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PRÊMIO
EMPRESA BRASILEIRA 

DO ANO 2018.

O INSETICIDA VirControl S.f.  
É INDICADO NO CONTROLE DA LAGARTA 
Spodoptera frugiperda, PRINCIPAL PRAGA 
PRESENTE NA CULTURA DO MILHO.

E F I C I Ê N C I A  E  S U S T E N T A B I L I D A D E  
NO CONTROLE DA Spodoptera frugiperda.
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PRIORI XTRA.
Comprovadamente 
o melhor fungicida 
para a cultura do milho. 

• Controle superior das doenças
• Maior retorno em produtividade

www.portalsyngenta.com.br

Restrição de uso no Estado do Paraná.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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O céu é o limite
GRÃO ESSENCIAL PARA O ABASTECIMENTO DAS NECESSIDADES 

ALIMENTARES NACIONAIS, O MILHO PERMANECE COMO PARCEIRO
DE LUXO DO SISTEMA PRODUTIVO EM TODAS AS REGIÕES

l DUAS SAFRAS QUE SÃO COLHIDAS NO BRASIL garantem 
o suprimento das necessidades dos segmentos de criação animal 
e também da alimentação humana e ainda permitem o incremen-
to gradativo das exportações, colocando o País como um importante 
player, com regularidade de oferta para os mais diversos mercados

muita atenção às sinalizações dos produto-
res de milho nas grandes fronteiras agríco-
las nacionais. Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Paraná e Minas Gerais, expoentes nes-
se cereal, com suas peculiaridades de épo-
ca de plantio, em cultivo de verão ou em se-
gunda safra, no período mais tardio, sabem 
que de suas decisões dependerá a progra-
mação de toda a indústria de óleos, farelos 
e outros subprodutos do milho.

O que jamais fica ofuscado, nesse con-
texto, é justamente o papel relevante que 
esse grão desempenha no Brasil. É provável 
que se trate da planta mais presente em to-

das as realidades regionais no País. Nas cin-
co grandes regiões nacionais, bem como em 
todos os tamanhos de propriedades, até em 
cultivos de fundo de quintal, o milho é um 
queridinho dos brasileiros. Nem poderia ser 
diferente: é um alimento rico, nutritivo, sau-
dável, prático, e que se traduz em vários ou-
tros itens sempre presentes no prato da 
população, como a polenta e as diversas car-
nes, produzidas com a energia desse cerael.

Tendo presente essa importância, a sa-
fra 2018/19, que começa a ser plantada na 
primavera, terá como desafio não só abas-
tecer as necessidades internas como tam-

bém assegurar, e quem sabe até alavan-
car, as exportações. O Brasil tornou-se um 
fornecedor regular, confiável e preferencial 
para muitos outros mercados no mundo, e 
a estrutura de sua cadeia produtiva, espa-
lhada pelas imensas extensões do cerrado, 
autoriza a acreditar num incremento grada-
tivo de oferta para clientes externos.

Por isso, o céu é um limite para as lavou-
ras nacionais em parte porque o clima tam-
bém é determinante nessa colheita. Se ele 
ajudar, e se o produtor reservar a devida 
área para o milho, toda a sociedade pode 
sorrir. Dentro e fora do Brasil. Boa leitura!

OO milho é cultura que, especialmente 
em realidade de Brasil, se divide entre dois 
papéis e duas abordagens na tomada de 
decisão do produtor rural: de um lado, sua 
condição de fonte de renda, e, logo, suas 
perspectivas de rentabilidade a cada nova 
safra, com base no cenário do mercado in-
terno e também do externo; de outro, sua va-
liosa condição de parceiro na rotação de cul-
turas, com os benefícios adicionais que gera 
para outras atividades, como soja, algodão e 
demais cultivos das safras de verão.

Diante dessa dupla perspectiva, que 
leva o agricultor em todas as regiões, dos 

grandes plantios comerciais às lavouras de 
subsistência, a sempre considerar a pre-
sença do milho em sua propriedade, o País 
elevou-se ao patamar de grande player in-
ternacional. Seja com a oferta do grão in na-
tura, usado na indústria de rações animais, 
seja em seu aproveitamento na fabricação 
de óleos e farinhas, o milho é cereal que ja-
mais pode faltar na rotina do brasileiro. 

E é com base nesse panorama que as 
entidades representativas dos produtores 
de milho, bem como os organismos oficiais 
responsáveis pelo abastecimento, miram 
com certa apreensão cada nova safra agrí-

cola. Se o milho começa a ficar em segun-
do plano, diante da opção por alguma cul-
tura mais rentável e que, assim, merecerá 
as maiores e as melhores áreas de plantio, 
é certo que todos os setores dele dependen-
tes, como aves, suínos, gado de corte e de 
leite, pequenos animais, entre outros, terão 
contratempos para garantir a ração. E mais: 
a limitação da oferta interna implicará na 
contingência de buscar em outras frentes 
esse insumo, com impacto no custo de pro-
dução, o que afeta também o consumidor.

Por essa razão, em meados de 2018 toda 
a cadeia do agronegócio brasileiro prestava 
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l TWO CROPS THAT ARE HARVESTED IN BRAZIL meet the needs of the livestock seg-
ments and equally human food, with gradual increases in exports, turning the Country into an im-
portant player, with uninterrupted trade in corn 

C
The sky is the limit

GRAIN ESSENTIAL fOR MEETING THE fOOD NEEDS Of 
THE NATIONAL POPULATION, CORN CONTINUES AS LUXURy 

PARTNER Of THE PRODUCTIVE SySTEM IN ALL REGIONS
Corn is a crop that, especially in the real-

ity of Brazil, assumes two roles and two ap-
proaches when farmers have to make their 
decisions: for one thing, its condition as a 
source of income and, before long, its prof-
it perspectives at each new crop year, based 
on both the domestic and foreign market; on 
the other hand, its precious condition as part-
ner in crop rotation schemes, with additional 
benefits to other activities, like soybean, cot-
ton and species grown in summer seasons. 

In light of this double perspective, which 
leads farmers from all regions, from big com-
mercial crops to subsistence fields, to never 
stop considering the presence of corn in their 
farms, seeing that the Country has achieved 
a position as international player. Whether 
through the supply of whole grains, used in the 
industry of animal feed, or in their use for mak-
ing oils and flours, corn is a cereal that can nev-
er be overlooked in the Brazilian reality. 

It is based on this panorama that the rep-
resentative entities of the corn growers, as 
well as the official organs responsible for the 
supply of the cereal, get apprehensive at ev-
ery new agricultural crop. Should corn turn 
into a secondary plan, due to the option for 

more profitable crops, which will then be 
chosen for the biggest and best planting ar-
eas, there is no doubt that all sectors that 
depend on the cereal, like poultry, pigs, 
beef cattle and dairy cattle, small animals, 
among others, will suffer setbacks for their 
feed needs. There is more, the limitation 
of domestic supply will imply in the con-
tingency of resorting to other input fronts, 
with impact upon production costs, which 
equally affect consumers.

For this reason, midway through 2018, 
the entire supply chain of Brazilian agribusi-
ness was paying much heed to the signs of 
corn products in the huge national agricul-
tural frontiers. Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Paraná and Minas Gerais, exponents of 
the cereal, with their peculiarities at plant-
ing time, as summer crop or winter crop, or 
even in late plantings, know that the pro-
gram of the oil, meal and other byproduct 
industries depends on their decisions. 

What has never been overshadowed 
within this context is exactly the relevant role 
this crop plays in Brazil. It is very likely that 
this plant enjoys the highest presence in all 
the regional realities throughout the Coun-

try. In the five big national regions, as well as 
on all farms, regardless of their size, even in 
backyard cultivations, corn is a favorite with 
the Brazilian population. It could not be dif-
ferent: it is rich, nutritive, healthy and practi-
cal food, which translates into several other 
items, always present on the Brazilian dinner 
tables, like polenta and several meat prepa-
rations that contain the energy of this cereal 

In view of this importance, the chal-
lenge faced by the 2018/19 growing season, 
whose planting starts in spring, consists in 
not only supplying the domestic needs, but 
at the same time it has to ensure, or even le-
verage, corn exports. Brazil has turned into 
a regular supplier, reliable and preferred 
to many other markets in the world, and 
the structure of its supply chain, scattered 
across the vast stretches of the cerrado, al-
lows us to believe in gradually soaring sup-
plies to all foreign clients. 

That is why the sky is the limit for the na-
tional corn fields, partly because the climate 
is also a determining factor in this agricul-
tural crop. If it helps, and if the farmers de-
vote due attention to it, society will smile. At 
home and abroad. Happy reading!
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A Degerminadora Horizontal MDH é o 
resultado de estudos e pesquisas da 
Sangati Berga, que culminaram na 
concepção de uma máquina com 
características e qualidades superiores, 
oferecendo um produto acabado com 
elevado grau de qualidade.

A máquina foi projetada para a produção
de pedaços de canjica e de gritz através 
de um processo de degerminação do 
milho.

www.sangatiberga.com.br

MAIS PRODUTIVIDADE E QUALIDADE 
PARA O SEU PROCESSO
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CereAl é A 
terCeirA lAvourA 
eM vAlor no pAís, 
superAndo 
A r$ 45 BilHões

MilHo
C o r n

Pendões de 
esperança
APóS SAfRA RECORDE, SEGMENTO DO MILHO NO BRASIL 

DIMINUI A PRODUçÃO MAS DEIXA EM Pé AS EXPECTATIVAS 
RAzOáVEIS PARA O ANO E PARA O NOVO CICLO

p r o d u ç ã o
P r o d u c t i o n

Presente em todos os estados brasilei-
ros e um dos pilares do agronegócio na-
cional, o milho cresceu bem nesta década 
e chegou próximo de 100 mil toneladas no 
País na safra 2016/17. Voltou a baixar o pa-
tamar produtivo no ciclo 2017/18, em vir-
tude da concorrência com a soja na primei-
ra safra, e com maior interferência climática 
na segunda etapa, que se tornou a mais ex-
pressiva no decorrer dos últimos anos, em 
paralelo ao avanço da cultura nas regiões 
centrais do mapa brasileiro. Deste modo, 
também o Valor Bruto da Produção (VBP), 
que atingiu quase R$ 50 bilhões em 2017, 
deve diminuir, para cerca de R$ 45 bilhões, 
mantendo, no entanto, a posição de tercei-
ra lavoura de maior renda total no Brasil.

O ciclo produtivo em curso, mesmo 
com preços melhores auferidos no iní-
cio do ano, comparados aos do antece-
dente, não garantiram rentabilidade ge-
ral na cultura, apenas a produtores mais 
ao Sul, conforme verificou especialista no 
mercado. A questão preocupa pelo au-
mento previsto nos custos, com câmbio 
e inflação mais altos e interferência de 
problemas no transporte. Mesmo assim, 

e dependendo ainda de vários fatores de 
influência, não se perdia em meados de 
2018 a expectativa de manter preços razo-
áveis e ocorrerem reduções de valores na 
soja – que, sem esquecer a ação do câmbio 
alto nas exportações, poderiam favorecer 
a nova temporada produtiva do cereal.

Quadro favorável ainda se projeta no 
futuro, onde continuaria reservado pa-
pel preponderante ao grão, em especial no 
mercado externo, como já ocorre desde o 
incremento da segunda safra e, por conse-
quência, da produção total do grão no País 
nesta década, garantindo a segunda posi-
ção mundial nas operações exportadoras. 
No âmbito global, a par de conflitos comer-
ciais, o consumo continua em crescimento e 
inclusive há redução de estoques. 

Em nível interno, por sua vez, ao lado 
de incertezas e problemas que perduram, 
é sempre lembrada a relevância agronômi-
ca na rotação de culturas, além da já reco-
nhecida demanda interna na alimentação 
animal e humana, ampliada agora para 
uso em combustível, mantendo assim – e 
em alta – a sua presença de efetivo realce 
no agronegócio brasileiro.
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P
Banners of hope
AfTER A RECORD CROP, CORN SEGMENT IN BRAzIL 
REDUCES PRODUCTION BUT kEEPS REASONABLE 

EXPECTATION fOR THE yEAR AND THE NEw SEASON

CereAl is tHe tHird Crop in vAlue 
in tHe Country, in exCess of r$ 45 Billion

Present in all Brazilian states and one 
of the pillars of national agribusiness, corn 
made strides in this decade and reached 
nearly 100 thousand tons in the Country, in 
the 2016/17 growing season. In the 2017/18 
season the crop dropped slightly due to the 
competition with soybean in the summer 
crop, whilst in the winter crop weather con-
ditions were rather unfavorable. The winter 
crop, by the way, became the most expres-
sive one over the past years, in line with the 
increasing popularity of the crop in the cen-
tral regions of the Brazilian map. As a result, 
the Gross Production Value (GPV), which 
amounted to almost R$ 50 billion in 2017, 
is likely to decrease to about R$ 45 billion, 
keeping, nevertheless, its position as the 
third crop in total revenue in Brazil.

The current productive cycle, in spite 
of better prices fetched at the beginning 
of the year, compared to the previous 
year, did not live up to the expected gen-

eral profits from the crop, with the excep-
tion of the growers of the very South, as 
ascertained by the market specialist. The 
question causes concern due to possible 
production cost increases, with higher ex-
change rate and inflation, besides the in-
terference of the problems in transport. 
Even so, and also depending on several 
influential factors, midway through 2018, 
there were still expectations for reason-
able corn prices, with possible reductions 
in soybean prices – which, without over-
looking the question of the high exchange 
rate at imports, could benefit the new pro-

duction season of the cereal.
A favorable picture is still projected for 

the future, where the cereal is supposed 
to continue filling its prevailing role, es-
pecially in the foreign market, as it has al-
ready been occurring since the revitaliza-
tion of the winter crop and, consequently, 
the total production of the kernel in the 
Country in this decade, occupying the sec-
ond global position in foreign trade oper-
ations. In global terms, despite trade con-
flicts, consumption continues on a rising 
trend, causing stocks to shrink. 

In the domestic scenario, in turn, in an 
environment of uncertainties and prob-
lems that persist, what is never overlooked 
is the agronomic relevance of crop rota-
tion, besides the obvious internal demand 
regarding animal feed and human food, 
now expanded to the use as fuel, thus keep-
ing high its effective and outstanding pres-
ence in Brazilian agribusiness.
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vALIOSO • VALUABLE

VALOR BRUTO DA PRODUçãO (VBP) 
APURADO NA CULTURA DO MILhO
ANO R$
2017 49.945.160.344
2018 45.404.927.831
Fonte: Mapa, maio de 2018.



Pé no freio
PREfERêNCIA PELA SOjA REDUzIU ESPAçOS PARA O 
MILHO NO PERíODO 2017/18 E fATORES CLIMáTICOS 

COMPLETARAM RESULTADOS MENORES DO qUE NO CICLO ANTERIOR

lhões de toneladas, a terceira maior entre 
as regiões brasileiras na primeira safra, en-
quanto cai para a quarta na safrinha.

A segunda safra do País, da mesma 
forma que a inicial, com exceção do Su-
deste, teve diminuição de área no ciclo 
2017/18, em índice de 4,4%, interrom-
pendo o ritmo de crescimento que man-
tinha nos últimos anos, além de já se 
verificar redução da produtividade no 
começo da colheita em final de maio e 
início de junho de 2018. Para tanto, con-
forme apurou a Conab, contribuiu o fato 
de que foi encurtada a janela ideal de 

plantio, feito de modo geral em sucessão 
à soja, que teve atraso no seu ciclo.

Ademais, a Conab constatou redução 
do pacote tecnológico da cultura no perí-
odo, bem como observou a ocorrência de 
déficit hídrico relevante no estágio repro-
dutivo final, e mesmo antes, em vários es-
tados, de modo especial no Paraná, na re-

gião Sul (segundo Estado na produção) 
e no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oes-
te (terceiro Estado produtor). Questões de 
preços ainda influenciaram na decisão de 
plantio na principal região produtora, o 
Centro-Oeste, baixando assim a oferta na-
cional prevista nesta fase, para cerca de 
58,2 milhões de toneladas.

N

MesMo A CresCente segundA sAfrA 
teve áreA de plAntio Menor no novo CiClo

A produção brasileira de milho, após 
alcançar apogeu na temporada 2016/17, 
mostra recuo no ciclo 2017/18, desde a 
área cultivada até o volume colhido, em-
bora em ambos ainda alcance o segundo 
maior número da história nacional do ce-
real: 16,7 milhões de hectares e 85 milhões 
de toneladas, no total, conforme dados ofi-
ciais até junho de 2018. O cultivo foi redu-
zido tanto na primeira quanto na segunda 
safra deste período produtivo, em conse-
quência da opção preferencial direciona-
da para a soja, enquanto efeitos climáticos 
afetaram resultados nas duas fases.

