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RESUMO (Resumo é em espaço simples) 

 

O intuito desta pesquisa, se da devido a modernização no âmbito agrícola, onde se fez 

necessário a melhoria e o aperfeiçoamento no trabalho do agricultor. Analisando para isto a 

viabilidade na implantação de um silo para armazenagem dos grãos. A função do agricultor 

começa no preparo do solo, manejo, colheita e o trabalho que vem após a colheita como o 

transporte do cultivo, o armazenamento e a classificação do mesmo. A agricultura perdeu 

sentido, passando a depender de outros serviços como maquinas e insumos, passando ainda a 

necessitar do pós colheita como armazéns, agroindústrias e os locais de venda. Mostrando que 

para um bom resultado a agricultura não precisa somente contar com o clima e com um solo 

de qualidade, mas necessitando de vários pontos que a auxiliem diretamente, durante e logo 

após a colheita. O estudo foi realizado na Fazenda Penélope, localizada na cidade de Santa 

Rita do Oeste Paraná. Sendo comparada a produção armazenada com a produção entregue, 

percebendo, que através do silo, o retorno financeiro do agricultor passou a ser maior, 

utilizando-se de todos os componentes resultantes da colheita. Mostrando assim a real 

vantagem do agricultor possuir conhecimento das vantagens oferecidas pela implantação de 

silos. Sendo que estes também possam vir a ter seu próprio armazém, melhorando a 

lucratividade de todos. 
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INTRODUÇÃO  

Com o decorrer do tempo a agricultura foi se modernizando, e aperfeiçoando sua 

forma de trabalho, e juntamente a esta modernização percebeu-se que o produtor necessitava 

de uma unidade armazenadora de grãos em sua propriedade, pois os armazéns de cooperativas 

já não comportavam armazenar a safra de todos os agricultores, sem contar com o alto custo 

para deixar seu produto, nos silos cooperativos.  

Com isto o agricultor passou a implantar em sua propriedade unidades de 

armazenamento de grãos, que segundo Lorini et al (2002), são caracterizados através de 

células ou mesmo por compartimentos estanques, que diminuem as incidências do ambiente 

externo. Tendo desta maneira maiores possibilidades de controle das fontes de deterioração, 

com menor incidência de perdas das características biológicas e dos componentes físico-

químicos.  

O presente estudo objetiva realizar uma análise da viabilidade na implantação de um 

silo em uma propriedade rural, onde se far-se-á o levantamento de dados para que haja a 

possibilidade de  estocar o produto em silos nas propriedades particulares, em comparação a 

entregar os grãos na cooperativa, identificar o percentual da redução de perdas e melhoria na 

qualidade do produto, apurando os investimentos necessários quando da implantação do silo, 

ainda diagnosticar dificuldades encontradas para implantação,  propor fatores para redução 

dos custos na manutenção do silo e produto, e calcular o tempo necessário de operação do silo 

para que ocorra um completo retorno sobre o investimento (ROI). 

A pesquisa se justifica por tratar da Contabilidade Agrícola, de extrema importância 

nas propriedades rurais. Quanto a pesquisa, será realizada a análise da viabilidade na 

implantação de um silo e a manutenção de um já existente. Será aplicada a análise na Fazenda 

Penélope, no distrito de Santa Rita do Oeste - PR. 

 Este levantamento é de grande importância para a agricultura, no que diz respeito ao 

armazenamento dos grãos. Segundo Marion (2014, p. 4), as empresas, ao vez de entregar 

diretamente a colheita, fazem a armazenagem da mesma, aguardando a melhora no preço. 

Sendo que este fato pode trazer mais condições de negócios futuros e de maior relevância ao 

agricultor, em vez de se render ao preço ofertado pelas cooperativas na hora da colheita, 
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podendo ainda analisar os custos que são envolvidos por sacas, e efetuando o comparativo 

com a entrega direta da colheita na cooperativa local, ou a entrega futura do grão já 

processado. Justifica-se ainda pelo fato de os autores levarem em conta que este assunto esta 

surgindo com grande ênfase nos últimos tempos, podendo vir a se tornar algo de grande 

importância não apenas para alguns agricultores, mas sim para a grande maioria deles.  

