serviços de secagem, limpeza 
e armazenagem e permite  o financiamento 
e a venda futura do produto e estocado 
pelo produtor. 
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ENTREPOSTOS ou CEASAS 

 

Os Entrepostos Terminais ou 

ceasas são centros de 

recebimento, consolidação e 

distribuição dos produtos 

frescos perecíveis, 

promovendo o 

abastecimento da população 

urbana, a livre concorrência 

e a sobrevivência digna do 

pequeno produtor. 

Atacado e varejo 

Frutas 

Hortaliças 

Flores 

Plantas ornamentais 

Pescado 



Entreposto Terminal 
de São Paulo  

11.000 toneladas por dia 

30% das frutas e hortaliças das 
ceasas do Brasil 

1.500 diferentes municípios no ano 

25 dos 27 estados 

18 países 

700.000 m2 

2.551 empresas atacadistas e 523  
empresas varejistas 

 

Clientes 

Varejo tradicional – 55% 

RMSP – 61% 

Interior paulista – 21% 
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Araçatuba  Araraquara  Bauru  

Franca Guaratinguetá Marília 



Piracicaba 
Ribeirão Preto São José dos Campos 

São José do Rio Preto São Paulo Sorocaba 



Entrepostos 
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Movimento nos entrepostos da CEAGESP

Produtos Mil toneladas

Frutas 2.128

Legumes 1.097

Verduras 495

Diversos 1.258

Flores e Plantas Ornamentais 45

Pescado 53

Total 5.076
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Frutas  

Verduras 

Legumes 

Diversos 



Flores e 
plantas 
ornamentais 



Frutas e hortaliças frescas 
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Frutas e hortaliças são símbolos do que é bom na vida: 

sabor, cor, beleza, frescor, natureza,   saúde, 

prevenção de doença, diversidade na alimentação, 

sustentabilidade do pequeno agricultor, ......   
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Hortaliça 
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Fruta Amido alto Amido baixo

Anonácea Ameixa Abacaxi

Banana Caqui Caju

Kiwi Goiaba Carambola

Maçã Mamão Citros

Manga Maracujá Melão 

Pessego Uva

Climatérica Não 

climatérica 

• Quanto mais madura a fruta na colheita, mais saborosa. 

• As frutas só acumulam açúcar, amido (que se transforma em açúcar 

com o amadurecimento) e compostos voláteis enquanto presas à 

planta mãe. 

• Depois da colheita a fruta não climatérica não fica mais doce. 

• A fruta climatérica, com baixa reserva de amido, fica mais 

colorida e macia. 

• A fruta climatérica, com alta reserva de amido, fica mais doce 

pela transformação do amido em açúcar. 
56 



O abastecimento exige o recebimento de frutas 

e hortaliças de diferentes origens, na sua 

melhor época de produção. 

 

 

O abastecimento exige o conhecimento do tempo 

e origem certos para cada produto. 
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Melancia: sazonalidade por origem no ceasa de São Paulo 



O abastecimento de frutas e hortaliças frescas 

exige centros de recebimento e distribuição, no 

mundo todo – ceasas 
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O que é perda nas frutas e hortaliças frescas?  

 

 

• A perda do produto que vai para o lixo?  

 

• A diferença entre o peso do produto que chega e o peso 
do produto que de fato é consumido?  

 

• A perda de valor por perda de qualidade? 

 



Algumas constatações 

• A colheita é o ponto de maior qualidade das frutas e 
hortaliças 

 

• Todos os cuidados pós-colheita só podem preservar a 
qualidade, diminuir o stress pós-colheita. Eles não 

conseguem melhorar a qualidade, só preservá-la. 

 

• A maior parte das podridões pós-colheita ocorrem pela 
exposição da polpa por danos mecânicos(da colheita até 

o consumo) e o desenvolvimento de microorganismos 

oportunistas  

 

 



• As frutas e hortaliças continuam vivas depois de 
colhidas 

• Metabolismo alto, respirando, transpirando 

• Sem o fornecimento de água e nutrientes pelas raízes e  

• Sem a refrigeração natural da planta-mãe 

• Grande stress 



O caso do pêssego 

   Levantamento semanal na CEAGESP em 2 safras de pêssego 
(2001/2002 e 2002/2003) – 1.835 frutos/amostra. 

 

• Até 44% dos frutos com problemas visíveis 

• 46% das podridões associadas a ferimentos  

• O nível de dano depende da procedência (do produtor) 

 

Martins, M. et al. 