Na primeira safra, comparada com o 
período anterior, a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) apurou redu-
ção de 7,2% no plantio, 5,3% na produtivi-
dade e 12,1% na produção. O maior recuo 
aconteceu na região Sul, principal produ-
tora, que, além de reduzir a área em quase 
20% (mais no Paraná e em Santa Catarina), 
também sofreu impacto de menores preci-
pitações pluviométricas, em especial no lí-
der, Rio Grande do Sul. A segunda maior re-
gião, o Sudeste, também diminuiu a área 
e a produção, com predileção pela soja, 
que tinha preços mais atrativos na hora do 

plantio. Aumentou um pouco o rendimen-
to e Minas Gerais assumiu a liderança. 

Apenas o Nordeste, que registra o maior 
cultivo de verão do cereal, teve incremen-
to de área e de produção na etapa. Planta-
ções de cerrado da Bahia, do Maranhão e 
do Piauí destacam-se na cultura nesta re-
gião, além de áreas tradicionais da agri-
cultura familiar nos diversos estados. O cli-
ma de forma geral favoreceu e permitiu à 
Conab também estimar aumento da pro-
dutividade regional para a temporada, na 
ordem de 16%. Com isso, a sua produção 
nesta primeira fase deverá chegar a 5,5 mi-
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A PRODUÇÃO ATUAL
• CURRENT PRODUCTION

NúMEROS DA SAFRA BRASILEIRA (TOTAL) DE MILhO 2017/18  
(E VARIAçãO PERCENTUAL EM RELAçãO à ANTERIOR)
Área – mil ha 16.664,8   (-5,3)
Produtividade – kg/ha 5.101   (-8,3)
Produção – mil t 85.003,5   (-13,1)
PRIMEIRA SAFRA/Regiões Área – mil ha Produção – mil t
Sul  1.377,4 (-19,6) 10.265,6 (-26,6)
Sudeste 1.195,6 (-8,1) 7.721,7 (-5,7)
Nordeste 1.936,5 (+7,2) 5.548,7 (+24,4)
Centro Oeste 284,7 (-18,7) 2.289,3 (-18,8)
Norte 294,8 (-5,5) 961,8 (-3,4)
Brasil  5.089,0 (-7,2) 26.787,1 (-12,1)
SEGUNDA SAFRA/Regiões
Centro Oeste 7.429,5 (-3,1) 39.719,3 (-13,8)
Sul 2.144,3 (-11,0) 10.655,0 (-18,9)
Sudeste 871,0 (+4,0) 4.315,3 (+1,4)
Nordeste 753,9 (-5,3) 1.963,1 (-11,6)
Norte 377,1 (-6,0) 1.563,5 (-8,4)
Brasil  11.575,8 (-4,4) 58.216,2 (-13,6)
Fonte: Conab, junho de 2018.
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C
Applying the brakes

PREfERENCE fOR SOyBEAN CAUSED CORN TO LOSE GROUND 
IN THE 2017/18 GROwING SEASON, AND BAD wEATHER CONDITIONS 

REDUCED THE SIzE Of THE CROP IN THE PREVIOUS SEASON

even tHe tHriving seCond Crop suffered 
A reduCtion in plAnted AreA in tHe new seAson

Corn production in Brazil, after reaching 
its peak in the 2016/17 growing season, suf-
fers a decrease in the 2017/18 growing sea-
son, from planted area to size, though in 
both of them it still reaches the second big-
gest number in the national history of the 
cereal: 16.7 million hectares and a total of 85 
million tons, according to numbers released 
in June 2018. The crop was reduced in the 
first and second crops of this productive pe-
riod, as a result of the options for soybean, 
whilst climate events adversely affected the 
results in the two periods.

In the first crop, compared to the previ-
ous period, the National Food Supply Agen-
cy (Conab) detected a reduction of 7.2% 
in planted area, 5.3% in productivity and 
12.1% in production.  The biggest shrinkage 
took place in the South region, main pro-
ducer, which, besides reducing its area by 
nearly 20% (more than in Paraná and San-
ta Catarina), also suffered impacts from the 
lower precipitation levels, especially in the 
leading State, Rio Grande do Sul. The sec-

ond biggest region, the Southeast, also re-
duced its area and production volume, be-
cause of a preference for soybean, whose 
prices were more attractive at planting time. 
Performance increased a little and Minas 
Gerais assumed the leadership role. 

Only the Northeast, where the biggest 
summer crop of the cereal takes place, ex-
perienced an increase in area and produc-
tion in the season. Plantations in the cer-
rado regions of Bahia, Maranhão and Piauí 
stand out in the crop. In general, weath-
er conditions were favorable and induced 
Conab officials to estimate regional produc-
tivity increases in the season, of about  16%. 
Therefore, the volume of corn in the first 
crop should amount to 5.5 million tons, the 
third biggest in the Brazilian regions where 
the summer crop prevails, whilst in the win-
ter crop it drops to the fourth position.

The second crop in the Country, just like 
the initial one, with the exception of the 
Southeast, suffered a 4.4-percent decrease 
in planted area in the 2017/18 growing sea-

son, which represents an interruption to 
the rhythm of growth experienced over 
the past years, besides the detection of a 
reduction in the productivity rates at the 
beginning of the harvest in late May and 
early June 2018.   To this end, according 
to Conab sources, the contribution came 
from the fact that the planting period was 
narrowed, as it usually comes in succession 
to soybean, whose cycle suffered a delay.

Furthermore, the Conab has ascertained a 
shrinkage in the technological package of the 
crop during the season, and the organ equal-
ly observed deficient precipitation rates, rele-
vant in the final reproductive stage, and even 
before that period, in several states, especial-
ly in Paraná, in the South region (second big-
gest corn producer) and Mato Grosso do Sul, 
in the Center-West (third biggest producer). 
Questions related to pricing also had a say in 
the planting decisions in the main corn pro-
ducing region, the Center-West, thus dimin-
ishing the national corn supply anticipated for 
this phase, to about 58.2 million tons. 



produto com a frustração da safra ante-
rior, motivaram a ampliação do cultivo 
na maioria dos estados, com incremento 
maior na parte Centro-Sul (6,3%), confor-
me levantou a Conab. O clima colaborou 
de forma geral e em especial no Nordeste, 
que aumentou em 55,5% a produtividade 
na comparação com o ano antecedente. 
A segunda safra, concentrada no Centro-
-Oeste e no sulista Paraná, chegou a incre-

mentar em 22,% a área plantada no maior 
Estado produtor, Mato Grosso, que ainda 
ampliou em 55,3% a produtividade.

Tal avanço de área, comentaram os ana-
listas da Conab no final da safra sobre esse 
Estado, ocorreu devido a expectativa de 
bons preços, ocorrência de chuvas regula-
res após a janela ideal de plantio e dispo-
nibilidade de insumos que permitiram a 
semeadura do cereal até o final de março, 

criando condições favoráveis à produtivida-
de recorde. No Estado vizinho, Mato Grosso 
do Sul, terceiro maior produtor, também fo-
ram constatadas “condições climáticas fa-
voráveis, bom aporte tecnológico e mane-
jo adequado”, propiciando altas taxas de 
crescimento na cultura. De maneira geral, 
exceto casos isolados, a produtividade deu 
pulos: 57,1% no Centro Oeste, 81,9% no Su-
deste e 183% no Nordeste.

l ENGATE NA SEGUNDA
O resultado do ciclo 2016/17 reforçou ainda mais a evolução da segunda safra no País, que há 40 anos nem era levantada 

pela Conab, mas começou a ser inserida a partir dos anos de 1980 e 1990 como “safrinha”, e depois do ciclo 2011/12, quan-
do atingiu 7,6 milhões de hectares e produção de 39,1 milhões de toneladas, ultrapassou os números da primeira etapa de 
plantio e sacramentou a supremacia na cultura. A safra inicial e tradicional perdeu espaço de modo especial para a soja, re-
duzindo a área pela metade e ficando hoje com níveis de produção de 20 anos atrás, enquanto os da etapa seguinte multi-
plicaram-se, garantindo agora a maior parte (perto de 70%) da oferta brasileira do grão.

Nas alturas
SAfRA BRASILEIRA 2016/17 DE MILHO ATINGIU OS PONTOS 
MAIS ALTOS NA SUA HISTóRIA, TANTO NOS INDICADORES 

DE áREA qUANTO DE PRODUTIVIDADE E PRODUçÃO

lAvourAs do CereAl forAM iMpulsionAdAs 
no período por preços e CliMA

TTudo ajudou e o Brasil emplacou a 
maior safra de milho da sua história no ci-
clo 2016/17: as cotações melhores do cere-
al, após um período de produção mais bai-
xa, incentivaram os produtores na hora da 
decisão do plantio, e as condições climá-
ticas, de modo geral, contribuíram para al-
cançar os melhores resultados. Todos os in-
dicadores da temporada atingiram o ponto 
mais alto da série histórica feita pela Com-

panhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
há 40 anos, desde a safra 1976/77.

A área cultivada passou pela primeira 
vez de 17 milhões de hectares, a produtivi-
dade média ficou próxima de 93 sacos por 
hectare e o volume total obtido chegou mais 
perto de 100 mil toneladas. Tanto a primeira 
safra, de verão, como a que vem na sequên-
cia e já entra no inverno tiveram avanços 
neste ciclo produtivo, em todos os aspec-

tos. No período inicial ocorreram aumentos 
de 3,7% na área, 14,2% no rendimento físico 
e 18,3% na produção, enquanto na segun-
da etapa os respectivos índices foram ainda 
mais expressivos: 13,9%, 44,8% e 64,9% de 
ampliação sobre o mesmo intervalo do ano 
anterior, em que houve quebra.

Os bons preços praticados na implan-
tação das primeiras lavouras do ciclo, 
em função da menor disponibilidade do 
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A
In the heights

BRAzILIAN 2016/17 CORN CROP REACHED ITS HISTORICAL 
PEAk AS fAR AS PLANTED AREA INDICATORS, 

PRODUCTIVITy AND PRODUCTION ARE CONCERNED
Amid favorable conditions Brazil man-

aged to harvest its biggest corn crop on re-
cord, in the 2016/17 growing season: the 
better prices of the cereal, after a period of 
low production, encouraged the farmers 
when planting decisions had to be taken, 
and climate conditions, in general, contrib-
uted towards the good results. All the indi-
cators of the season reached the peak in the 
historical series conducted by the National 
Food Supply Agency (Conab) for more than 
40 years, since the 1976/77 season. 

The area devoted to the crop for the first 
time reached upwards of 17 million hect-
ares, average productivity remained close to 
93 sacks per hectare and the total volume of 
the crop reached nearly 100 thousand tons. 
Both the first crop, known as summer crop, 
and the crop that follows, the so-called win-
ter crop, made strides in the productive cy-

cle, in every facet. In the initial period, area 
increases reached 3.7%, 14.2% in physical 
performance and 18.3% in production, whilst 
in the second crop the respective rates were 
even more expressive: up 13.9%, 44.8% and 
64.9% from the same period in the previous 
year, when a crop failure occurred.

The good prices practiced at the time 
the fields of the first crop were established, 
by virtue of the shortage of the prod-
uct resulting from the failure of the pre-
vious crop, encouraged the expansion of 
the planted area in most states, with the 
biggest increase in the Center-South re-
gion (6.3%), according to a Conab survey. 
In general, weather conditions were favor-
able, but especially in the Northeast, where 
productivity was up 55.5% from the previ-
ous year. The second crop, concentrated in 
the Center-West and in southern Paraná, 

soared as much as 22% in area in the lead-
ing corn producing State, Mato Grosso, 
where productivity went up 55.3%.

Such expansion in planted area, com-
mented Conab analysts about this State, 
at the end of the crop, occurred due to the 
expectation for good prices, regular rain-
falls after the ideal planting period and the 
availability of inputs that made it possible to 
seed the cereal until the end of March, cre-
ating favorable conditions to record produc-
tivity. In the neighboring State, Mato Gros-
so do Sul, third biggest producer, “favorable 
climate conditions, good technological sup-
port and appropriate management practic-
es” were equally ascertained, resulting into 
higher crop volumes. In general, with the ex-
ception of isolated cases, productivity real-
ly jumped: 57.1% in the Center-West, 81.9% 
in the Southeast and 183% in the Northeast.

fields of tHe CereAl were driven in 
tHe period By priCes And CliMAte Conditions

l SHIFTING TO SECOND GEAR
The result of the 2016/17 growing season raised even further the evolution of the second crop in the Country, which, 40 years ago 

was not even considered by the Conab, but began to be recognized as of the 1980s and 1990s, as “second crop”, and after the 2011/12 
growing season, when 7.6 million hectares were devoted to it, resulting into a crop of 39.1 million tons, outstripping the numbers of 
the summer crop, acquiring the status of supremacy in the crop. The initial and traditional crop lost ground especially to soybeans, 
reducing the planted area by 50% and now its production levels are on a par with the levels of 20 years ago and, in the meantime, the 
levels of the crop that follow multiplied, now responsible for the biggest supply (nearly 70%) of the Brazilian grain.
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A Heringer possui em seu portfolio nutricional produtos de alta 
tecnologia, alinhados com os novos desaos da agricultura e 
que propiciam melhor resposta agronômica, buscando sempre 
uma maior produtividade.

Conheça mais sobre nossas soluções nutricionais. Fale com um 
Especialista Heringer.
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A EvOLUÇÃO PRODUTIvA • PRODUCTIVE EVOLUTION

MUDANçAS NAS LAVOURAS DE MILhO DO BRASIL EM 20 ANOS
SAFRAS 1996/97 2016/17
Área (mil hectares) 13.798,8 17.591,7
Produtividade (kg/ha) 2.588 5.562
Produção (mil toneladas) 37.715,6 97.842,5
PRIMEIRA SAFRA
Área (mil hectares) 11.600,3 5.482,5
Produtividade (kg/ha) 2.733 5.556
Produção (mil toneladas) 31.704,4 30.462,0
SEGUNDA SAFRA
Área (mil hectares) 2.198,5 12.109,2
Produtividade (kg/ha) 1.825 5.564
Produção (mil toneladas) 4.011,2 67.355,1
Fonte: Conab.



NNa escalada da produção brasileira de 
milho pelos estados é clara uma forte su-
bida em direção à área central do País. O 
Centro-Oeste, que há 20 anos ainda apare-
cia em terceiro lugar geral, atrás do Sul e do 
Sudeste, já há alguns anos ocupa a primei-
ra posição e vem ampliando diferenças, 
com o grande avanço da segunda safra na-
quela região de cerrado, para a qual se di-
recionou a maior produção a partir da sua 
ocupação por produtores sulistas, no final 
do século XX. O Mato Grosso, que há duas 
décadas ainda estava no sétimo posto na 
classificação geral, aparece no atual de-
cênio com folga na primeira posição, com 
30,7% do total previsto no ciclo 2017/18.

Em comparativo feito com o período 
1997/98, dados registrados pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
mostram ainda os estados de Goiás e de 
Mato Grosso do Sul, da mesma região, 
subindo neste período de respectivos 
sexto e oitavo para terceiro e quinto luga-

res na produção total do milho brasileiro. 
Já o Paraná, que antes estava na primei-
ra posição geral, ainda manteve a segun-
da colocação, graças à sua produção de 
segunda safra, enquanto o Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, então respectivos 

segundo e quinto colocados, sem esta 
safra adicional figuram agora na sexta e 
oitava posição, em sequência.

Entre os maiores estados produto-
res do Sudeste, São Paulo também mu-
dou para posição mais abaixo na tabe-
la: da terceira para a sétima. Já Minas 
Gerais conseguiu preservar o quarto lu-
gar geral. Da mesma forma, a nordestina 
Bahia, que passou a se destacar na cultu-
ra com o plantio no cerrado do Oeste do 
Estado, manteve a nona posição no inter-
valo comparado, enquanto surgiram no-
vos figurantes nas duas classificações se-
guintes: os vizinhos Maranhão e Piauí, no 
Nordeste brasileiro. Os três formam com 
o também lindeiro (porém já nortista) To-
cantins (11º) uma nova e promissora re-
gião produtora do País, denominada de 
Matopiba. No Norte ainda aparecem Pará 
e Rondônia com algum destaque na pro-
dução do cereal; e no Nordeste, Sergipe, 
todos com mais de 700 mil toneladas.