O estudo realizara em duas etapas, sendo a primeira teórica a qual se deu por 

levantamento de parte bibliográfica, ou seja, análise de livros, sites da Internet, artigos 

científicos e também periódicos envolvidos na área, no caso da contabilidade agrícola e 

pecuária.  A segunda etapa prática, onde foram analisados os demonstrativos quanto à 

viabilidade da implantação do silo, com os livros caixa, notas de entrega de produto, 

informações relativas a perdas de grãos e também o levantamento dos gastos na implantação 

do silo. Com os resultados, realizou-se análise para a melhoria e aperfeiçoamento do mesmo, 

na Fazenda Penélope, no distrito de Santa Rita do Oeste – PR. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 No mundo atual com as constantes mudanças que vem ocorrendo no setor da 

agricultura, se faz necessário que os agricultores acompanhem as mudanças, para não ficarem 

para traz, e um dos fatores que vem contribuindo com os agricultores é possuir em sua 

propriedade um silo para que possa guardar e preparar o grão para efetuar a entrega somente 

quando o preço for justo e de seu agrado nas cooperativas, assim não mais necessitando, se 

sujeitar ao que tais cooperativas querem ofertar por seu produto.  

 Valendo-se deste ponto o agricultor acaba por deixar de perder parte de sua safra, pois 

na hora da entregar, a cooperativa faz a retirada dos grãos que julgam ser descarte. Quando o 

agricultor processa o grão antes da entrega, ele não possui tal perda.  

 A implantação dos silos teve inicio na década de 70, com o intuito de armazenar os 

grãos produzidos, sendo que no decorrer do tempo o agricultor passou a perceber que ele 

mesmo necessitava de um armazém em sua propriedade para armazenar os grãos colhidos.  

 Neste sentido a contabilidade agrícola segue um panorama de atividades, segundo 

Callado (2011), começa no preparo do solo, manejo, colheita e o trabalho que vem após a 

colheita como o transporte do cultivo, o armazenamento e a classificação do mesmo. Isto se 
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faz necessário, pois somente desta forma o agricultor terá certeza de que seu produto obterá a 

qualidade que espera, dentre este processo o armazenamento se faz de grande importância, 

pois garante o lucro da safra. 

O armazenamento do grão tem por sua finalidade manter a qualidade do mesmo, 

segundo Lorin et al (2002), o armazenamento permite que os grão que não forem 

comercializado imediatamente após a colheita, mantenham suas características e sua 

qualidade. Tal processo diminui as perdas, que pode chegar a de 30%, utilizando-se apenas 

das tecnologias adequadas.  

Durante os anos a agricultura sofreu enumeras mudanças, segundo Araújo (2007), a 

agricultura perdeu sentido, passando a depender de outros serviços como máquinas e insumos, 

passando ainda a necessitar do pós colheita como armazéns, agroindústrias e os locais de 

venda. Mostrando que para um bom resultado a agricultura não precisa somente contar com o 

clima e com um solo de qualidade, mas necessitando de vários pontos que a auxiliem 

diretamente, durante e logo após a colheita. 

 O Brasil vem se destacando como um dos maiores produtores de grãos, levando em 

consideração que o grão fica submetido a vários fatores, segundo Lorini et al (2010, p. 68 e 

69); 

 

(...) Estes fatores são divididos em físicos, como temperatura e umidade: químicos, 

como fornecimento oxigênio; agentes biológicos, como insetos, ácaros, pássaros, 

roedores, fungos e bactérias; e aqueles relacionados ao homem, através de seus 

métodos de manuseio, armazenamento, transporte e desinfestação dos produtos. Os 

fatores que interagem com o ambiente de armazenamento também se relacionam 

estreitamente com a rapidez da deterioração dos produtos. As causas das perdas na 

pós-colheita de grãos podem ser devido a fatores que antecedem a colheita (histórico 

do produto), fatores de colheita, secagem e armazenamento. No armazenamento as 

perdas acontecem sobre o produto final, já pronto para a comercialização, o que as 

tornam de grande relevância nesta faze do sistema pós-colheita.(...) 