Doenças sem evolução pós-colheita 



Doenças com evolução pós-colheita 



Micotoxinas 

• Toxinas produzidas por fungos 

 

• Se esses fungos crescerem em alimentos, sejam grãos 
(amendoim, milho, soja, trigo, sorgo, etc.) ou produtos 
finais (suco de maçã, frutas secas, etc.) podem liberar suas 
toxinas nesses substratos que serão posteriormente 
consumidos pelo homem  

 

• Seu consumo pode representar risco à saúde humana se houver 
ingestão de grande quantidades ou ingestão continuada. 

  

http://www.microbiologia.vet.br/micotoxinas.htm  

 



MICOTOXINAS EM ALIMENTOS 

IV Seminário de Contaminantes em Alimentos  01 a 02 de setembro 2010 
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Alimentos com um alto risco de  
contaminação por micotoxinas 

Alimento Micotoxinas prováveis 

Amendoim 

Fungo provável 

A. flavus 

A. parasiticus 
Aflatoxinas 

A. flavus  
A.parasiticus 

Aflatoxinas 

Milho 
Fusarium spp. 

F. verticillioides 

Sorgo 

Fusarium spp. 

Alternaria spp. 

A. flavus 

Tricotecenos  
Zearalenona 

Fumonisinas 

Tricotecenos  
(DON) 

Alternariol,  
ácido tenuazônico 

Aflatoxinas 



Alimentos e matérias primas com moderado  risco de 
contaminação por micotoxinas 

Alimentos 

Trigo 

Fungo provável 

Penicillium spp. 

Alternaria spp. 

Fusarium spp. 

Micotoxinas prováveis 

Ocratoxina, citrinina, CPA 

Alternariol,  
ac. tenuazônico 

Tricotecenos 

F. graminearum DON 

Cevada P. verrucosum Ocratoxina 

Cereais à base de milho 

Aflatoxinas 

Tricotecenos  
Fumonisinas 

Cereais à base de trigo 

A. flavus  

Fusarium spp. 

 

Fusarium spp. Tricotecenos 

Café 
A. westerdijkiae 

A. carbonarius 
Ocratoxina 



Micotoxinas encontradas em frutas 

Micotoxinas 

Patulina 

Frutas 

Maçã 

Pera 

Fungos produtores 

Penicillium expansum 

Byssochlamys nivea 

Aflatoxinas Figo 
A. flavus, 

A. parasiticus 

Ocratoxina 

Uvas  

Figos  

Tâmaras 

Groselha 

A. ochraceus, 

A. carbonarius, 

A. niger 



Micotoxinas encontradas em bebidas 

Ocratoxina A 

Patulina 

Café  

Vinhos 

Suco de uva  

Cerveja 

 
Suco de maçã  

Cidra de maçã 

Aflatoxinas 

Café  

Cerveja 



O que causam? 

1)Efeitos agudos: altas concentrações e frequência 

de ingestão única 

 

-Necrose e degeneração gordurosa- AflaB1 
 

 

2)Efeitos crônicos: exposição prolongada a baixas 

concentrações do  agente tóxico 

 

- Aparecimento de carcinoma hepático-AflaB1 



Banco de Alimentos 

• Doações de frutas e hortaliças 
• Produtos sem condições de comercialização  

• Produtos do PAA – Programa de Aquisição da Agricultura Familiar 

• Outras fontes? 

 

• PAA – Programa de Aquisição da Agricultura Familiar  
• Governo Federal 

• Administrado pela CONAB 

• Parâmetro de preço para o produtor – Cotação de Preço da 

CEAGESP 

• Preço de venda do atacado para o varejo 



Nossas sugestões 

1. Não aceite produtos abaixo dos padrões mínimos de 
qualidade do HortiEscolha no recebimento das doações do 
PAA, contribuindo para a melhoria do produto e da 
competitividade do agricultor familiar. 

 

2. Adote os padrões mínimos de qualidade do HortiEscolha na 
escolha dos produtos  para envio às instituições 

 

3. Adote as regras de manuseio mínimo para a prevenção de 
maiores danos mecânicos e transmissão de microorganismos 

 

4. Faça um teste. Talvez a compra para doação dos produtos de 
classificação mais barata e segura que todo o processo de 
busca por doação e separação. 