I
A new corn planting map 

STATES IN THE SOUTH STILL STAND OUT IN THE 
PRODUCTION Of CORN, BUT AS A wHOLE THE STATES IN THE 

CENTER-wEST ARE PROMINENT, wITH MATO GROSSO IN THE LEAD
In the ever-increasing corn plantings 

across the Brazilian states, there is a clear 
trend towards the central region of the 
Country. The Center-West, which twen-
ty years ago still occupied the third gen-
eral position, coming after the South and 
Southeast, has for some years now been 
in the leading position and is still widening 
the differences, with the great strides made 
by the second crop in that cerrado region, 
as it attracted the biggest production vol-
umes produced by farmers coming from 
the South, in the final years of the 20th cen-
tury.  Mato Grosso, a state that two decades 
ago still ranked as the seventh among the 
states, is now by far the biggest producer, 
with 30.7% of the total projected for the 
2017/18 growing season.

In comparison to the 1997/98 period, data 
recorded by the National Food Supply Agen-
cy (Conab) also show the states of Goiás 
and Mato Grosso do Sul, of the same region, 
jumping in this period from their respective 
positions as sixth and eighth to third and 
fifth positions, considering Brazil’s total corn 
crop. On the other hand, Paraná, which pre-
viously occupied the first general position, 
managed to keep its second position thanks 
to the volume of the second crop, whilst Rio 
Grande do Sul and Santa Catarina, then re-
spectively second and fifth, without this ad-
ditional crop now rank as sixth and eighth 
biggest producers, in sequence. 

Amid the leading producers in the South-
east, São Paulo equally moved to a lower 
position on the list: from third to seventh. In 

the meantime, Minas managed to remain in 
the fourth general position. Likewise, the 
Northeastern State of Bahia, which began 
to stand out in the crop with the plantings 
in the cerrado located in Western Bahia, 
kept its ninth position during the com-
pared interval, whilst new players joined 
the next two classifications:  neighboring 
states Maranhão and Piauí, in the North-
east of Brazil. The three constitute, along 
with the bordering state (but in the north) 
Tocantins (11º), a new and promising ag-
ricultural region in the Country, known as 
Matopiba. Other noteworthy states in the 
North are Pará and Rondônia where the 
production of the cereal also counts; and 
in the Northeast, Sergipe, all of them with 
more than 700 thousand tons.

Um novo 
mapa do milho
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ESTADOS DO SUL AINDA SE DESTACAM NA 
PRODUçÃO DE MILHO, MAS NA SOMA SOBRESSAEM UNIDADES 

DA REGIÃO CENTRO-OESTE, COM O MATO GROSSO à fRENTE
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OS CAMPEÕES • ThE WINNERS

PRINCIPAIS PRODUTORES DE MILhO
DO PAíS (Estimativas da safra 2017/18)

ESTADOS PRODUÇÃO 
 (mil t)
Mato Grosso 26.132,4
Paraná 13.541,9
Goiás 8.480,8
Minas Gerais 7.281,9
Mato Grosso do Sul 6.900,8
Rio Grande do Sul 4.827,8
São Paulo 4.706,8
Santa Catarina 2.551,0
Bahia 2.400,8
Maranhão 2.021,3
Fonte: Conab, junho de 2018.



T
Landscape changes

STATES MOST IDENTIfIED wITH THE PRODUCTION Of 
CORN SIGNAL SMALLER CROPS DUE TO SEVERAL fACTORS, 

LIkE THE POPULARITy Of SOyBEANS AND DROUGHT CONDITIONS
The top corn producing states are set to 

reduce their crop in the 2017/18 growing 
season, in light of the record crop harvested 
in the previous season, according to a sur-
vey conducted by the National Food Sup-
ply Agency (Conab), disclosed in June 2018, 
a fact that was also ascertained by state or-
gans. In the leader Mato Grosso, where most 
cultivations take place in the Mid North, the 
Mato Grosso State Agricultural Economy In-
stitute, in June 2018, anticipated a 3.6-per-
cent reduction in planted area, 10.1% in 
productivity and 13.4% in production, rates 
a little higher than the ones ascertained by 
the Conab. If a five-year period is consid-
ered, the corn crop in the State still registers 

an increase of 23.4%, and 17% in supply.
In the second biggest producer, the State 

of Paraná, corn lost big areas to soybean, 
with a reduction of 35% in the summer crop. 
This shrinkage had already been anticipated 
by the Rural Economy Department (Deral) 
of the State, in September 2017, “due to ad-
verse market conditions back then, thus 
reaching the smallest planted area in this 
productive stage”. For the next phase, fol-
lowing on the heels of Conab officials, the 
Department lowered its estimates, due to 
“drought conditions which, just like in the 
2015/16 growing season, were supposed 
to impact the second crop, with effects ad-
versely affected by planting delays.

A similar situation occurred in the neigh-
boring state Mato Grosso do Sul, where the 
crop could drop 30%, according to surveys 
conducted by the Conab, by early June. In 
the meantime, in the Center-West, in Goiás, 
minor climate-related interferences were 
detected by Conab officials and by the In-
stitute for the Strengthening of Agriculture 
in the State (Ifag). Rural extension corpora-
tions (Emater), in turn, confirmed smaller 
planted areas and smaller crops estimated 
by the Conab in the 2017/18 growing sea-
son, in the states that stand out for their 
summer crop, Minas Gerais and Rio Grande 
do Sul, traditional producers that take turns 
as first and second in this productive stage. 

Mudanças na 
paisagem

OOs principais estados produtores de mi-
lho deverão ter alguma redução na produ-
ção do ciclo 2017/18, face à safra recorde 
ocorrida na temporada anterior, pelo que 
confirma o levantamento da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) divul-
gado em junho de 2018, e também apura-
ção feita por organismos estaduais. No 
líder Mato Grosso, onde se sobressai o cul-
tivo no Médio Norte, o Instituto Mato-Gros-
sense de Economia Agropecuária (Imea) 
previa em junho de 2018 reduções de 3,6% 
na área, 10,1% na produtividade e 13,4% 
na produção, índices até um pouco acima 
dos apurados pela Conab. Já ao conside-
rar período de cinco anos, o cultivo do ce-

real no Estado ainda registra elevação de 
23,4% e a oferta do produto, 17%.

No segundo maior produtor, o Paraná, 
o grão perdeu muita área para a soja, re-
duzindo o cultivo em 35% na primeira sa-
fra. Esta retração já era prevista pelo De-
partamento de Economia Rural (Deral) do 
Estado em setembro de 2017, “devido às 
condições adversas de mercado de então, 
chegando assim à menor área de sua his-
tória nesta etapa produtiva”. Para a fase se-
guinte, a exemplo da Conab, também já 
previa baixar as estimativas, devido à “es-
tiagem que, a exemplo do ciclo 2015/16, 
iria prejudicar a segunda safra, com efeitos 
agravados pelo atraso no plantio”.

Situação semelhante ocorreu no vizinho 
Mato Grosso do Sul, onde a produção do ci-
clo produtivo poderá cair 30%, conforme a 
Conab levantou até o início de junho. Ainda 
no Centro Oeste, em Goiás, estavam sendo 
verificadas interferências climáticas, de me-
nor grau, pela Conab, e também pelo Insti-
tuto para o Fortalecimento da Agropecuária 
de Goiás (Ifag). Empresas de extensão rural 
(Emater), por sua vez, confirmavam áreas e 
produções menores estimadas pela Conab 
para a etapa 2017/18 nos estados que se 
destacam na primeira safra de milho, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, tradicionais pro-
dutores que intercalam a primeira e segun-
da colocações nesta etapa produtiva.

ESTADOS MAIS IDENTIfICADOS COM A PRODUçÃO 
DE MILHO REGISTRAM RECUOS EM VIRTUDE DE DIVERSOS 
fATORES, ENTRE ELES O AVANçO DA SOjA E A ESTIAGEM
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AA rentabilidade da temporada 2017/18 
do milho no Brasil está sendo prejudica-
da pela redução da produtividade na se-
gunda fase, apurou especialista no setor. 
“Neste ano, a situação melhorou em ter-
mos de preço, porém nas regiões da se-
gunda safra as quebras climáticas acaba-
ram retirando os ganhos da safra de verão 
e nem mesmo a melhoria do preço médio 
em relação ao ano anterior acabou com-
pensando”, comenta o professor Argemi-
ro Luís Brum, da Central Internacional de 

Análises Econômicas e de Estudos de Mer-
cado Agropecuário (Ceema), da Universi-
dade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS).

Levando em conta os cinco primeiros 
meses de 2018 (janeiro a maio), a central, 
embasada em dados de Safras & Mercado 
e comparando com o mesmo período do 
ano anterior, apurou variações positivas de 
preços nas cinco áreas do País analisadas: 
19,2% em Mogiana, São Paulo; 9,6% em 
Uberlândia, Minas Gerais; 22,5% em Casca-

vel, Paraná; 26,2% em Chapecó, Santa Ca-
tarina, e 31,1% na gaúcha Carazinho. A mé-
dia dos valores obtidos variou de R$ 34,49 
a R$ 38,07 por saco de 60 quilos.

Em contraposição, a produtividade mé-
dia obtida nestas regiões mostra-se nega-
tiva em todas elas, com índices respecti-
vos de 24%, 9,6%, 17,7%, 7,8% e 11,6%. 
Brum observa que a redução produtiva 
nas praças de Mogiana, Uberlândia e Cas-
cavel deve-se à forte frustração registrada 
na segunda safra, e lembra que em Cha-

pecó e Carazinho só a etapa de verão é ex-
pressiva. Assim, avalia, “considerando que 
o custo médio de produção tenha subi-
do, no somatório das safras, ao redor de 
10%, apenas os estados do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina tiveram resultados 
econômicos positivos no ciclo 2017/18 na 
comparação com o anterior”.

Quanto ao próximo ciclo de verão, 
no entendimento do analista da Cee-
ma/Unijuí, “os custos deverão subir bem 
mais, devido à disparada cambial e ao 

próprio aumento da inflação”, pressio-
nada em momentos específicos (caso da 
greve dos caminhoneiros) e pela nova ta-
bela de fretes (se de fato vigorar). Toda-
via, ponderou em 25 de junho de 2018: 
“Se os atuais preços se mantiverem, as-
sociados a um possível recuo nos valo-
res da soja devido à forte queda que vem 
ocorrendo em Chicago, o plantio de mi-
lho poderá ser atrativo economicamen-
te, em especial no Sul do País”. 

Claro que isso irá depender do clima e, 

por consequência, da produtividade mé-
dia final, alertou Brum. “Mas, em condi-
ções normais, considerando a própria ne-
cessidade agronômica de se fazer rotação 
da soja com o milho, o plantio do cereal 
tende a ser interessante”, na sua opinião. 
Isso, em especial, acrescenta, “se passada 
a indefinição da tabela de fretes, o câmbio 
continuar nos atuais níveis, fato que irá fa-
vorecer as exportações do cereal, desovan-
do estoques em um contexto de safra na-
cional bem menor no ciclo 2017/18”.

Ganhos diluídos
PREçOS MELHORES OBTIDOS NO PERíODO DE VERÃO 

NÃO COMPENSARAM AS qUEBRAS CLIMáTICAS NA SEGUNDA 
SAfRA E PREjUDICARAM A RENDA NO CICLO 2017/18

só no sul do pAís forAM levAntAdos 
resultAdos eConôMiCos positivos
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T
Diluted earnings

BETTER PRICES fETCHED IN THE SUMMER PERIOD DID NOT 
MAkE UP fOR THE CLIMATE –INDUCED LOSSES IN THE SECOND CROP, 

AND ADVERSELy AffECTED EARNINGS IN THE 2017/18 CROP yEAR
The profitability of the 2017/18 corn 

crop in Brazil is jeopardized by the drop in 
productivity of the winter crop, a fact that 
was ascertained by a specialist of the sec-
tor. “This year, the situation has improved 
in terms of prices, but in the regions of the 
winter crop climate-induced losses ended 
up neutralizing the profits of the summer 
crop, and not even slightly higher aver-
age prices, compared to the previous year,  
made up for it”, comments   professor Ar-
gemiro Luís Brum, from the International 
Economic Analyses Center and Agricultur-
al Market Studies (Ceema, in the Portu-
guese acronym), and from the Northwest 
Regional Rio Grande do Sul State Universi-
ty (Unijuí), based in Ijuí (RS).

Taking into consideration the first five 
months in 2018 (January through May), 
the center, based on data furnished by 
Safras & Mercado and comparing them 
to the same period in the previous year, 
ascertained positive price variations in 
the five areas of the Country under anal-
ysis: 19.2% in Mogiana, São Paulo; 9.6% 

in Uberlândia, Minas Gerais; 22.5% in Cas-
cavel, Paraná; 26.2% in Chapecó, Santa 
Catarina, and 31.1% in Carazinho, state of 
Rio Grade do Sul. Average values ranged 
from R$ 34.49 to R$ 38.07 per 60-kg sack.

On the other hand, average produc-
tivity achieved in these regions happens 
to be negative in all of them, with respec-
tive rates of 24%, 9.6%, 17.7%, 7.8% and 
11.6%. Brum observes that the smaller 
production in Mogiana, Uberlândia and 
Cascavel stems from the strong frustra-
tion registered in the second crop, and re-
calls that in Chapecó and Carazinho only 
the summer crop is expressive. In view of 
this, he evaluates, “considering that the 
average production cost has risen, taking 
all crops into consideration, about 10%, 
only the states of Rio Grande do Sul and 
Santa Catarina achieved positive eco-
nomic results in the 2017/18 crop year, 
compared to the previous year”.

With regard to the next summer crop, in 
the view of the Ceema/Unijuí analyst, “pro-
duction costs are likely to soar consider-

ably, due to exchange rate fluctuations and 
to soaring inflation itself”, under pressure in 
specific moments (the case of the truck driv-
ers’ strike) and by the new freight price table 
(should it ever enter into force). however, on 
June 25, 2018 he said: “Should present pric-
es hold, associated to a possible reduction 
in the price of soybean stemming from the 
steep drop occurring in Chicago, corn crops 
could again become economically attrac-
tive, particularly in South Brazil”.

Of course, it will depend on the weather 
conditions and, consequently, on the final 
average productivity rates, Brum warned. 
“Nevertheless, under normal conditions, 
considering the agronomic need for the 
rotation of soybean with corn, the cere-
al could become attractive”, in his opin-
ion. This, in particular, he adds, “once the 
undefined question of the freight rate has 
been solved, the exchange rate steady at 
the present levels, a fact that will favor ex-
ports of the cereal, emptying stocks in a na-
tional context of a much smaller crop in the  
2017/18 growing season”.

positive eConoMiC results were only 
ACHieved in tHe soutH of tHe Country

Informações e inscrições 
www.abag.com.br

PARTICIPE DO MAIOR ENCONTRO ANUAL DO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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A RENTABILIDADE NO ANO • ANNUAL PROFITS

GANhO BRUTO (R$/hA) NO MILhO, CALCULADO EM CINCO PRAçAS DO PAíS
SAFRAS  2016/17 2017/18 variação (%)
Mogiana (SP) 3.363 3.046 - 9,4
Uberlândia (MG) 2.670 2.644 - 1,0
Cascavel (PR) 3.176 3.203 + 0,8
Chapecó (SC) 3.242 3.775 + 16,4
Carazinho (RS) 2.923 3.388 + 15,9
Fonte: Ceema/Unijuí.



OO quadro mundial do milho tem o 
Brasil entre os primeiros colocados, 
como importante jogador no comércio 
global. Na produção, o País está na ter-
ceira posição, atrás dos Estados Unidos 
e da China, tendo superado a União Eu-
ropeia (UE) no ciclo 2010/11. Já na eta-
pa seguinte, começou a ocupar o se-
gundo lugar nas exportações, só não 
repetido na safra quebrada da tempo-
rada 2015/16, aparecendo acima da Ar-

gentina e da Ucrânia, e logo após os 
norte-americanos. A situação deverá ser 
mantida nesta e na próxima safras, na 
perspectiva do Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos (USDA).

As exportações brasileiras de milho 
cresceram de maneira concomitante às 
produções. De acordo com Rubens Au-
gusto de Miranda, pesquisador da área 
de economia agrícola da Embrapa Milho 
e Sorgo, sediada em Sete Lagoas (MG), o 

aumento recente da produção do cereal 
no Brasil teve como grande impulsiona-
dor a mudança do cultivo no verão para 
o inverno. “E o incremento das exporta-
ções ao longo da última década foi fun-
damental para viabilizar maior produ-
ção”, ressalta.

O USDA registra no seu relatório de 
junho de 2018 decréscimo na oferta 
mundial de milho no período 2017/18, 
com menor produção dos principais pa-

íses, como é o caso do Brasil. Já para a 
etapa 2018/19 projeta alguma recupera-
ção, mas os estoques gerais ainda conti-
nuarão mais baixos. Na situação especí-
fica do líder norte-americano, poderão 
ser os menores desde o ciclo 2013/14, 
observando que está ocorrendo maior 
uso do grão para a produção de etanol 
naquele país.