 

 Levando em conta estes fatores, é de suma importância para o agricultor tomar todas 

as precauções possíveis, para que o mesmo não sofra perdas, nem de grãos e tão pouco de 

valores, quando da venda.  

Todos os setores possuem relações importantes, para Callado (2011, p.1) tal fato se 

mostra a partir do:  
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O ambiente econômico e social no qual o agronegócio esta inserido tem se tornado 

cada vez mais complexo e diversificado. O que anteriormente era entendido como 

uma exploração econômica de propriedades rurais isoladas é parte de um amplo 

espectro de inter-relações e interdependências produtivas, tecnológicas e 

mercadológicas.  

  

Sendo que o agronegócio não esta sozinho em seu processo, ele necessita de algumas 

relações que influenciam de forma direta o seu ciclo, mostrando que o agronegócio se 

relaciona facilmente até mesmo com a tecnologia, melhorando sua eficiência e dando maior 

confiança aos produtores. 

A agricultura possui diversas características que não podem passar despercebidas aos 

olhos dos agricultores neste contexto Silva (2013, p.23), diz: 

 

Ao contrário do setor urbano (indústria e comércio), a agricultura sofre a 

interferência de uma série de fatores que são próprios do setor rural. Assim, a tarefa 

de produzir alimentos não é uma atividade de fácil execução em qualquer parte do 

mundo. O setor está sob a influência direta de condições que apresentam riscos e 

incertezas inerentes à atividade agrícola devido às condições do clima. Outros são as 

constantes modificações do mercado e a própria política econômica, que, no caso 

brasileiro, vem sofrendo muitas modificações a cada mudança de governo. A análise 

e o conhecimento desse cenário são de suma importância para que o empresário 

rural possa definir com segurança as estratégias para sua empresa, visando ao uso 

racional de todos os fatores de produção disponíveis.(...) 

  

Partindo deste cenário é possível que haja uma análise no que diz respeito aos fatores 

que se relacionam diretamente a agricultura. Para que a colheita possa ser farta e de qualidade 

é necessário que o clima contribua, para que o agricultor possa ter um bom retorno sobre todo 

o investimento feito, ele precisa contar com o bom senso do poder político, que influencia 

diretamente nos preços ofertados pelo mercado.  

 Existem alguns processos que precisam ser adotados quanto à qualidade ofertada pelo 

grão, segundo Callado (2011), a adoção de processos de automação de limpeza, classificação, 

formas de embalar e armazenar o produto tem sido pontos importantes para o crescimento da 

produtividade, aumentando os recursos e a renda.  Fazendo-se valer de pequenos processos o 

agricultor poderá ter um retorno cada vez maior, em termos de qualidade, quanto de valores 

ao seu produto ofertado. 

 Com intuito de uma maior valorização do produto agrícola, Araújo (2007) mostra que 

os fatos de transportes, classificações e embalagens quando realizados na propriedade, 

ocupam uma importância relevante. Os cuidados são necessários para que não ocorram danos 
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e possíveis perdas, e aumente a valorização do produto. O agricultor necessita se precaver 

com todos os processos para não por em risco sua produção. 

 Para os tempos atuais, quando se trata de investimento em infra-instrutora e qualidade 

de processamento já não diz mais respeito apenas aos grandes produtores, mas sim a todos, 

seguindo este pensamento Gortardo e Jr. revela que investir em equipamentos de qualidade 

para efetuar o armazenamento do produto já deixou de ser um privilegio e passou a ser uma 

necessidade para todos. Verifica-se que os produtores têm a oportunidade de armazenar sua 

safra até que o mercado ofereça preços e ainda o agricultor consiga manter a qualidade do 

grão que ira vender. Mostrando a importância de se poder armazenar adequadamente a safra 

na propriedade, com isto o agricultor deixa de perder valores e qualidade, sendo que agora é 

ele quem decide quando e como ira comercializar o seu produto.  

