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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 153/2017 

31 de Março de 2017 

 

Utilização de produtos armazenados em silo-bolsa para uso de EGF 

 

A Aprosoja, preocupada com a possível safra recorde de milho semeada e com o 

alto déficit de armazenagem existente no Estado, recentemente solicitou às instituições 

financeiras especial atenção quanto à oferta de linhas de crédito para aquisição de 

equipamentos para utilização de silo-bolsa. A associação também reivindicou que os 

produtos armazenados nesse tipo de equipamento pudesse servir de garantia para o 

Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEPM) - uma modalidade 

de Empréstimo do Governo Federal (EGF).  

 

Dentre as formas alternativas de armazenagem, a utilização do sistema silobags 

ou silo-bolsa apresenta resultados satisfatórios quanto à qualidade dos produtos 

mantidos neste sistema, bem como o seu baixo custo. Algumas de suas vantagens são: 

manutenção da anaerobiose que se faz necessária para manter o ambiente desfavorável 

à presença de microrganismos; controle térmico e ausência de luz e a possibilidade de 

se permitir ao produtor uma janela maior na tomada de decisão para comercialização. 

 

 Os agentes bancários Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal sinalizaram 

positivamente para que fosse dada prioridade junto em suas agências bancárias às 

linhas de crédito para aquisição dos equipamentos, lembrando que o Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste (FCO) possui taxas atrativas assim como possui recursos 
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para atender a essa demanda. Importante destacar que esse pedido foi extendido 

também ao Sicredi.  

 

Ponto importante a destacar é que havia dúvida sobre a possibilidade de que os 

produtos armazenados em silobag pudessem ser utilizados como garantia para o 

Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuarios (FEPM). Os agentes 

bancários concordaram em utilizar os produtos armazenados em silo-bolsa, que pode 

ser operado por até 180 dias, com taxa de juros de 9,5% a.a, com um limite por CPF de 

até R$ 4.5 milhões. Para entender as condições do FEPM, acesse o Manual de Crédito 

Rural aqui.  

 

Para as operações de comercialização (FEPM), é admitida a utilização de silo-

bolsa para armazenamento de milho, desde que cumpra as seguintes exigências: 

a. Prazo máximo de armazenagem de 06 (seis) meses; 

b. Devem ser respeitadas as recomendações técnicas do produto definidas pelo 

fabricante; 

c.  Material do(s) silo-bolsa deve atender à condição tríplice com capa de 

polietileno (branco e preto) com no mínimo 250 micras de espessura; 

d. O local de armazenamento deve ser plano, limpo, sem risco de enxurradas e 

isolado com tela para evitar a ação de roedores e outros animais; 

e. Distância entre bolsas – acima de 1,5 metro; 

f. Umidade máxima do grão – 16%; 

g. Experiência do produtor e existência de todo maquinário necessário para 

efetuar o monitoramento e garantir a guarda do produto sob condições de 

conservação até a sua comercialização; 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/informe_153_anexo_1.pdf
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h. Previamente à contratação da operação, deve-se obter laudo da empresa de 

assistência técnica, que atende ao produtor, sobre a adequação técnica para 

utilização do silo-bolsa; 

i. A estrutura de armazenagem deve estar localizada na unidade beneficiada com 

o crédito ou em propriedade do mutuário; 

j. O depósito deve ser comprovado por meio das declarações apropriadas; 

 

 Para ter acesso aos ofícios recebidos dos agentes bancários que garantem essas 

condições clique aqui e aqui.  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Aprosoja no telefone (65) 3644-

4215. 

 Responsável pelo conteúdo: Comissão de Política Agrícola 

Alexandre Costa da Silva Rego, analista - alexandre.rego@aprosoja.com.br 
Eduardo Vaz da Silva, analista - eduardo.silva@aprosoja.com.br  
Kamila David, estagiária - kamila.david@aprosoja.com.br  

Frederico Azevedo e Silva, Gerente - frederico@aprosoja.com.br 
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