Ainda sobre os Estados Unidos, e como 
reflexo dos estoques mundiais menores, 

o órgão agrícola daquele país destaca o 
aumento das suas exportações na safra 
2017/18, mesmo com produção mais bai-
xa. Os outros grandes exportadores (Bra-
sil, Argentina e Ucrânia, esta integrante 
da FSU-12, ex-União Soviética), também 
com menor disponibilidade do grão, de-
verão da mesma forma manter nível alto 
nas operações, porém com alguma redu-
ção, segundo a mesma fonte. 

Já para a etapa seguinte, é manifesta-

da expectativa de que todos os principais 
players mundiais do setor venham a am-
pliar sua produção, e no caso do trio se-
cundário, inclusive a exportação. Para o 
líder é feita uma projeção de queda nas 
vendas externas e, de modo geral, não se 
prevê alteração na classificação dos prin-
cipais vendedores mundiais do produto. 
Na sua importação, destacam-se UE, Mé-
xico, Japão e Sudeste da Ásia, além da 
Coreia do Sul e do Egito.

MAiores vendAs externAs nestA 
déCAdA perMitirAM AuMentAr A produção

Jogador de respeito
BRASIL MARCA PRESENçA ENTRE OS LíDERES 

NA PRODUçÃO GLOBAL DE MILHO E SE CONSOLIDOU NOS úLTIMOS 
ANOS COMO SEGUNDO MAIOR EXPORTADOR DO CEREAL
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Respected player

BRAzIL IS A MAjOR PLAyER AMID THE GLOBAL CORN PRODUCING 
LEADERS AND, OVER THE PAST yEARS, HAS CONSOLIDATED ITS 

POSITION AS SECOND BIGGEST EXPORTER Of THE CEREAL
Brazil occupies one of the leading po-

sitions in the global corn picture, as an im-
portant player in global trade. As far as pro-
duction goes, the Country ranks third, after 
the United States and China. In the 2010/11 
growing season, Brazil outstripped the Eu-
ropean Union. In the season that followed, 
it began to occupy the second position in ex-
ports, interrupted only in the failed 2015/16 
crop, outdoing Argentina and Ukraine, com-
ing right after the United States. The situ-
ation should hold throughout this and the 
next crop years, according to the US Depart-
ment of Agriculture (USDA). 

Brazilian corn exports soared in line with 
production. According to Rubens Augusto de 
Miranda, researcher at the agricultural econ-
omy department at Embrapa Corn and Sor-
ghum, based in Sete Lagoas (MG), the cred-
it for the recent increase in the production of 
the cereal in Brazil goes to the change in cul-
tivation from summer to winter. “The leap in 
exports over the past decade played a funda-
mental role in making higher production via-
ble”, he comments. 

In its June 2018 report, the USDA con-
firms a decrease in global corn supplies in the 
2017/18 crop year, due to smaller crops in the 
main countries, which is the case of Brazil. For 
the 2018/19 growing season the organ proj-
ects some recovery, but the general stocks will 
continue low. In the specific case of the North-
American leader, they could be the smallest 

since the 2013/14 season, as more corn is used 
for the production of ethanol in that country. 

Equally about the United States, and as a 
reflection of the smaller global stocks, the ag-
ricultural organ of that country highlights the 
moment of its exports in the 2017/18 crop 
year, despite the smaller size of the crop. The 
other relevant exporters (Brazil, Argentina and 
Ukraine, the latter a member of the FSU-12, 
former Soviet Union), where the cereal is also 
in short supply, should likewise keep their op-
erations at a high level, but with some reduc-

tion, according to the same source. 
For the next season, the expectation is 

for the biggest global players of the sector to 
expand their production, and in the case of 
the secondary trio, exports are supposed to 
soar. The projection for the leader is a drop 
in foreign sales and, in general, there are 
no changes in the classification of the main 
global sellers of the product. At imports, the 
countries that stand out are as follows: EU, 
Mexico, Japan and southeast Asia, besides 
South Korea and Egypt.

soAring foreign sAles during tHe pAst deCAde 
resulted in Bigger produCtion voluMes

MILHO NO MUNDO • CORN IN ThE WORLD

(EM MIL TONELADAS)
SAFRAS 2016/17 2017/18* 2018/19**
Produção mundial 1.078,43 1.034,77 1.052,42
Consumo mundial 1.060,52 1.069,97 1.090,42
Estoques finais 227,89 192,69 154,69
PRINCIPAIS PRODUTORES
Estados Unidos 384,78 370,96 356,63
China 219,55 215,89 225,00
Brasil 98,50 85,00 96,00
União Europeia 61,74 62,10 61,00
Argentina 41,00 33,00 41,00
Ucrânia 27,97 24,12 30,00
MAIORES ExPORTADORES
Estados Unidos 58,24 58,42 53,34
Brasil 31,60 29,00 31,00
Argentina 25,99 25,00 27,00
Ucrânia 21,33 19,50 24,00
Fonte: USDA, junho de 2018. * Estimativa. ** Projeção.
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AAs projeções feitas para o milho no 
Brasil, em perspectiva de 10 anos, colo-
cam o crescimento na ordem do dia. As-
sim como nos demais grãos, o País deve 
consolidar sua posição de celeiro mundial 
e ter na produtividade do cereal o gran-
de fator que impulsionará o crescimento 
da produção nacional, além de questões 
comerciais, como o avanço nas exporta-
ções. O rendimento físico médio na cultu-
ra deve passar de 5,38 para 6,39 toneladas 

por hectare, de acordo com “Projeções do 
Agronegócio – Brasil 2016/17–2026/27”, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), com apoio da Em-
brapa nas avaliações futuras.

O milho já teve nos últimos anos ele-
vados ganhos de produtividade, o que re-
sultou em menor necessidade adicional 
de áreas, observam os organismos gover-
namentais. Assim, também para os próxi-
mos 10 anos consideram que a ampliação 

de área do cereal deve, a princípio, ser me-
nor do que a da produção (7,8%) e abaixo 
inclusive do decênio anterior, onde atin-
giu 17,5%. Para a produção, o incremento 
mínimo projetado é de 27,9%, com o que 
atingiria 119 milhões de toneladas (sobre 
volume considerado ainda de 93 milhões 
de toneladas na safra anterior, mas que 
já fechou em quase 98 milhões de tonela-
das), podendo, no entanto, chegar a um li-
mite de 177 milhões de toneladas. 

A oferta mais abundante tenderá a 
atender em especial, na expectativa ofi-
cial, a incremento maior das exportações, 
que chegariam a pelo menos 35,1 milhões 
de toneladas em 10 anos, com limite su-
perior previsto na faixa de 50 milhões de 
toneladas, a partir de uma base de 25,5 
milhões de toneladas no ciclo 2016/17, 
que já acabou finalizando em mais de 30 
milhões de toneladas. Enquanto isso, o 
consumo interno teria crescimento em 

ritmo menor, o que exigiria maior propor-
ção de outros produtos na composição de 
rações animais, como a soja. A demanda 
doméstica, a partir de 56 a 57 milhões de 
toneladas, poderia alcançar de 66 a 73 mi-
lhões de toneladas em 10 anos.

Ainda em relação à área de cultivo futu-
ro, o estudo lembra que há posições de téc-
nicos no sentido de que é possível ocorrer 
expansão maior do que a projetada para o 
final da próxima década, que alcançaria a 

faixa de 18,6 milhões de hectares, podendo 
assim se aproximar mais do limite superior 
previsto, de até 24 milhões de hectares. De 
qualquer modo, é mencionado nas proje-
ções que, a princípio, “não haverá necessi-
dade de novas áreas para expansão dessa 
atividade, pois as de soja liberam a maior 
parte das requeridas pelo milho”, consi-
derando que o crescimento maior do seu 
plantio ocorre na segunda safra, em se-
quência à leguminosa.

l EM ALTA ROTAÇÃO
Na ocupação de espaços cultivados com milho sempre é lembrada a sua importância na rotação de culturas, o que se con-

firma em experiências feitas na área da pesquisa. O pesquisador Miguel Marques Gontijo Neto, da Embrapa Milho e Sorgo, de 
Sete Lagoas (MG), cita, por exemplo, experimento na região central de Minas Gerais, em condição hídrica diferente das regiões 
tradicionais de cultivo, onde, mesmo assim, é possível observar incrementos significativos de produtividade onde há rotação 
de culturas do milho e da soja sobre palhada de braquiária, reforçando o papel do cereal nessa prática para o futuro. Da mes-
ma forma, como se ressalta em Santa Catarina, cresce o uso da planta na silagem.

Na base da eficiência
PRODUTIVIDADE DEVERá CONTINUAR SENDO O GRANDE fATOR 

DE IMPULSO AO SETOR DO MILHO NO BRASIL NOS PRóXIMOS ANOS, 
ASSIM COMO AS MAIORES EXPORTAçÕES

CresCente rendiMento deve exigir 
Menos áreAs AdiCionAis pArA o plAntio
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Based on 
efficiency

PRODUCTIVITy IS SUPPOSED TO CONTINUE AS 
THE GREAT DRIVING fORCE BEHIND BRAzIL’S CORN CROPS 

OVER THE NEXT yEARS, jUST LIkE SOARING EXPORTS

rising perforMAnCe requires 
fewer AdditionAl plAnting AreAs

Projections for corn in Brazil, in a 10-
year perspective, include growth on the 
agenda. Like what happens with other ce-
reals, the Country should consolidate its po-
sition as global granary, with productivity 
coming as the great factor that will drive the 
growth of the national crop, besides such 
commercial questions as bigger exports. 
The average physical performance of the 
crop should jump from 5.38 to 6.39 tons per 
hectare, according to “Agribusiness Projec-
tions – Brazil 2016/17–2026/27”, edited by 
the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food Supply (Mapa), with support from 
Embrapa in the future evaluations. 

According to government organs, over 
the past years, corn has experienced rele-
vant productivity gains, which resulted into 
scarcer need for additional areas. In view 
of this, for the next 10 years, they equally 
have it that area expansions for the cereal 
should, in principle, be smaller than pro-
duction (7.8%) and even falling below the 
previous decade, where area expansions 

l IN HIGH ROTATION
In the areas devoted to corn, its importance in crop rotation schemes is never overlooked, 

which confirms in experiments conducted by the research departments. Researcher Miguel 
Marques Gontijo Neto, from Embrapa Corn and Sorghum, based in Sete Lagoas (MG), cites, 
for example, an experiment in the central region in Minas Gerais, under a different rain regime, 
compared to the traditional corn growing areas, where, nevertheless it is possible to observe  
significant increases in productivity, where corn and soybean are rotated over the mulch left 
by the previous crop, strengthening the role of the cereal in this practice for the future. Like-
wise, as it happens in Santa Catarina, the use of the plant for silage purposes is on the rise.

reached a total of 17.5%. As far as produc-
tion goes, there is a projected minimum in-
crease of 27.9%, which would result into a 
crop of 119 million tons (compared to the 
volume of 93 million tons still considered as 
such in the previous season, but amounted 
to almost 98 million tons), and could, how-
ever, reach a limit of 177 million tons. 

A more abundant supply, in particular, 
tends to meet the official expectation of an 
increase in exports, which would reach at 
least 35.1 million tons in 10 years, with the 
upper limit projected at about 50 million 

tons, based on a total of 25.5 million tons in 
the 2016/17 crop year, which ended with 
upwards of 30 million tons. In the mean-
time, domestic consumption is believed to 
have risen more moderately, thus requir-
ing a bigger proportion of other products 
in the composition of animal feed, like soy-
bean. Domestic demand, ranging from 56 
to 57 million tons, could reach from 66 to 
73 million tons in10 years. 

Still with regard to the area devoted to the 
crop in the future, the study recalls that tech-
nicians have it that there could be expan-
sions bigger than the ones projected for the 
end of the next season, which is supposed to 
amount to 18.6 million hectares, thus coming 
closer to the projected higher limit, of 24 mil-
lion hectares. Anyway, projections mention 
that, in principle, “there will be no need for 
new areas if it comes to expanding the crop, 
as soybean crops liberate the areas required 
by corn”, considering that the biggest crop in-
crease occurs in the second season, in suc-
cession to the leguminous crop.
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PROJEÇÕES PARA O MILHO
• CORN PROJECTIONS

Variações (%) projetadas em diversos 
indicadores da cultura no Brasil, entre  
o ciclo 2016/17 e o período 2026/27
Área 7,8
Produção 27,9
Consumo 17,6
Exportação 37,8
Fonte: Mapa/Embrapa.
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MilHoC o r n

Se o prognóstico da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) se confirmar, o Bra-
sil exportará 32 milhões de toneladas de milho 
em 2018. A expectativa está baseada na de-
manda, na comercialização com tradings e na 
disponibilidade do estoque inicial maior, refle-
tindo a safra recorde 2016/17. O câmbio será 
decisivo. Em sete anos, o Brasil aumenta em 
quase 46% as vendas externas, de 22 milhões 
de toneladas para 32 milhões de toneladas.

O avanço nos embarques representa 
3,8% sobre 2017, quando foram exportadas 
30,84 milhões de toneladas. Estes números 
só serão postos em risco, pela perspectiva 
oficial, por um nó logístico, a exemplo da de-
mora numa solução para o custo do trans-
porte gerado pela nova tabela de preços dos 
fretes instituída pelo governo federal. O gran-
de teste para o imbróglio do frete começa 
com o fortalecimento da exportação brasi-
leira de milho em julho, quando a colheita da 
segunda safra está no auge. 

No Mato Grosso e em Goiás havia dificul-
dade de escoamento pela alta de até 200% 
no custo do transporte. Com o escoamento 
da soja trancado pelo cenário internacional e 
com a colheita do milho a pleno vapor, havia 

l TENDÊNCIA DE BAIXA
Pela oferta e pela demanda do mercado doméstico e pelos indicativos de redu-

ção da segunda safra, os preços tendiam a se manter com pequena variação para 
baixo no auge da colheita. No entanto, as indefinições relativas à tabela de fretes im-
pactaram negativamente as negociações e geraram período de falta de referência de 
preços, com exceção das regiões onde há curta distância de transporte.

“Os preços registrados no fim de maio e no início de junho, com os parâmetros de 
custo de produção em maio, mantêm a rentabilidade do milho tanto para o Paraná 
quanto para o Mato Grosso”, frisa. “Contudo, a questão dos fretes influencia o custo 
de produção do cereal, uma vez que, na atual conjuntura, o transporte dos fertilizan-
tes tem apresentado aumento de 9% a 14%”. Em média, os fertilizantes representam 
de 20% a 30% do custo variável do milho.

Presença 
marcante
BRASIL DEVE AMPLIAR EM 1,2 MILHÃO DE TONELADAS 

A PRESENçA NO MERCADO MUNDIAL DE MILHO NO ANO 
COMERCIAL DE 2018, APESAR DE A COLHEITA TER SIDO MENOR

M e r C A d o
M a r k e t um déficit na capacidade de armazenagem 

no Centro-Oeste. Sem vazão para o porto, o 
sistema ficava comprometido. “Assim, o esco-
amento pode se estender até a safra 2018/19”, 
diz Thomé Luiz Freire Guth, da Conab.

O frete do milho de Sorriso (MT) ao porto 
de Santos (SP) alcança até R$ 28,00 por saca, 
o que inviabiliza as operações de venda em 
R$ 17,00 a R$ 19,00 pela saca de 60 quilos de 
junho e empurra o preço ao produtor para 
algo entre R$ 10,00 e R$ 12,00. “Confirmar a 
previsão de exportação dependerá da nor-
malidade do fluxo”, diz Guth. Segundo ele, o 
parâmetro de exportação do milho foi manti-
do em 32 milhões de toneladas pelo pico de 
alta do dólar e das cotações de Chicago em 
maio, que gerou valor de paridade favorável, 
com cotações a R$ 23,00 pela saca de 60 qui-
los no Médio Norte mato-grossense, elevan-
do o ritmo de negociações com entrega para 
outubro, novembro e dezembro.

“Para se ter uma ideia, a média de pari-
dade de exportação no Porto de Santos, com 
um dólar médio de R$ 3,64 e o valor mensal 
em Chicago de US$ 3,98/bushel (US$ 156,68 
por tonelada), com um prêmio de porto de 
US$ Cents 97,18/bushel (US$ 36,41/ton), foi 
de R$ 40,52 por saca de 60 quilos”, resume. As 
negociações só estagnaram no início de ju-
nho com a divulgação da Medida Provisória 
nº 832, que criou a tabela de preços mínimos 
de frete, que fez com que produtores e tradin-
gs adotassem postura de cautela.