Existem vários pontos a serem analisados na viabilidade de se possuir um silo na 

propriedade rural, segundo Lorini et al (2002),  o armazenamento em silos tem se difundido 

pois proporciona uma maior agilidade no processamento do grão. Tendo assim, pontos 

positivos como: não necessitar gastos com sacos para armazenar o produto, diminuição com 

custos de mão-de-obra, menor risco de pragas e ainda ocupa menos espaço. Algumas das 

desvantagens estão relacionadas: a um alto investimento na implantação do silo, diminui a 

tolerância quanto à umidade dos grãos, necessita de mão-de-obra que possua experiência para 

o armazenamento, tendo uma menor possibilidade de individualizar os lotes de grãos através 

de tipos e valores e por fim, se houver alguma contaminação o mesmo pode atingir todo o 

estoque. 

 Para não correr risco com o produto colhido, segundo Araújo (2007), no que tange a 

sazonalidade da produção agropecuário o armazenamento é de necessidade imprescindível 

durante a comercialização que pode ocorrer durante qualquer período do ano, sendo possível 

que ocorra ainda durante a entressafra. Assim permitindo uma maior lucratividade, devido à 

redução de perdas dos grãos, que podem derivar de vários pontos, e fatores de clima. 

 O planejamento do silo necessita que se leve em consideração alguns pontos, que 

segundo Lorini et al (2002, p. 162): 

 

No planejamento do sistema de armazenamento é desejável que se tenha dois ou três 

silos de diferentes tamanhos e capacidades, pois a produção dos diferentes produtos 

pode variar de ano para ano e também, produtos de qualidade diferentes irão 
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necessitar de serem armazenados separados. A flexibilidade obtida com um número 

maior de silos irá, no longo prazo, compensar os investimentos iniciais. 

  

 Mesmo o agricultor sabendo que o investimento inicial para se ter um silo na 

propriedade é alto, considerando os vários fatores que contribuem a favor do mesmo, fará 

com que o retorno venha em pouco tempo avaliando ainda a qualidade, que é de suma 

importância para o agricultor.  

O agronegócio é um dos motores que influenciam a economia mundial, segundo 

Crepaldi (2012), este setor vem registrando avanços em termos de qualidade e quantidade, 

sendo um dos fatores de geração de renda. Verifica-se que desempenho médio vem superando 

o da indústria, ainda esta situação vem atingido o âmbito nacional, sendo que possui 

capacidade de impulsionar os outros setores.  Isto mostra a importância do agronegócio ter se 

tornado importante não somente para o agricultor, mas também para o mundo dos negócios 

em geral, trazendo resultados surpreendentes.  

As estruturas de armazenamento de grãos necessitam de um sistema de areação, 

segundo Lorini et al (2012), a técnica de areação pode ser aplicada a qualquer estrutura de 

armazenamento de grãos a granel. Quando do armazenamento dos grãos por longos períodos 

nos silos, se faz necessário que seja feito o processo de areação. Quando da areação dos grãos 

as quantidades de ar utilizadas são baixas e o processo é lento, sendo que este processo ira 

uniformizar a temperatura dos grãos, mantendo a umidade e a temperatura adequadas. Este 

sistema tem por finalidade evitar o aparecimento de pragas, e ainda evitar que o produto 

estrague enquanto aguarda um valor razoável para ser comercializado. 