 

 



Ajude o agricultor familiar a se tornar 

mais competitivo 

1. Promovendo a sua visita ao ’Banco de Alimentos’ 

 

2. Exigindo o rótulo na embalagem, com o nome do 
produtor, o seu contato, endereço, nome do produto e 
variedade 

 

3. Compreendendo o que fica na roça por tamanho ou 
formato inadequados para comercialização mas que 
ainda poderiam se utilizados 

 

4. Articulando com os órgão de extensão rural e 
associações de produtores a doação ou a compra destes 
produtos. 



Padrões mínimos de qualidade 

 

• Defeitos que não devem 
• Ser enviados pelo agricultor ao mercado 
• Ser aceitos pelo comprador 
 

•  Defeitos que  
• Desvalorizam muito o produto 
• Impedem ou prejudicam  muito a sua utilização 
• Tornam o alimento pouco seguro 

 

www.hortiescolha.com.br 

Hortipedia – 97 frutas e hortaliças 
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Faça o seu login no HortiEscolha e V. 

saberá: 

 

• A classificação de melhor custo-benefício, 

• As características mensuráveis de cada produto 

• Os padrões mínimos de qualidade  

• A melhor época de utilização de cada produto,  

• Que outros produtos podem ser utilizados com a mesma função 
e tipo de preparo no cardápio 

• Se o produto é produzido por agricultores locais  

• Como descrever o seu objeto de compra 

• O que exigir do seu fornecedor na entrega do produto. 
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Entre em contato com o HortiEscolha 

• Consulte os nossos técnicos  

• Agende o seu treinamento a distancia ou presencial 

 

www.hortiescolha.com.br 

hortiescolha@ceagesp.gov.br 

 

11 36433824/ 11 36433890 / 11 36433892 
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Manuseio Mínimo 

cqh@ceagesp.gov.br 
 
www.hortibrasil.org.br   

Regras de manuseio e 

conservação. 

mailto:cqh@ceagesp.gov.br
http://www.hortibrasil.org.br/


Diferenciação de valor no mercado atacadista 

no mesmo dia 



Laranja Baia 

Classificação A B C

Diâmetro - mm Maior que 90 80 a 90 Menor que 80

Índice de Valoração 1,47 1,24 1,00

Diferença = 47 % 



Abacaxi Pérola 

Classificação Graúdo Médio Miúdo

Massa - kg Maior que 1,50 1,20 a 1,50 Menor que 1,20

Índice de Valoração 1,49 1,29 1,00

Diferença = 49 % 



Cenoura 

Classificação Extra AA Extra A Extra

Comprimento - mm 220 a 260 180 a 219 140 a 179

Índice de Valoração 1,64 1,29 1,00

Diferença =  64 % 



Classificação Extra AA Extra A Extra Extrinha

Massa- gramas Maior que 142 120 a 142 88 a 118 Menor que 88

Índice de Valoração 2,16 2,00 1,83 1,00

Tomate Italiano 
Diferença = 116 % 



Tomate Longa Vida 

Classificação Extra AA Extra A Extra Extrinha

Diâmetro mm Maior que 70 60 a 70 50 a 59 Menor que 50

Índice de Valoração 1,66 1,50 1,33 1,00

Diferença =  66 % 



Chuchu Verde Claro 

Classificação Extra AA Extra A Extra

Massa - gramas Maior que 250 250 a 450 Menor que 450

Índice de Valoração 1,96 1,44 1,00

Diferença = 96 % 



Maior que 25 cm 

 Entre 20 e 25 cm 

Entre 15 e 20 cm 

1,68 

Extra   

Pepino Japonês 

Extra AA  

Extra A  1,33 

1,00 

Diferença = 68 % 



Abobrinha 
Italiana 

Classificação Extra AA Extra A Extra

Comprimento - cm Maior que 20 20 a 25 Menor que 25

Índice de Valoração 1,90 1,35 1,00

Diferença = 90 % 



Alface Crespa (24 pés) 

1,00 
Alface Crespa (24 pés) 

 1,66 

Qualidade da Alface 

66% 



Formato do pepino 

2,00 1,00 

Pepino reto Pepino torto 

100% 



Nossas sugestões 

1. Não aceite produtos abaixo dos padrões mínimos de 
qualidade do HortiEscolha no recebimento das doações do 
PAA, contribuindo para a melhoria do produto e da 
competitividade do agricultor familiar. 

 

2. Adote os padrões mínimos de qualidade do HortiEscolha na 
escolha dos produtos  para envio às instituições 

 

3. Adote as regras de manuseio mínimo para a prevenção de 
maiores danos mecânicos e de transmissão de 
microorganismos e de DTAs. 

 

4. Faça um teste. Talvez a compra para doação dos produtos de 
classificação mais barata e segura que todo o processo de 
busca por doação e separação. 
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