Com estes parâmetros de oferta e de-
manda, o estoque final da safra 2017/18 é 
projetado em 10,9 milhões de toneladas, o 
que gera cenário confortável para o abaste-
cimento até a safra 2018/19, mas não proje-
ta redução drástica nas cotações no início do 
ano. “A redução mais acentuada dos esto-
ques pode se tornar um problema para a de-
manda interna”, reconhece.

estoques e CâMBio dArão suporte à 
evolução dA vendA externA de MilHo
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SOBE-E-DESCE • UPS AND DOWNS

INDICADOR DO MILhO ESALQ/BM&FBOVESPA – JANEIRO DE 2017/JUNhO DE 2018
 Janeiro 2017 Fevereiro 2017 Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017
 35,92 36,21 33,77 28,32 27,26 26,75
 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro 2017 Outubro 2017 Novembro 2017 Dezembro 2017
 26,33 26,67 29,11 31,26 31,75 32,38
 Janeiro 2018 Fevereiro 2018 Março 2018 Abril 2018 Maio 2018 Junho 2018
 32,70 34,76 41,37 39,92 42,69 40,55

 * Em reais (R$), por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.    –   * Base Campinas (SP).
Fonte: Cepea/Esalq/USP.

BALANÇA • BALANCE

Comparativo de importações e 
exportações de milho no Brasil-(Mil t)
SAFRA Importação Exportação
2011/12 774,0 22.313,7 
2012/13 911,4 26.174,1
2013/14 790,7 20.924,8 
2014/15 316,1 30.172,3 
2015/16 3.338,1 18.883,2
2016/17 953,6 30.836,7
2017/18 500,0 32.000,0
Fonte: Conab, junho de 2018.
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Remarkable presence

BRAzIL IS DETERMINED TO EXPAND By 1.2 MILLION TONS 
ITS PRESENCE IN THE GLOBAL CORN TRADE IN THE 2018 COMMERCIAL yEAR, 

NOTwITHSTANDING THE SMALLER CROP

l DOWNWARD TREND
Judging from the demand by the domestic market from indications of a smaller 

second crop, prices were supposed to experience a small downward trend at the peak 
of the harvest. however, the undefined negotiations regarding the freight cost table im-
pacted negatively upon these negotiations and generated a period with any price refer-
ence, with the exception of the regions where transport distances are small. 

“The prices in force in late May and early June, with the production cost param-
eters in May, ensure corn’s profitability for the States of Paraná and Mato Grosso”, he 
says. “Nonetheless, the question of the freight costs has an influence upon the produc-
tion cost of the cereal, seeing that in the present scenario, fertilizer transport has soared 
from 9% to 14%. On average, fertilizers represent 20% to 30% of the variable corn cost. 

stoCks And tHe exCHAnge rAte will sustAin 
tHe evolution of foreign Corn sAles

Should the prognosis by the Nation-
al Food Supply Agency (Conab)  confirm, 
Brazil will export 32 million tons of corn 
in 2018.This expectation is based on de-
mand, business deals with trading com-
panies and in the availability of a bigger 
initial stock, reflecting the record crop in 
the 2016/17 crop year. The exchange rate 
will play a decisive role. In seven years, Bra-
zil has increased its foreign sales by nearly 
46%, from 22 million tons to 32 million tons.

The jump in shipments represents a 
3.8-percent increase over 2017, when 30.84 
million tons were exported. These numbers 
will only be at risk, from a government per-
spective, by a logistic bottleneck, like the cur-

rent delay for a solution of transport costs 
generated by the new freight rate table creat-
ed by the federal government. The great test 
for the freight imbroglio starts now, with soar-
ing corn exports in July, when the harvest of 
the second crop reaches its peak. 

In Mato Grosso and Goiás there are dif-
ficulties in transporting the crop due to the 
200-percent rise in freight costs. With soy-
bean exports at a standstill because of the 
international scenario, and the harvest of 
corn in full swing, there is no longer room 
enough in Center-West warehouses for 
storing the crop. Without any chance to 
transport the crop to the port, the system 
is compromised. “As things are, transport 

problems could extend until the 2018/19 
crop year”, says Thomé Luiz Freire Guth, 
from Conab.

The freight cost from Sorriso (MT) to the 
port of Santos (SP) reaches R$ 28 per sack, 
making unviable sales operations at R$ 
17 to R$ 19 per 60-kg sack in June, lower-
ing farm gate prices to R$ 10 or R$ 12. “Any 
confirmation of the estimated export vol-
umes will depend on normal transport con-
ditions”, says Guth. In his view, the corn ex-
port parameter was kept at 32 million tons, 
based on a multiyear dollar peak and the on 
the quotes of the Chicago Stock Exchange in 
May, which generated a favorable parity val-
ue, with prices of R$ 23 per 60 kg sack in Mid 

North Mato Grosso, speeding up the busi-
ness rhythm with deliveries scheduled for 
October, November and December.

“To have an idea, the parity average of 
exports at the Port of Santos, with the ex-
change rate at an average of R$ 3.64 to the 
dollar and the monthly value in Chicago 
of  US$ 3.98/bushel (US$ 156.68 per ton), 
with a port reward of USCents 97.18/bushel 
(US$ 36.41/ton), the price reached R$ 40.52 
per 60 kg sack”, he summarizes. The negoti-
ations only came to a standstill in early June 
when Interim Measure nº 832 entered into 
force, and it created the minimum freight 
price table, which put farmers and trading 
companies on the alert. 

Under such offer and demand param-
eters, the ending stock in the 2017/18 crop 
year is projected to remain at 10.9 mil-
lion tons, a fact that generates a comfort-
able scenario for the supply needs until the 
2018/19 season, but does not project any 
relevant drop in the prices at the beginning 
of the year. “A more drastic reduction in the 
stocks could turn into a problem for domes-
tic demand”, he acknowledges.
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PARA vIAGEM • FOR EXPORT 

EXPORTAçõES MENSAIS DE MILhO DO BRASIL (2015-2018) – Mil t
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Fonte: MDIC/Conab, junho de 2018.
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ESCALADA • ThRIVING

MERCADO 2017 – EVOLUçãO DAS COTAçõES DE MILhO NA BOLSA DE 
ChICAGO (EUA) veRsus  1ª ENTREGA NA BOLSA DE ROSÁRIO (ARG) – (US$ t)

Fonte: USDA/Conab, junho de 2018.



OO Brasil deverá manter sua condição de 
segundo maior exportador mundial de mi-
lho no ciclo 2017/18, conforme dados do 
Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) e da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), ampliando a di-
ferença em relação à Argentina e à Ucrânia, 
maiores concorrentes entre os grandes for-
necedores globais. Ao mesmo tempo, o mi-
lho brasileiro deverá reduzir sua diferença 
em relação ao grande exportador interna-
cional, os Estados Unidos, que vão bater na 
casa de 58,4 milhões de toneladas embarca-
das para outros países.

O aumento no ritmo de exportações em 
abril e maio junto aos norte-americanos in-
verteu a tendência de baixa para 56,5 mi-
lhões de toneladas, até então projetada 
pelo USDA, para alta de até 58,4 milhões. 
Ainda assim, o USDA projeta que na próxi-
ma temporada o Brasil vai exportar 31 mi-
lhões de toneladas, com pequena queda, e 
os Estados Unidos, 53,3 milhões, com qua-
se 10% de retração.

Para a temporada 2017/18, fatores como 
os problemas climáticos que atingiram as 
safras de milho da América do Sul e da Re-
gião do Mar Negro (Turquia e outras nações) 

afetaram a tomada de decisão de alguns de-
mandantes externos, que optaram por ad-
quirir mais milho norte-americano. Inter-
feriram ainda as incertezas na logística de 
escoamento da safra brasileira e uma políti-
ca de juros dos Estados Unidos que fortale-
ceu a cotação do dólar.

“Para a safra 2018/19, o USDA mantém 
as expectativas de exportação dos princi-
pais players, com redução da participação 
norte-americana e um incremento em pa-
íses como Argentina e Ucrânia”, refere Tho-
mé Luiz Freire Guth, analista da Conab na 
área de milho.

Segundo maior
BRASIL SE MANTERá COMO O SEGUNDO MAIOR 

EXPORTADOR MUNDIAL, ATRáS APENAS DOS ESTADOS UNIDOS 
E ABRINDO VANTAGEM EM RELAçÃO A ARGENTINA E UCRâNIA

B
Second largest

BRAzIL wILL kEEP ITS POSITION AS SECOND BIGGEST GLOBAL EXPORTER, 
COMING ONLy AfTER THE UNITED STATES AND, IN THE MEANTIME, 

INCREASING ITS DISTANCE fROM ARGENTINA AND UkRAINE
Brazil is supposed to keep its position 

as second biggest global corn exporter in 
the 2017/18 crop year, according to data 
from the US Department of Agriculture 
(USDA) and from the National Food Sup-
ply Agency (Conab), expanding the differ-
ence with regard to Argentina and Ukraine, 
largest competitors among the huge global 
suppliers. At the same time, Brazilian corn 
is believed to reduce its difference relative 
to the big international exporter, the Unit-
ed States, with shipments to other coun-
tries amounting to 58.4 million tons.

The rising rhythm in exports in April and 
May in the United States reversed the down-
ward trend to 56.5 million tons, up to that 
time projected by USDA officials, to up to 58.4 
million tons. Even so, the USDA is projecting 
at 31 million tons Brazil’s corn exports in the 
next season, with a slight drop, and United 
States, 53.3 million, down almost 10%

For the 2017/18 season, factors like cli-
mate related problems that hit the corn 
crops in South America and in the Black 
Sea Region (Turkey and other nations) af-

fected the decisions of some foreign buy-
ers, who opted for acquiring more corn 
from the United Sates. Other interferenc-
es came from the logistic problems in Bra-
zil that affected corn transportation, besides 
the changes in the North-American interest 
rates, which strengthened the dollar. 

“For the 2018/19 growing season, the 
USDA keeps the export expectations of all 
the major players, with a reduction in the 
North-American share and an increase 
in countries like Argentina and Ukraine”, 
says Thomé Luiz Freire Guth, analyst at 
Conab’s corn department. 
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Fonte: USDA/Conab, junho de 2018.

FORNECEDORES • SUPPLIERS

PRINCIPAIS PAíSES EXPORTADORES MUNDIAIS DE MILhO – (Milhões de t)
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AA colheita de milho no período 2016/17 
registrou recorde no Brasil e no mundo, 
conjuntura que foi determinante para pres-
sionar as cotações do grão no mercado na-
cional. Os baixos preços domésticos, no en-
tanto, favoreceram as exportações, o que 
colocou o País com mais força no cenário in-
ternacional. Muitos produtores, ao anteve-
rem o cenário de comercialização, travaram 
preços e anteciparam as vendas às tradings.

As cotações do milho começaram o ano 
de 2017 em patamares elevados, ainda re-
fletindo a queda da oferta em 2016, mas 

sentiram a entrada da primeira safra, a de 
verão, que registrou aumento de área e de 
produtividade. Janeiro de 2017 registrou 
média de R$ 35,92 pela saca de 60 quilos, 
em Campinas (SP), referência do Indicador 
do milho Esalq/BM&FBovespa. 

Os valores caíram expressivos 33,8% no 
semestre. Pesquisadores do Centro Es-
tudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz (Esalq), da Universida-
de de São Paulo (USP), destacam que, na-
quele período, a perspectiva de aumento 

da produção da segunda safra e o clima 
favorável ao desenvolvimento das lavou-
ras também influenciaram na queda dos 
preços pagos aos produtores.

Na segunda safra, a produção foi 65% 
superior à da temporada anterior, com 15% 
de aumento na área e 44% na produtivida-
de. Com a colheita anual de milho em 97,84 
milhões de toneladas, a maior da história, 
47% superior à verificada na temporada an-
terior, conforme a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), registrou-se gran-
de oferta para uma demanda de pouco cres-

cimento. Isso ajudou na queda dos preços, 
segundo o doutor em Economia Argemiro 
Luís Brum, coordenador da Central Interna-
cional de Análises Econômicas e Estudos de 
Mercado Agropecuário (Ceema), da Univer-
sidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS).

“A baixa cotação determinou interven-
ções pontuais do governo federal para es-
coar milho da segunda safra do Centro-Oes-
te para centros de demanda, como o Norte, 
o Nordeste e o Sul”, explica Brum. Pesqui-
sadores do Cepea acrescentam que, no se-

gundo semestre de 2017, os produtores, 
insatisfeitos com as quedas nas cotações, 
postergaram ao máximo a venda do milho, 
mesmo com colheita recorde. Tal comporta-
mento e as exportações sustentaram a recu-
peração dos valores em 32,5%.

Ainda assim, no ano o índice oficial 
caiu 11,53%, com a saca de 60 quilos a R$ 
33,77 no dia 28 de dezembro de 2017. “Na 
média das regiões acompanhadas pelo 
Cepea, os preços caíram 21% no mercado 
em balcão e 18,7% no de lotes”, diz o ba-
lanço dos pesquisadores.

o MerCAdo 
externo e A 
deMAndA de 
rAções iMpedirAM 
prejuízos MAiores 

l AJUSTANDO
Com o maior suprimento de sua 

história, em 105,4 milhões de tonela-
das (somando produção, estoque ini-
cial e importações), consumo interno 
de 57,3 e exportação de 30,8 milhões 
de toneladas, o Brasil encerrou 2017 
com estoque total próximo de 17,5 mi-
lhões de toneladas. Também foi um re-
corde. No mundo, os estoques cresce-
ram e houve queda das transações. 

O analista Paulo Molinari, que 
acompanha os mercados de milho 
e de proteínas animais na consulto-
ria Safras & Mercado, acredita que a 
grande colheita só não derrubou mais 
as cotações porque houve resposta 
da cadeia produtiva com a demanda 
interna e as exportações. “Quando os 
preços caíram, o Brasil tornou-se mais 
competitivo, mesmo frente a um mer-
cado mundial mais ofertado. Isso aju-
dou a equilibrar as cotações no se-
gundo semestre de 2017”, frisa. 

Alysson Paolinelli, presidente da 
Associação Brasileira de Produtores 
de Milho (Abramilho), considera que 
o Brasil devia ter mantido os pata-
mares produtivos e a pressão sobre 
o mercado internacional. “O mundo 
espera do País esse papel de prota-
gonista, de grande fornecedor de ali-
mentos”, avalia. Conforme ele, vários 
têm sido os problemas enfrentados 
pelo setor, como carga tributária, falta 
de seguro de renda e de seguro rural e 
uma logística eficiente para competir 
com outros países, como Estados Uni-
dos e Argentina, que são subsidiados. 
“Se o Ministério da Fazenda atendes-
se o Ministério da Agricultura, estarí-
amos muito melhor”, avisa.

Saia justa
COLHEITA RECORDE NO CICLO 2016/17 AfETOU AS 

COTAçÕES DOMéSTICAS, MAS CONjUNTURA COLABOROU PARA 
qUE O PAíS EXPORTASSE MAIS E RECUPERASSE OS PREçOS
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In a tight spot
BUMPER CROP IN THE 2016/17 GROwING SEASON AffECTED DOMESTIC PRICES, 

BUT SCENARIO HELPED BRAzIL BOOST EXPORTS AND RECOVER PRICES

AThe 2016/17 corn crop reached a record 
high in Brazil and the world, a scenario that 
played a determining role towards exerting 
pressure on prices in the domestic market. 
The low national prices, nonetheless, favored 
exports, strengthening Brazil’s position in the 
international scenario. Several farmers, upon 
anticipating the commercialization scenario, 
kept their prices unchanged and anticipated 
their sales to trading companies.

Corn prices started at high levels in ear-
ly 2017, still reflecting the scenario of shrink-
ing supply in 2016, but things changed when 
the first crop (also referred to as summer crop), 
bigger in area and productivity, was harvested. 
In January 2017, a 60-kg sack fetched R$ 35.92, 
on average, in Campinas (SP), reference of the 
Esalq/BM&FBovespa Corn Indicator.

The values dropped no less than 33.8% in 
the first half of the year. Researchers from the 

Center for Applied Studies on Advanced Eco-
nomics (Cepea), of the Luiz de Queiroz College 
of Agriculture (Esalq), a division of the Universi-
ty of São Paulo (USP), pointed out that, during 
the period, the perspective for an increase in 
production in the second crop and the climate 
favorable to crop development, have also a 
say in the shrinking farm gate prices.

In the second crop, production was up 
65% from the previous season, with  an annu-
al corn crop of 97.84 million tons, the biggest 
on record, up 47% from the previous year, ac-
cording to the National Food Supply Agency 
(Conab), resulted into huge supplies for an al-
most unaltered scenario of demand. This was 
a factor in the receding prices, according to Ar-
gemiro Luís Brum, with a doctorate in Eco-
nomics, coordinator of the International Cen-
ter for Economic Analyses and Agricultural 
Market Studies (Ceema, in the Portuguese ac-

ronym) of the Regional Northwest University 
in Rio Grande do Sul (Unijuí) in Ijuí (RS).