Os silos podem ser construídos de várias formas, podendo ser de concreto, metálicos, 

horizontais, ou mesmo em bolsas, segundo Paturca (2014), os silos de concreto são 

normalmente construídos quando a área for mais próxima das indústrias, pois utiliza menos 

espaço físico, devido ao alto valor comercial dos terrenos, estes silos têm funcionamento 

automático, onde são controlados por painéis que direcionam as etapas para os grãos. Silos 

metálicos, são de pequena e média capacidade de armazenamento, são feitos com chapas lisas 

ou corrugadas, onde se utiliza o ferro galvanizado ou mesmo alumínio, e seu piso é feito de 

concreto, estes são utilizados nas áreas de produção, uma vez que os preços das áreas de terras 

normalmente são menores nestas regiões. Silos horizontais tiveram inicio 1950 nos Estados 

Unidos, já no Brasil, vieram com o intuito de diminuir custos, são de construção rápida com 
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estrutura simples, possuem algumas características pessoais, os grãos armazenados nestes 

silos necessitam possuir uma umidade menor que as convencionais. E ainda, os silos em 

bolsa, são de fato mais econômicos aos produtores e normalmente utilizados em momentos de 

emergência, é feito de polietileno sendo um tubo flexível, possui um baixo valor de 

investimento.  

Cada modelo de silo tem uma característica pessoal, sendo que ainda existem mais 

alguns modelos diferentes de silos, cada um deles com uma característica e finalidade 

especifica. Mostrando que é possível sim possuir um armazém na propriedade rural. Apenas 

necessitando avaliar o tipo de propriedade e ainda o espaço físico disponível para implantação 

de tal investimento.  

Assim a analise mostra que o agricultor apenas necessita verificar quanto pode e quer 

gastar, para que seu produto possa valer mais e ter a possibilidade de sair da propriedade 

apenas no momento que se julgar bom para a comercialização. Podendo ainda armazenar o 

produto com a finalidade de fazer a utilização deste grão, para trato de animais, segundo Silva 

(2013, p. 50); 

 

Máquinas e equipamentos agrícolas são todos os instrumentos que facilitam o 

trabalho na empresa rural. Sua aquisição, normalmente, requer altos investimentos, 

exigindo do empresário uma boa análise. Assim, é preciso planejar de forma correta 

a necessidade de uma maquina ou de um equipamento para que não aconteçam 

inversões desnecessárias e que venham a onerar os custos de produção. [...] 

 

Valendo-se desta análise, o agricultor não terá nenhum susto na aquisição e 

implantação de quaisquer bem feitorias em sua propriedade. É importante ainda que se tenha 

alguns conhecimento financeiros para que não ocorram dificuldades durante a estes processos.  

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O presente estudo foi realizado entre os dias 03 e 17 de agosto de 2015, na Fazenda 

Penélope, localizada na cidade de Santa Rita do Oeste Paraná - PR. A fazenda possui uma 

área total de 1.184,84 hectares com 600,16 destinados a plantação, 110,64 destinados a 

pastagens e 323,20 reserva de mata ciliar. 
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Para a realização do plantio na fazenda é necessário o uso de agrotóxicos, sementes, 

adubos, maquinário agrícola, combustíveis. Para o cultivo da soja se faz necessário a 

utilização de 65 sacas de sementes, onde o custo anual é de R$1.257.360,00.  No plantio da 

safrinha de milho necessita-se de 120 sacas de semente por alqueire, onde o custo é de R$ 

892.800,00, tais valores somados geram o custo anual de R$ 2.150.160,00. 

Quando da colheita da safra obtém-se os seguintes resultados. Para o milho colhe-se 

um total de 4.017.600 kg, e para a soja 2.380.800 kg, conforme apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Média bruta colhida por alqueire 

SAFRA E SAFRINHA SACAS 60KG 

Grão Sacas   

Colheita por 

alqueire 

Total Colhido 

na safra  

MILHO 270 TOTAL 66.960 4.017.600 

SOJA 160 TOTAL 39.680 2.380.800 

Fonte: Dados do trabalho (2015) 

 

A propriedade possui uma média bruta colhida por alqueire (safra e safrinha) de 270 

sacas (60 kg cada saca) de milho, e 160 sacas (60 kg cada saca) de soja. Esse total produzido 

apresenta percentuais de perca por impureza e umidade conforme apresentado na tabela 2.  

 

Tabela 2- Demonstração das impurezas por colheita safra e safrinha. 

  MILHO SOJA   MILHO SOJA 

QUANTIDADE COLHIDA 

KG     

SACAS 

60KG TOTAL   

TOTAL COLHIDO KG 4.017.600,00 2.380.800,00 SACAS 66.960,00 39.680,00 

IMPUREZA 1,00 1,00 

   UMIDADE 9,98 4,60 

   % DESC.TOTAL 

     DESCONTOS KG 10,98 5,60 

   Kg 441.132,48 133.324,80 SACAS 7.352,21 2.222,08 

LÍQUIDO - 3.576.467,52 - 2.247.475,20 TOTAL 59.607,79 37.457,92 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Percebe-se que há um grande valor de descontos gerados, o que representa uma grande 

perda financeira quando da entrega na cooperativa. Para a safra de milho há uma perca de 
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R$20.556,24 e para a soja R$173.322,24, somando uma perca financeira anual de R$ 

193.878,24. 

A fazenda utiliza na sua negociação, o serviço de uma corretora, a qual se encarrega 

das negociações de mercado, buscando um melhor preço na venda da produção. Para isto se 

faz um contrato de compra e venda, sendo que o frete é por conta do comprador. Este 

processo gera uma redução de custos para o agricultor, ainda proporcionando economia de 

tempo, que seria gasto na entrega da produção na cooperativa. 

Para reduzir essas percas propõe-se a utilização de silos implantados junto à 

propriedade. O silo disponível na fazenda Penélope tem a capacidade para secar 1.166.67 

sacas e de armazenar até 60.000,00 sacas. Para a implantação do silo utilizou-se um recurso 

de R$1.600.000,00, financiados em 12 anos, com um custo mensal de R$11.111.11. 

Todo o processo de secagem desenvolvido na propriedade apresenta custos, como a 

compra da madeira utilizada na secagem, sua aquisição se da por 200 metros cúbicos por ano, 

onde se paga o preço entre R$ 85,00 e R$ 95,00 por metro, num total de R$17.000,00 a R$ 

19.000,00 no ano, ainda utiliza-se madeira de recurso próprio em torno de 200 metros cúbicos 

por ano que se da sem custos. 

Têm-se ainda como custos, com energia elétrica, água e salário dos funcionários, que 

recebem um valor fixo mais adicional de horas extras. Somam um total de R$ 81.000,00 tanto 

para soja quanto para o milho, em um total anual de R$162.000,00, sendo este valor já 

contabilizado no custo do plantio por alqueire. 

Toda colheita gera quebra técnica (casca do grão; quebra do grão; pó) que produz a 

quirela e o resíduo. A quirela é utilizada para trato dos animais da propriedade e o resíduo é 

vendido. Da quirela produz-se por safra de milho a quantidade de 80.352 kg, caso a mesa 

fosse adquirida na cooperativa, traria o custo de R$ 24.105,60 sendo que cada saca de 60kg 

custa R$ 18,00. Para a safra de soja obtém-se a quantidade de 47.616 kg que se fosse para 

adquirida resultaria num gasto de R$ 14.284,80. O resíduo gerado por safra é vendido, sendo 

que a safra de milho tem 40.176 kg de resíduo que na venda trás um retorno de R$ 12.052,80, 

já na safra de soja o resíduo é de 23.808 kg, que na venda oferece um retorno de R$7.142,80, 

sendo que a venda é feita por R$0,30 por kg de resíduo. Com a utilização destes dois métodos 

o produtor deixara de gastar e terá como retorno um saldo de R$ 57.585,60 por ano. 
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A quebra técnica, no caso a quirela é utilizada na propriedade para a alimentação de 

350 cabeças de gado, que se fosse feita a entrega dos grãos nas cooperativas, tal alimento 

necessitaria ser adquirido gerando um gasto a mais para o produtor. 