“The low prices gave rise to one-off feder-
al government interventions to haul the sec-
ond crop corn from the Center-West to the 
consumer centers in the North, Northeast and 
South”, says Brum. Cepea Researchers com-
ment that in the second half of 2017, the farm-
ers, not satisfied with the declining prices, de-
layed their corn sales to the extent possible, 
notwithstanding the record crop. This deci-
sion and exports sustained the recovery of the 
quotes by 32.5%.

Even so, the official rate went down 11.53% 
throughout the year, with a 60-kg sack fetching 
only R$ 33.77 on December 28, 2017. “On aver-
age, in the regions under the supervision of Ce-
pea officials, prices dropped 21% in the over-
the-counter product market and 18.7% in the 
number of lots”, the researchers concluded. 

l ADJUSTMENT PERIOD
With the highest supply on record, 105.4 million tons (including production, initial stock and imports), domestic consumption of 

57.3 million tons and exports of 30.8 million tons, 2017 came to a close with a Brazilian stock of 17.5 million tons. It was equally a re-
cord. In the world, stocks went up and there was a drop in transactions. 

Analyst Paulo Molinari, who keeps a close watch on the markets of corn  and animal protein at consultancy Safras & Mercado, be-
lieves that the bumper crop did not knock down prices to a greater extent because the supply chain managed to benefit from rising 
internal demand and exports. “As soon as prices dropped, Brazil became more competitive, even before a global market with plenty 
of supplies. This helped balance prices in the second half of 2017”, he says.

Alysson Paolinelli, president of the Brazilian Association of Corn Producers (Abramilho), has it that Brazil should have stuck to its 
production levels and to its pressure over the international market. “The world expects Brazil to fulfill its role as protagonist and great 
food supplier”, he argues. According to him, the sector has faced many problems, like the tax burden, the lack of a profit insurance 
program and farm insurance, besides efficient logistics to compete with other countries, like the United States and Argentina, where 
corn is subsidized. If the Ministry of Finance worked in line with the Ministry of Agriculture, we would be much better off”, he warns.

tHe foreign MArket And deMAnd for feed prevented Bigger dAMAges

48

vERDE E AMARELO • GREEN AND yELLOW

QUADRO DE OFERTA E DEMANDA NACIONAL – (Mil t) 
SAFRA Estoque inicial Produção Importação Suprimento Consumo Exportação Estoque final
2014/15 12.399,1 84.672,4 316,1 97.387,6 56.611,1 30.172,3 10.604,2
2015/16 10.604,2 66.530,6 3.338,1 80.472,9 54.972,4 18.883,2 6.617,3
2016/17 6.617,3 97.842,8 953,6 105.413,7 57.330,5 30.836,7 17.246,5
2017/18 17.246,5 85.003,5 500,0 102.750,0 59.844,8 32.000,0 10.905,2
Fonte: Conab, junho de 2018.



O o MerCAdo 
nACionAl 
depende Muito 
dA deMAndA 
de rAções 
pArA AniMAis

O consumo de milho no Brasil tem for-
te dependência em relação ao setor de ali-
mentação animal – que, por sua vez, respon-
de ao humor dos importadores de proteínas. 
O ano de 2018 começou com boa expectativa 
de demanda de matéria-prima e crescimen-
to maior do que 3% na produção de rações. 
houve, porém, uma reversão, e o primei-
ro semestre terminou com o Sindicato Na-
cional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) estimando retração de 3% e 
comemorando a menor queda possível.

“Face à conjuntura criada por eventos de 
ordem internacional, câmbio, embargos às 
exportações de aves e suínos, paralisação 
de caminhoneiros, tabelamento do frete e 
alto custo dos grãos, é um ano sem cresci-

mento, que trará reflexos à demanda e aos 
preços do milho”, diz o vice-presidente exe-
cutivo do Sindirações, Ariovaldo Zani. Ele 
destaca que, em função das dificuldades de 
logística, com o Centro-Oeste, polo produ-
tor da segunda safra, muito distante do Sul, 
onde se concentram as indústrias de proteí-
na animal, uma saca de milho sai de Sorriso, 
no Mato Grosso, a R$ 19,00 e chega a Cha-
pecó, em Santa Catarina, a R$ 40,00.  As in-
dústrias do Sul abriram a Rota do Milho, em 
junho, com os caminhões que partem do 
Centro-Oeste fazendo trajeto mais curto até 
o Sul pelo Paraguai e pela Argentina.

O analista Thomé Luiz Freire Guth, da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), registra que o comércio domésti-

co de milho vem crescendo, mas a passos 
lentos. Algumas áreas, como a de cerve-
ja, crescem entre 1% e 2% ao ano. Na ca-
deia produtiva houve estabilidade duran-
te a recessão de 2015 a 2017. Seria pior se 
as cadeias produtivas de carnes não tives-
sem conseguido direcionar a oferta para o 
mercado brasileiro.

A expansão da indústria do etanol de 
milho e dos confinamentos bovinos pode 
ajudar, mas a grande válvula de escape de-
vem ser mesmo as exportações. “A tendên-
cia é de trabalharmos com patamar acima 
de 30 milhões de toneladas de milho ex-
portado daqui para a frente, exceto por fa-
tor climático negativo que impeça o cum-
primento de contratos”, avalia.

l CONTEXTO DOMÉSTICO
O consumo de milho nas cozinhas do País não é mensurado. E não há con-

trole estatístico sobre as indústrias, até porque em diversas regiões do Brasil há 
pequenas empresas familiares que produzem farinha, fubá ou flocos e vendem 
diretamente ao consumidor ou para mercados regionais. O que se nota é que o 
mercado vem sendo receptivo a produtos à base de milho, inclusive com algu-
mas pequenas empresas passando a exportar por causa da boa qualidade, a par-
tir da presença em feiras internacionais. Algumas indústrias do ramo, de médio 
e pequeno portes, estão sendo absorvidas por grupos maiores e até por traders.

Um dos fatores que tem motivado o interesse pelo milho é o aumento da de-
manda de alimentos sem glúten junto à classe média. “há volume importante de 
consumidores deixando a farinha de trigo e buscando no milho uma alternativa”, 
assegura Thomé Luiz Freire Guth, da Conab. Conforme ele, um dos mercados que 
se mantém crescendo, ainda que a pequenas taxas anuais, é o da cerveja. “É um 
setor que demanda bastante esse grão”, ressalta.

Devagar, devagarinho
CONSUMO BRASILEIRO CRESCE MUITO MENOS DO 
qUE O DESEjáVEL E A CADEIA PRODUTIVA ESPERA 

MAIS DO MERCADO EXTERNO NAS PRóXIMAS TEMPORADAS
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TSlower and slower
CONSUMPTION IN BRAzIL REMAINS BELOw 

THE DESIRED LEVEL, AND THE SUPPLy CHAIN IS EXPECTING 
MORE fROM THE fOREIGN MARkET OVER THE NEXT SEASONS

The consumption of corn in Brazil 
is strongly dependent on the livestock 
feed sector – which, in turn, is in line 
with the decisions of the protein import-
ers. The year 2018 started with good ex-
pectations for the need of raw material 
and a growth rate of upwards of 3% in 
the production of livestock feed. how-
ever, a reversal occurred, and the first 
half of the year ended with the Nation-
al Union of the Animal Feed Industry 
(Sindirações) estimating a reduction of 
3% and celebrating the smallest drop 
possible.

“In light of the scenario created by 
international events, the exchange rate, 
embargoes on poultry and hog exports, 
truckers’ strike, freight price table and 
cost of the cereal, it is a year with no 
growth, which will impact upon corn de-
mand and prices”, says Sindirações ex-
ecutive vice-president Ariovaldo Zani. 
he stresses that, by virtue of the logis-
tic hurdles, with the Center-West, sec-
ond crop producing hub, far away from 
the South, where the animal protein in-
dustries are based, a sack of corn in Sor-
riso, in Mato Grosso, fetches R$ 19 and 
reaches RS 40 in Chapecó, in Santa Ca-
tarina.  The industries in the South inau-
gurated the Corn Trail, in June, with the 
trucks that leave the Center-West for the 
South, passing through Paraguay and 
Argentina.

Analyst Thomé Luiz Freire Guth, 
from the National Food Supply Agen-
cy (Conab), ascertains that corn sales in 
the domestic market are on the rise, but 
move slowly. Some areas, like beer, grow 
1% and 2% a year. The supply chain ex-
perienced a stable scenario during the 
2015 – 2017 recession period. It would 
have been worse if the Brazilian meat 
supply chain had not managed to direct 
its supplies to the Brazilian market. 

The expansion of the corn ethanol 
industry and cattle confinements could 
turn out to be a good help, but the great 
relief valve is priority to exports. “The 
trend is for exports of about 30 million 
tons of corn from now onward, except 
when negative climate-related factors 
prevent us from making good on our 
contracts”, he argues. 

l DOMESTIC CONTEXT
Corn consumption in the Brazilian kitchens has never been measured. And there is 

no statistical control over the industries, particularly because in several regions in Brazil 
there are small-scale family industries that produce flour, fubá, or flakes and sell these 
items directly to consumers or to small regional outlets. What has been ascertained 
is the fact that the market has been showing a clear preference for corn-based prod-
ucts, to the extent that some small enterprises have begun exporting their products, 
preferred for their quality, especially in international fairs. Some industries of the seg-
ment, of medium or small size, are being absorbed by bigger groups or even by traders. 

One of the factors that has aroused interest in corn is the ever-increasing demand 
for gluten free products, especially by people of the middle class. “There is a growing 
number of wheat flour consumers shifting to corn as an alternative”, confirms Thomé 
Luiz Freire Guth, from Conab. According to him, one of the markets that continues on a 
rising trend, even though at low annual rates, is beer. “It is a sector that makes consider-
able use of the kernel”, he clarifies.

tHe nAtionAl MArket depends 
A lot on deMAnd for livestoCk feed
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MERCADO INTERNO • DOMESTIC MARKET

DEMANDA DE MILhO NO BRASIL – (T)
  2015/16 2016/17 2017/18
Consumo animal 49,720 50,680 50,680
Aves de corte 24,617 25,165 25,165
Aves de postura 4,377 4,536 4,536
Suinocultura 13,141 13,267 13,267
Bovinocultura 4,189 4,231 4,231
Outros animais 3,396 3,481 3,481
Consumo industrial 6,653 6,786 6,786
Consumo humano 1,882 1,919 1,919
Outros usos 3,876 3,914 3,914
Perdas 2,014 1,891 1,825
Sementes 419 451 429
Exportação 29,261 32,000 32,000
Demanda Total 93,825 97,642 97,554
Estoque Final 16,961 14,804 11,548
Fonte: Abimilho.

Fonte: Conab, junho de 2018.

MILHÕES DE MOTIvOS • MILLION REASONS

PREçOS DO MILhO RECEBIDO PELOS PRODUTORES – 60 Quilos – Em reais

40,00

35,00
35,00

34,00

21,56

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Passo Fundo/RSCampo Mourão/RS

Preço Mínimo - PR/RS

Lucas do Rio Verde/MT

Preço Mínimo/MT

28/05/2018 a 01/06/2018

21/05/2018 a 25/05/2018

14/05/2018 a 18/05/2018

07/05/2018 a 11/05/2018

30/04/2018 a 04/05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

12/2017

11/2017

10/2017

09/2017

08/2017

07/2017

06/2017



A expectativa é de que até 2030 o Bra-
sil disponha de 70 a 80 indústrias de etanol 
de milho ou flex (que usa mais matérias-pri-
mas). Espera-se que a demanda alcance 7 
milhões de toneladas de milho em 2023 e 
ultrapasse 17 milhões em 2028, que cor-
responde a mais de 50% das exportações 
do País. Ricardo Tomczik, presidente da 
Unem, considera estratégica a instalação 
das plantas. “É uma oportunidade criada a 
partir da concentração de oferta, e solução 
ao gargalo estabelecido pelo impacto do 
frete e pela distância do porto. Ao absorver 
parte da safra e transformá-la em combus-

tível e derivados, são gerados empregos, ri-
quezas e renda, elimina-se parte do proble-
ma e equilibra-se a oferta”, explica.

O Agroicone usou como exemplo uni-
dade produtora 500 milhões de litros de 
biocombustível de milho por ano no Mato 
Grosso. A instalação tem capacidade de 
gerar 8,5 mil empregos diretos e indiretos 
e movimentar R$ 1,5 bilhão na economia 
regional. O valor de produção pode che-
gar a R$ 660 milhões, com R$ 80 milhões 
em impostos. A planta em operação eleva 
o valor de produção a R$ 2,5 bilhões por 
ano, com Produto Interno Bruto (PIB) su-

perior a R$ 900 milhões.
A redução de emissões por substitui-

ção da gasolina pelo etanol de milho pode 
chegar a 70%. A produção de Dried Distil-
lers Grains (DDG), o farelo seco, considera-
do subproduto e destinado à alimentação 
animal, desloca o uso de insumos utiliza-
dos para produzir a ração, entre eles a soja, 
o que ajuda a manter áreas de pastagens 
cujos estoques de carbono são maiores do 
que lavouras anuais. Cerca de 84% do fatu-
ramento da unidade está concentrado em 
etanol anidro e hidratado, 14% em DDG e 
óleo e 2% em cogeração de energia.

O futuro já começou
PRODUçÃO DE ETANOL DE MILHO AqUECE INVESTIMENTOS 

INDUSTRIAIS DA CADEIA PRODUTIVA E REDUzIRá O 
GARGALO DE VAzÃO DA COLHEITA COM A DEMANDA LOCAL

S

l O CENÁRIO
O Mato Grosso abriga cinco usinas de etanol, quatro delas flexíveis,  capazes 

de produzir biocombustível com milho ou cana-de-açúcar. A FS Bioenergia, de 
Lucas do Rio Verde, trabalha só com o grão como matéria-prima. As usinas em 
ampliação ou em construção no Mato Grosso e em Goiás, em 2018, para produ-
zir etanol de milho terão investimento superior a R$ 3 bilhões, com apoio do Pro-
grama Renovabio. Com este impulso, a Unem projeta ao final de 2023 a produ-
ção de 3 bilhões de litros de etanol ao ano. 

l LINHA DE PRODUÇÃO
CADA TONELADA DE MILHO PROCESSADA EM USINA FULL GERA:
• Etanol: 420 litros.
• DDG: 180kg HF + 105 Kg HP (seco).
• Óleo de milho: 18 litros.
• Co-geração de energia elétrica.
Fonte: Unem.

Se nos últimos anos o segmento indus-
trial da cadeia produtiva do milho avança 
a passos lentos, com mercado consumi-
dor interno que cresce pouco e depen-
de do humor dos importadores de prote-
ínas animais, há um setor que demonstra 
muita energia: o da produção de etanol. A 
atividade gera onda de investimentos no 
Centro-Oeste, projetada em R$ 3 bilhões 
em 2018, que, além do impacto econômi-
co e social, resolve parte dos gargalos da 
cultura na região.

Entre as vantagens pode-se elencar a 
neutralização, ao menos parcial, da queda 

de preços pela oferta regional da segunda 
safra, o aumento da demanda local e a me-
lhora no ritmo de escoamento da safra. O 
fato de o produtor poder optar entre expor-
tação e venda local para etanol ou granjas 
amplia as oportunidades e atenua a queda 
das cotações em época de oferta.

Além destes fatores, existe a redução do 
impacto ambiental pela disponibilidade de 
um combustível mais limpo, de origem re-
novável e a preços competitivos. Sem con-
tar o aproveitamento de resíduos e deriva-
dos na cogeração de energia, formulação 
de rações (DDG) e óleo de milho.

O segmento está organizado. Em se-
tembro de 2017 foi criada a União Nacio-
nal do Etanol de Milho (Unem), que reúne 
as usinas. Estudo realizado pelo Instituto 
de Estudos do Comércio e Negociações In-
ternacionais em Agronegócios (Agroicone) 
para a Unem ratificou o potencial do seg-
mento de agregar dezenas de bilhões de 
reais às economias de municípios e regi-
ões em que estão ou serão instaladas as 
plantas industriais. há quatro empresas no 
Mato Grosso e uma em Goiás. Outras seis 
estão sendo instaladas no primeiro Estado 
e mais uma em terras goianas. 

sisteMA reduz quedA de preços nA 
sAfrA e ofertA CoMBustível MAis liMpo
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systeM reduCes CHAnCes for priCes to drop 
during tHe seAson And offers CleAner fuel

CORN-BASED ETHANOL PRODUCTION IN BRAzIL PROPELS 
INDUSTRIAL INVESTMENT OPPORTUNITIES Of THE SUPPLy CHAIN 

AND wILL SOLVE THE SALES BOTTLENECk Of THE CROP wITH LOCAL DEMAND

NIf over the past years the industrial seg-
ment of the corn supply chain has been 
moving slowly, with a domestic consum-
er market on a slow pace and depending 
on the mood of the animal protein import-
ers, there is a sector that expresses much 
energy: the production of ethanol. The ac-

tivity gives rise to a wave of investments in 
the Center-West, projected at R$ 3 billion in 
2018, which, besides their economic and 
social impact, solve part of the bottlenecks 
of the crop in the region. 

The list of advantages include the neu-
tralization, at least partially, of the drop in 

prices as a result of the second crop in the 
region, the increase in local demand and 
an improvement to the crop transportation 
system. The fact that farmers can opt be-
tween exports and local sales for ethanol or 
chicken farming purposes broadens the op-
portunities and reduces chances for prices 

to fall in times of no supply problems.
In addition to these factors, there is a 

reduction in the environmental impacts 
deriving from the availability of cleaner 
fuel, from a renewable source and with 
more competitive prices. Not to mention 
the use of the waste and derivatives in co-
generation of energy, feed formulations 
(DDG) and corn oil. 

The segment is organized. In Septem-
ber 2017, the National Corn-Based Etha-
nol Union (Unem) was created, an associ-
ation that comprises all the mills. A study 
conducted by the Institute of Internation-
al Studies on Trade and Agribusiness Nego-
tiations (Agroicone, in the Portuguese acro-
nym), at the request of Unem, ratified the 
potential of the segment in adding tens of 
billions of Real to the economies of the mu-
nicipalities and regions where industrial 

plants are being established. There are four 
companies in Mato Grosso and one in Goiás. 
Six others are being established in the for-
mer State and one more in Goiás. 

The expectation is for 70 to 80 corn-
based ethanol industries, or flex (which 
need more raw material), to start operating 
in Brazil as of 2030.  It is hoped that demand 
will reach 7 million tons of corn in 2023 and 
upwards of 17 million in 2028,which cor-
responds to more than 50% of all exports. 
Ricardo Tomczik, president of Unem, con-
siders the establishment of the plants a stra-
tegic initiative. “It is an opportunity created 
as a response to the concentration of sup-
ply and a solution for the bottleneck that 
derives from the impact of the freight costs 
and distance from the ports. By absorbing 
part of the crop and transforming it into fuel 
and derivatives, jobs are generated, and so 

l  THE SCENARIO
Mato Grosso is home to five etha-

nol mills, for of them flexible, capable 
of producing biofuel from corn and 
sugarcane. FS Bioenergia, in Lucas do 
Rio Verde, only uses corn as raw mate-
rial. The mills now being expanded or 
constructed in Mato Grosso and Goiás, 
in 2018, for producing corn-based eth-
anol will have an investment in excess 
of R$ 3 billion, relying on support from 
the Renovabio Program. Under such a 
driving force, Unem projects the pro-
duction of 3 billions of liters of ethanol 
a year, as of 2023. 

 l  PRODUCTION LINE
Each tons of corn processed 
in a mill generates:
• Ethanol: 420 liters.
• DDG: 180kg HF + 105 Kg HP (dry).
• Corn oil: 18 liters.
• Cogeneration of electric energy.
Source: Unem.

are wealth and income, thus eliminating 
part of the problem and balancing the sup-
ply side”, he explains. 

The Agroicone used as an example a 
500-million liter production unit of corn-
based fuel a year in Mato Grosso. The facili-
ty has the capacity to generate 8.5 thousand 
direct and indirect jobs, whilst injecting R$ 
1.5 billion in the regional economy. The val-
ue of the production could achieve R$ 660 
million, with R$ 80 million in taxes. In oper-
ation, the plant raises the value of the pro-
duction to R$ 2.5 billion a year, with Gross 
Domestic Product exceeding R$ 900 million. 

The reduction of emissions by replacing 
common gasoline with corn ethanol could 
amount to 70%. The production of Dried 
Distillers Grains (DDG), dry meal, viewed as a 
byproduct and destined for animal feed, dis-
places the use of inputs used for the produc-
tion of feed, among them soybean, which 
helps sustain pasturelands whose carbon 
stocks are bigger than the annual crops. 
About 84% of the income of the unit is con-
centrated in anhydrous and hydrated eth-
anol, 14% in DDG and oil and 2% in the co-
generation of energy.

The future has already 
started
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EEm 2017 foram produzidas 71,4 milhões 
de toneladas de rações no Brasil, confor-
me o Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações). O nú-
mero é 2% superior ao registrado no perí-
odo anterior. A maior alta ficou com o se-
tor de aves poedeiras, que teve incremento 
de quase 9%, impulsionado pelo aumento 
no consumo de ovos. Já o setor de equinos 
teve retração de 0,3%. Aves de corte, suí-
nos e gado, os principais segmentos consu-
midores, tiveram acréscimo de produção de 
1,8%, 1% e 4,4%, nessa ordem. 

O mercado do milho é fator determinan-
te para o equilíbrio do segmento, uma vez 
que é o principal insumo. E segundo o vice-
-presidente executivo do Sindirações, Ario-
valdo Zani, o preço do grão tem impacta-
do fortemente a realidade das fábricas de 

ração e do mercado consumidor em 2018. 
“Embora seja bem reconhecido o desequi-
líbrio logístico entre o armazenamento físi-
co do grão e a geografia da demanda, a mais 
recente elevação do preço do milho pode ser 
considerada especulativa, principalmente 
quando confrontada com o suficiente esto-
que sazonal disponível”, comenta. 

Na avaliação de Zani, essa circunstancial 
majoração, combinada à inconveniente de-
preciação do valor pago ao animal vivo, com-
pete ainda mais na corrosão da rentabilidade 
de avicultores e suinocultores. “Essa relação, 
tão desfavorável ainda em meados de abril, 
exigiu 80% mais frango para que o avicultor 
paulista pudesse comprar a mesma quan-
tidade de milho de um ano antes. O suino-
cultor mato-grossense, por sua vez, operava 
com prejuízo médio de R$ 70,00 por animal 

de 100 quilos abatido”, exemplifica. 
Assim como outros elos da cadeia de pro-

teína animal, o setor sempre almejou que a 
cada estação não houvesse grandes variações 
no preço, tanto do milho quanto dos animais. 
Mas esta possibilidade é cada vez menor. “As 
divergências persistem, pois criadores não 
mostram intenção de garantir antecipada-
mente os preços futuros e agricultores dizem 
não encontrar estímulo na época do plantio”, 
cita. A persistência de fatores concomitantes 
durante todo o primeiro semestre (alto cus-
to de produção e de operação, preços dema-
siadamente pressionados e exportações in-
terrompidas) antecipa razoável turbulência e 
legitima a necessidade de muito mais diálo-
go entre todos os elos envolvidos”, argumen-
ta Zani, que projeta ao final de 2018 desempe-
nho inferior ao de 2016, na faixa de 3%. 

I
A hard nut to crack 

UNDER AN ADVERSE SCENARIO AND HIGH 
PRODUCTION COST, fEED SECTOR PROjECTS A MARkET 

IN DECLINE IN 2018, AfTER A PERIOD Of GROwTH IN 2017
In 2017, feed production in Brazil 

amounted to 71.4 million tons, according to 
the National Union of the Animal Feed In-
dustry (Sindirações). The number comes 
second to the amount registered in the 
previous season. The biggest increase oc-
curred with the sector of laying hens, which 
was up nearly 9%, driven by an increase in 
the consumption of eggs. The equine sec-
tor suffered a drop of 0.3%. Meat chicken, 
pigs and cattle, the main consuming seg-
ments, experienced a production expan-
sion of 1.8%, 1% and 4.4%, in that order.

The corn market is a determining factor 
for the balance of the segment, as it is the 
main input. According to Sindirações execu-
tive vice-president  Ariovaldo Zani, the price 
of the kernel has strongly impacted the re-
ality of the feed factories and the consum-
er market, in 2018. In spite of the fact that 
the logistic imbalance between the physi-
cal warehousing of the grain and the geog-
raphy of demand is recognized, the recent 
increase in the price of corn could be viewed 
as speculative, especially if confronted with 
the available seasonal stock”, he comments.

In Zani’s view, this circumstantial price 

increment, combined with the inconvenient 
depreciation of the value fetched by live 
animals, further competes with the corro-
sion of the profits earned by poultry and pig 

farmers. “This relation, still very unfavorable 
in mid-April, made it necessary for chicken 
farmers is São Paulo to sell 80% more chick-
en to buy the same amount of corn of a year 
before. The pig farmers in Mato Grosso, in 
turn, were operating at an average loss of R$ 
70 per 100 kg slaughtered animals”,  the ex-
ecutive explains.

Just like other animal protein links, 
the sector has always longed for no great 
price variations at every season, both for 
corn and for animals. This chance is get-
ting scarcer and scarcer. “Divergences 
persist, as livestock raisers do not show 
any intention of guaranteeing future pric-
es in anticipation, and farmers allege they 
get no stimulus at planting time”, he com-
ments. The persistence of concomitant 
factors from beginning to end of the first 
half of the year (high production and op-
erational costs, excessively depressed 
prices and interruption in exports) antici-
pate reasonable turbulence and legitimate 
need for more dialog involving all the links 
at stake”, argues Zani, who projects a de-
crease in performance in late 2018, inferi-
or to 2016, approximately 3%.

Duro de roer 
COM CENáRIO ADVERSO E ALTO CUSTO DE PRODUçÃO, 

SETOR DE RAçÕES PROjETA RETRAçÃO DE MERCADO EM 2018, 
DEPOIS DE INCREMENTO VERIfICADO EM 2017
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qUESTÃO ALIMENTAR
• A QUESTION OF FOOD

PRODUçãO DE RAçõES 
(em milhões de toneladas)
SEGMENTOS 2016 2017 %
Aves  37,8 38,5 1,8
Frangos de corte 32,1 32,3 0,5
Poedeiras 5,7 6,2 9,0
Suínos 16,4 16,5 1,0
Gado 8,2 8,5 4,4
Leite 5,64 6,0 6,3
Corte 2,54 2,54 0,0
Cães e gatos 2,50 2,58 3,2
Equinos 0,581 0,579 -0,3 
Aquacultura 0,93 0,99 7,4 
Peixes 0,84 0,91 8,0
Camarões 0,085 0,087 2,0
Outros 0,831 0,832 0,1
Total Rações 67,2 68,6 2,0
Sal Mineral 2,79 2,80 0,4
Total Geral 70,0 71,4 2,0
Fonte: Sindiração.



l DA PORTEIRA PARA FORA
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura, con-

sidera que o primeiro semestre de 2018 não foi bom para os agricultores, não só pelas cotações, mas também pela retração pro-
dutiva. “Foi um recuo inoportuno, causado por falta de investimentos e garantias necessárias, por parte do governo, para desem-
penharmos o papel que nos é atribuído, e esperado pelo mundo, de grande produtor e fornecedor global”, destaca.

Conforme Paolinelli, a alta taxa de juros de financiamento das lavouras e atividades do agronegócio, o baixo volume de crédi-
to que chega realmente ao agricultor, a ausência e a ineficiência do seguro agrícola e de garantia de renda, a precariedade logísti-
ca e a alta e crescente tributação incidente sobre a produção, em especial por parte dos estados, colocam em risco os avanços da 
agropecuária. “O milho reflete a ineficiência do Brasil, da porteira para fora, em colaborar com a atividade que lhe gera saldo po-
sitivo na balança comercial e sustenta a economia há décadas”, resume.

Nelson Kovalsky, presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Milho (Abimilho) também vê com preocupação o com-
portamento do mercado, com baixo crescimento do consumo. “A espearança é um avanço nas negociações envolvendo o acor-
do de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul para favorecer as vendas dos produtos agrícolas, o que pode modificar 
um pouco o cenário a médio prazo”, ressalta.NNem o mais visionário dos analistas é ca-

paz de indicar, com certeza, um cenário fu-
turo para preços e comercialização de milho 
na temporada 2017/18 e para o próximo ano 
no Brasil. Muitas variáveis interferem e per-
manecerão ativas na precificação do produ-
to, inclusive em âmbito regional, o que traz 
incertezas e imprecisões ao mercado.

De uma coisa ninguém duvida: o País 
se manterá grande produtor e um dos 
players mundiais. Apesar das oscilações 
pontuais, refletindo a relação de oferta e 
demanda, fatores econômicos, cambiais 
e climáticos, os preços devem se manter 
próximos das médias históricas.

O analista Thomé Luiz Freire Guth, da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab), aponta alguns fatores que tendem a 
exigir atenção de parte do produtor: o com-
portamento da Bolsa de Chicago e a interfe-

rência climática na safra dos Estados Unidos; 
as sobretaxas em produtos agropecuários de 
norte-americanos e chineses; o impacto da 
tabela de frete no escoamento da segunda 
safra, a inviabilidade nos negócios e o mer-
cado sem referências. Conta ainda as perdas 
nos plantéis de aves e suínos,  investimento 
em gado leiteiro e confinamentos, demanda 
para etanol,  câmbio e contaminação da eco-
nomia pela política em um ano eleitoral.

Para o analista, apesar dos prejuízos e 
das perdas pontuais, a retração da ofer-
ta ajuda a equalizar a relação entre oferta 
e demanda, uma vez que o Brasil tem esto-
que inicial alto em 2018. “Diante do cenário, 
não teremos preço de R$ 23,00 em Sorriso, 
no Mato Grosso, por um bom tempo”, exem-
plifica. O custo do frete ajuda nesta retração.

“Com as vendas trancadas e o produto 
sem referência de preço, perde-se a parida-

de de exportação e o comércio regional pas-
sa a ter mais força”, explica. “A granja determi-
na o valor que está disposta a pagar, fazendo 
a correlação com o frete”. Neste panorama, o 
agricultor pode vender às indústrias de etanol, 
com demanda ainda limitada, ou fazer as con-
tas pelo que compensa ou gera menos prejuí-
zos: negociar com tradings ou com as granjas.

 Uma eventual disparada do dólar, man-
tido abaixo de R$ 3,90 em meados de 2018 
graças às intervenções do governo, pode 
ajudar nas exportações, embora parte dos 
negócios já tenha sido realizada com preços 
travados em abril e maio, para agosto e se-
tembro, quando o bushel (25,4 kg) chegou a 
US$ 4,20 na Bolsa de Chicago, e depois vol-
tou ao patamar de US$ 3,50. “Muitos apro-
veitaram a coincidência para fechar contra-
tos de exportação. O desafio agora é levar o 
milho até o porto”, reconhece Guth.

BrAsil ContinuArá sendo uM PlAyer 
MundiAl eM produção e exportAção

Trepidação na pista
VARIáVEIS qUE INTERfEREM NA PRECIfICAçÃO 

DO MILHO NO CICLO 2018/19 ESTÃO RECHEADAS DE INCERTEzAS, 
ENTRE ELAS O CENáRIO DAS ELEIçÕES E O CâMBIO
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In an uncertain 
environment

VARIABLES THAT AffECT CORN PRICE DETERMINATION IN 
THE 2018/19 CROP yEAR ARE LADEN wITH UNCERTAINTIES, 

AMONG THEM THE SCENARIO Of ELECTIONS AND THE EXCHANGE RATE

NNot even the most inspired visionary 
of the analysts is able to indicate, for sure, 
a future scenario for corn prices and com-
mercialization in the 2017/18 crop year and 
for the next year in Brazil. Several variables 
interfere and will continue active in price 
determination for the crop, even at region-

al level, which gives rise to uncertainties 
and inaccurate market perspectives.

There is one thing that leaves no doubt: 
the Country will continue as relevant pro-
ducer and global player. In spite of one-off 
oscillations, reflecting the scenario of offer 
and demand, economic, exchange rate and 

climate factors, prices should remain close 
to historical averages.

Analyst Thomé Luiz Freire Guth, from 
the National Food Supply Agency (Conab), 
points to some factors that require atten-
tion from the farmers: the behavior of the 
Chicago Board of Trade and climate inter-

ference in the United States crop; the addi-
tional tariffs on Chinese and North-Ameri-
can agribusiness products; the impact of 
the freight table upon crop transportation, 
unfeasible businesses  and a market that 
lacks references.  he also mentions the 
losses in the poultry and pig farms, invest-
ment in dairy cattle and confinements, de-
mand for ethanol, the exchange rate and 
the contamination of the economy caused 
by political moves in an electoral year. 

In the analyst’s view, in spite of the 
one-off losses and damages, the decrease 
in supply is an equalization factor in the 
relationship between supply and de-
mand, seeing that Brazil’s initial stock is 
very high in 2018. “In light of the scenar-
io, prices will not achieve R$ 23 in Sorriso, 
a city in Mato Grosso, for quite a long peri-
od”, he exemplifies. Freight costs are a fac-

tor in this reduction.
“With sales at a standstill and the prod-

uct without any price reference, the parity 
of exports is lost, whilst regional sales as-
sume a stronger stand”, he explains. It de-
termines the price it is willing to pay, in 
combination with freight costs”. In such a 
panorama, farmers can sell their crops to 
ethanol industries, where demand is lim-
ited, or calculate what is compensatory or 
generates lesser losses: to negotiate with 
trading companies or farms.