Levando em consideração tais informações, tem-se apenas a parte que cabe a 

propriedade onde já se encontra o silo implantado. Se o agricultor opta-se por entregar a sua 

colheita em uma cooperativa, estes dados obteriam resultados diferenciados, sendo que os 

gastos com o plantio permaneceriam, mas o retorno seria completamente diferenciado, uma 

vez que a entrega seja na cooperativa, existem vários descontos, estes se dão por umidade e 

impurezas. 

Os procedimentos ocorridos na entrega diretamente a cooperativa passam nas 

seguintes etapas, após a colheita o caminhão se desloca até a cooperativa, onde é feita a 

classificação do produto, retirando uma amostra para detectar o teor de umidade, no caso do 

milho quando se tem uma umidade em torno de 17,10%o desconto será de 5,16% do total 

entregue, este percentual pode variar até 21,50% de umidade com desconto de 13,50%.  Já no 

caso da soja tem-se a umidade de 15,10% e o desconto de 1,90%, podendo chegar a 21% de 

umidade e 11,01% de desconto. 

Outro fator de beneficio ao agricultor seria a redução do tempo gasto em filas, no 

período de safra, bem como os riscos com intempéries climáticas. Percebe-se que muitas 

cooperativas possuem uma capacidade de recebimento de grãos limitada, isso deve-se ao 

grande aumento na produtividade média das propriedades. 

O custo total da implantação de um silo é de R$1.600.000,00, financiado em 12 anos. 

O que gera uma parcela mensal de R$11.111,11, considerando-se que o agricultor terá uma 

redução apenas dos descontos gerados na entrega para a cooperativa de R$ 393.888,48 anual. 

Equivalendo mensalmente um valor de R$32.824,04.   

Analisando os dados apresentados, para que seja efetuado o completo pagamento do 

silo, baseando-se apenas no que haveria de descontos na entrega do produto em uma 

cooperativa, teremos o seguinte cálculo. A implantação como já citada tem o desembolso de 

R$1.600.00,00 e os descontos calculados mensalmente seriam de R$ 32.824,04, assim 

resultado na quitação total em apenas 5 anos. Sendo que o financiamento inicial foi para ser 

pago em 12 anos, a partir da quitação total, o agricultor terá este valor como lucro líquido 

mensal. 



ARTIGO 

 
 

 

Um dos fatores que pode acarretar a não implantação do silo, é seu alto investimento 

inicial, sendo que alguns agricultores não teriam como obter os valores necessários para que o 

mesmo fosse construído. 

A seguir um comparativo dos valores entre a entrega do grão na cooperativa e a venda 

futura, como grão já processado na propriedade. 

 

Gráfico 1 –Comparativo da venda futura e a entrega na cooperativa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos dados levantados, pode-se observar, que a modernização oferecida aos 

agricultores, pode sim melhorar inclusive a vida pessoal dos mesmos. Analisando tais 

informações, visualizou-se um lucro maior em pouco tempo e uma economia de tempo. 

Tempo este que poderá ser gasto com os familiares ou até mesmo, para o descanso do 

trabalhador rural. 

O estudo demonstrou claramente que ao optar pela implantação do silo, o agricultor 

passa a ter opções de negociação facilitada, pode-se utilizar dos recursos disponíveis através 

da colheita na própria propriedade, diminuindo gastos que são de suma importância para a 

sobrevivência de seus animais que se da com as sobras da colheita. Demonstrando assim, que 
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é realmente viável se possuir um silo na propriedade particular, deixando assim de ser 

dependente das cooperativas e passando a ser o responsável pelo seu melhor resultado 

financeiro.  

Percebe-se ao final desse trabalho, que é real viabilidade da implantação do silo na 

fazenda. Observa-se que a análise deixou esclarecidas as dúvidas quanto aos valores 

desembolsados e os valores de retorno, ainda demonstrando o tempo que se leva para a total 

quitação do silo. Fica evidenciado que é mais rentável e viável o armazenando do grão no silo 

particular do que em cooperativas. 
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