If the exchange rate of the US dollar ris-
es considerably, and is kept below R$ 3.90, 
midway through 2018, thanks to govern-
ment interventions, it could mean an in-
centive to exports, although a great part 
of the business deals have already been 
closed at prices in force in April and May, 
for August and September, when the bush-

BrAzil Continues As gloBAl 
plAyer in produCtion And exports

l BEYOND 
THE FARM GATE

The president of the Brazilian As-
sociation of Corn Producers (Abramil-
ho), Alysson Paolinelli, former minis-
ter of Agriculture, has it that the first 
half of 2018 was not good for the 
farmers, not only for shrinking pric-
es, but also for the smaller size of the 
crop. “It was an untimely setback, 
caused by the lack of government 
investments and absence of much 
needed guarantees, thus preventing 
us from performing the role attribut-
ed to us, and desired by the world, of 
relevant global producers and suppli-
ers”, he argues. 

According to Paolinelli, the high 
interest rates for financing the fields 
and agribusiness activities, the low 
amount of credit lines really avail-
able to farmers, the absence and in-
efficiency of farm insurance and 
profit assurance, poor logistics and 
ever-increasing taxes on production, 
especially at state level, are a real risk 
for any strides in agriculture. “Corn 
reflects Brazil’s inefficiency beyond 
the farm gate in collaborating with 
the activity that is responsible for the 
surplus in the balance of trade and 
has been sustaining the economy for 
decades”, he summarizes. 

Nelson Kovalsky, president of the 
Brazilian Association of Corn Indus-
tries (Abimilho) is very concerned 
with the behavior of the market, 
where low consumption seems to be 
the rule. “The hope lies in the progress 
of the negotiations involving the free 
trade agreement between the Euro-
pean Union and Mercosur, thus fa-
voring the sales of agricultural goods, 
which could improve the scenario in 
the medium run”, he concludes.

el (25. kg) reached US$ 4.20 in the Chica-
go Stock Exchange, and then slipped back 
to US$ 3.50. “Many businessmen took the 
opportunity to sign export contracts. The 
challenge now consists in transporting the 
corn to the port”, Guth acknowledges.
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O raio-x da 
lavoura

EMPRESAS DE SEMENTES DE MILHO DISPONIBILIzARAM 
298 CULTIVARES NO CICLO 2017/18, DIRECIONADAS 
A GRÃOS, SILAGEM, PIPOCA E MILHO VERDE COMUM 

p e s q u i s A
R e s e a r c h
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MilHo
C o r n

l TECNOLOGIAS EM MOVIMENTO
“Dentre os 195 híbridos transgênicos relacionados, há 27 eventos que podem estar variando de um até quatro por cultivar, depen-

dendo da tecnologia”, destacam os pesquisadores Israel Alexandre Pereira Filho e Emerson Borghi, da Embrapa Milho e Sorgo. Gran-
de parte dos eventos está agrupada em tecnologias como Optimum® Intrasect® (combinação de duas proteínas Cry1F e a Cry1Ab na 
mesma planta) e LeptraTM (combinação das tecnologias Agrisure® Viptera, yieldGard® e herculex® I na mesma planta). 

Os híbridos de milho com as tecnologias herculex® I, Optimum® Intrasect® ou LeptraTM, além do controle das principais la-
gartas que atacam a cultura, possuem ainda tolerância aos herbicidas registrados para aplicação em pós-emergência da cul-
tura do milho, que apresentam como ingrediente ativo o glufosinato de amônio e uma proteína específica para o controle da 
larva-alfinete. Essa praga fica abaixo da superfície do solo e se alimenta das raízes do milho, diminuindo a capacidade de ab-
sorção de água e nutrientes, impactando diretamente no crescimento e na produtividade da lavoura.

Dentre os eventos repassados pelas empresas para o levantamento, a tecnologia Agrisure® Viptera PRO3 foi a mais utiliza-
da (9,06%). Esta tecnologia apresenta como diferenciais o controle de lagartas da parte aérea (lagarta-da-espiga, lagarta-do-
-cartucho, lagarta-rosca e lagarta-elasmo) e ainda oferece tolerância ao herbicida glifosato. Os eventos PRO, PRO2 e PRO3 re-
presentam 14% das cultivares. As tecnologias transgênicas menos presentes nas cultivares atualmente são Agrisure® Viptera, 
GA21 e VIP2, com apenas 0,33% do total colocado no mercado.

O milho transgênico continua ocupan-
do a maior parte da área plantada com o ce-
real no Brasil. Os plantios de primeira e de 
segunda safras totalizaram 16,82 milhões 
de hectares na temporada de 2017/18, de 
acordo com levantamento da consultoria 
Céleres. Desse espaço total, 14,92 milhões 
de hectares foram plantados com milho 
transgênico. As sementes que combinam 
os genes resistentes a insetos e tolerantes 
a herbicidas (RI/Th) predominaram com 
plantio de 11,2 milhões de hectares.

“Isso demonstra que os produtores es-
tão adotando a tecnologia em função do 
custo-benefício, do controle dos insetos-
-pragas, como as lagartas, tanto da par-
te aérea quanto de solo, além da tolerân-
cia aos herbicidas glifosato e glufosinato de 
amônio”, avaliam os pesquisadores Israel 
Alexandre Pereira Filho e Emerson Borghi, 
do Núcleo de Desenvolvimento de Siste-
mas de Produção, da Embrapa Milho e Sor-
go, de Sete Lagoas (MG).

Eles também verificaram o aumento de 
híbridos duplos com eventos transgênicos, 
que são opção para o produtor que neces-
sita de materiais com custo mais acessível, 

o que viabiliza o cultivo em pequenas áre-
as. Em relação aos milhos especiais, os pes-
quisadores destacam que só os destinados 
à forragem têm se apresentado com even-
tos transgênicos. No universo deste tipo de 
milho, apenas o verde aparece na relação 
de cultivares com evento transgênico. Dos 
demais genótipos (pipoca, doce e branco), 
são encontradas cultivares somente na ver-
são convencional.

O levantamento sobre as cultivares de 
milho que serão disponibilizadas para o 
mercado é realizado pela Embrapa Milho 
e Sorgo desde a safra 2000/01. As informa-
ções são fornecidas pelas empresas produ-
toras de sementes de milho no Brasil. Con-
forme Israel e Emerson, o levantamento do 
período 2017/18 apontou 298 cultivares, 
incluindo milho para grãos, silagem, pipo-
ca e milho verde comum. Deste total, 195 
(65,4%) são transgênicas, apresentando 
um ou mais eventos, e as restantes (34,6%) 
são cultivares convencionais.

 Os híbridos simples somaram 215 cul-
tivares, representando 72% dos materiais. 
Já os híbridos triplos representaram 10,7% 
das cultivares, indicando a oferta de híbri-

dos com preço de semente mais acessí-
vel. A participação dos híbridos duplos e 
das variedades foi de 8,7% e 5,3%, respec-
tivamente. Existe no mercado um peque-
no percentual de híbridos simples e triplos 
modificados; porém, somados, não alcan-
çam a 1% das 298 cultivares.

A presença das cultivares precoces 
foi de 65,7% do total, o que mostra que a 
maior parte está sendo ofertada para a se-
meadura em segunda safra. As informa-
ções ainda apontaram que 28,5% das cul-
tivares são de ciclo superprecoce, sendo 
utilizadas em sua grande maioria na região 
Sul. Apenas 5,7% das cultivares levantadas 
para esta safra são de ciclos semiprecoce, 
hiperprecoce e normal.

CultivAres 
trAnsgêniCAs 
representArAM 
65,4%, ou 195 do 
totAl ofertAdo
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An X-ray of the crop
CORN SEED COMPANIES LAUNCHED 298 CULTIVARS 

IN THE 2017/18 GROwING SEASON, SPECIfIC fOR kERNELS, 
SILAGE, POPCORN AND COMMON GREEN CORN

NTransgenic corn continues occupying 
the biggest area of the land devoted to the 
cereal in Brazil. The first and second crop 
reached a total of 16.82 million hectares in 
the 2017/18 growing season, according to 
a survey conducted by Céleres, a consul-
tancy company. Of this total area, 14.92 

million hectares were devoted to trans-
genic corn. The seeds that combine genes 
resistant to insects and tolerant to herbi-
cides (RI/Th) predominated in plantings 
of 11.2 million hectares.

“This attests to the fact that the farm-
ers are adhering to the technology in 

light of the cost-benefit relation, insect 
and pest control, like worms, both in the 
aerial portion and at soil level, besides 
the tolerance to herbicides glyphosate 
and ammonium-added glyphosate “, say 
researchers Israel Alexandre Pereira Filho 
amd Emerson Borghi, from the Produc-

tion Systems Development Nucleus, a 
division at Embrapa Corn and Sorghum, 
based in Sete Lagoas (MG).

They also ascertained the increase 
in the number of double hybrids with 
transgenic events, which are an op-
tion for farmers who need more afford-
able material, making cultivations in 
small areas viable. With regard to spe-
cial corn types, the researchers main-
tain that only the ones destined for si-
lage have shown transgenic events. In 
the universe of this type of corn, only 
green corn is on the list of cultivars with 
a transgenic event. Of all other geno-
types (popcorn, sweet and white corn), 
only conventional cultivars exist. 

The survey of the corn cultivars that 
will be launched in the market has been 
conducted by Embrapa Corn and Sor-
ghum since the 2000/01 growing sea-
son. Information is furnished by corn 
seed producing companies in Brazil. Ac-
cording to Israel and Emerson, the sur-
vey of the 2017/18 period showed 298 
cultivars, including corn for kernels, si-
lage, popcorn and common green corn. 
Of this total, 195 (65.4%) are transgenic, 
containing one or more events, and the 
remaining ones (34.6%) are convention-
al cultivars.

The single-cross hybrids totaled 215 
cultivars, representing 72% of the materi-
als. On the other hand, triple hybrids rep-

trAnsgeniC CultivArs represented 
65.4%, or 195 of tHe totAl

resented 10.7% of the cultivars, pointing 
to hybrids whose seeds are more afford-
able. The share of the double hybrids and 
of the varieties reached 8.7% and 5.3%, 
respectively. In the market there is a 
small amount of modified single and tri-
ple hybrids; however, together, they re-
main below 1% of the 298 cultivars. 

The presence of early cultivars 
reached 65.7% of the total, which attests 
that the biggest portion is intended for 
the second crop.  Additional information 
refers to 28.5% of cultivars of a super ear-
ly cycle, mostly used by the farmers in 
the South. Only 5.7% of the cultivars for 
this season belong to semi-early, hyper-
early and normal cycles.

l MOVING TECHNOLOGIES
“Within the 195 transgenic hybrids on the list, there are 27 events that could be vary-

ing from one to four per cultivar, depending on the technology”, say researchers Isra-
el Alexandre Pereira Filho and Emerson Borghi, from Embrapa Corn and Sorghum. A 
great part of the events is grouped in technologies like Optimum® Intrasect® (combi-
nation of two proteins Cry1F and Cry1Ab in the same plant) and LeptraTM (combina-
tion of technologies Agrisure® Viptera, yieldGard® and herculex® I in the same plant).

The corn hybrids with technologies herculex® I, Optimum® Intrasect® or Lep-
traTM, besides controlling the main worms that infest the crop, are tolerant to reg-
istered herbicides to be applied in corn at its post-emergence stage, and their ingre-
dient includes ammonium glyphosate and a protein specific for the control of the 
cucurbit beetle. This pest remains beneath the soil and feeds on corn roots, thus de-
creasing the plants water and nutrient absorption capacity, impacting directly upon 
the growth and productivity of the crop.

Among the events informed by the companies for the survey, technology Agri-
sure® Viptera PRO3 was used the most (9.06%). What makes a difference in this tech-
nology is the control of the worms of the aerial portion of the plant (earworm, ar-
myworm, black cutworm, corn-stalk borer) and is also tolerant to glyphosate. Events 
PRO, PRO2 and PRO3 represent 14% of the cultivars. The less common transgenic 
technologies in the cultivars nowadays are as follows: Agrisure® Viptera, GA21 e VIP2, 
with only 0.33% of the total launched in the market.

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

6766

AvANÇO TRANSGêNICO • TRANSGENICS ON ThE RISE

PROJEçãO PARA O PLANTIO DE MILhO (VERãO + INVERNO) E A ADOçãO DA 
BIOTECNOLOGIA – Milhões de hectares
 2015/16 2016/17 2017/18
GM 14,05 15,86 14,92
RI 3,52 3,72 3,10
Th 0,66 0,69 0,62
RI/Th 9,86 11,46 11,20
Convencional 1,55 1,86 1,90
Área total  15,60 17,73 16,82
Fonte: Céleres.
Legenda: RI: resitência a insetos; Th: tolerância a herbicida; RI/Th: genes combinados.



UUm dos principais problemas enfrenta-
dos pelos produtores que plantam milho em 
segunda safra é o controle de insetos-pragas 
nas lavouras, como o percevejo-barriga-verde, 
a cigarrinha do milho (Dalbulus maidis) e a la-
garta-do-cartucho. A mudança no sistema de 
cultivo com o incremento da área plantada do 
milho de segunda safra também altera a im-
portância do grupo de insetos-praga com o 
qual o produtor precisa se preocupar. 

Como o milho é plantado depois da soja, o 
percevejo-barriga-verde, que era considerado 
praga secundária do milho em primeira safra, 
passou a ter status de praga primária. “O per-
cevejo se alimenta da soja, e depois que o pro-
dutor colhe a leguminosa para plantar o cereal 
o inseto fica na área e passa a se alimentar do 
milho, causando prejuízos caso medidas de 
controle não sejam tomadas”, explica a pes-
quisadora Simone Martins Mendes, da área de 
Entomologia da Embrapa Milho e Sorgo.

Outro problema típico do milho em se-
gunda safra é a ocorrência da cigarrinha D. 
maidis, que se alimenta só desta planta. “O 
pico populacional da cigarrinha ocorre em 
março, após o aumento da sua população na 
safra de milho de verão ou na chamada tigue-
ra”, frisa. “Nesse caso, o problema é a trans-
missão dos enfezamentos para a planta, acar-

retando sérios prejuízos para o agricultor”. E, 
por fim, mas não menos grave, é a ocorrência 
da ainda considerada principal praga do mi-
lho, a lagarta-do-cartucho. “Independente da 
época, ainda é a maior fonte de dor-de-cabeça 
para o produtor de milho, mesmo com o culti-
vo do milho transgênico”, destaca.  

O produtor deve estar sempre atento às 
lagartas, principalmente as polífagas, como 
a spodoptera frugiperda e a Helicoverpa ar-
migera. O monitoramento constante da la-
voura é a forma mais eficaz e de melhor rela-
ção custo-benefício. A aplicação de produtos 
para o controle das pragas deve ser feito so-
mente quando o nível de dano econômico 
for atingido. Assim, o produtor pode escolher 
tecnologias que lhe permitem reduzir o cus-
to com aplicações “calendarizadas”. No caso 
dos inseticidas, o controle químico deve ser 
iniciado a partir do nível de dano econômico, 
ou seja, o uso desses produtos será sempre 
em caráter curativo. 

Pragas como pulgões, percevejos e, mais 
recentemente, a cigarrinha D. maidis têm 
causado problemas nas lavouras e reque-
rem manejo específico para o controle, sem-
pre baseados em tratamento de sementes e 
monitoramento das lavouras. Como ainda 
não existe alternativa muito eficiente para 

o controle dos enfezamentos, o essencial é 
conhecer o ciclo das doenças para ajustar a 
aplicação simultânea de práticas para esca-
par, controlar ou minimizar danos. Em rela-
ção aos percevejos, o manejo deve começar 
na cultura anterior (no caso, a soja) para evi-
tar que grandes infestações possam ocorrer 
na fase crítica de estabelecimento inicial do 
milho de segunda safra.

O produtor
contra-ataca

l RISCO DE DOENÇAS 
A diplodia, a cercosporiose e a mancha-branca foram as doenças mais observadas na segunda safra 2017/18. Para os fungi-

cidas usados no controle de doenças, o princípio é o mesmo: monitoramento das glebas para identificação da necessidade de 
aplicação do produto. Esta deve ser realizada previamente ao aparecimento da doença ou no início do surgimento dos primei-
ros sintomas, pois os produtos registrados são, prioritariamente, de caráter preventivo.

A incidência e a severidade de muitas doenças estão relacionadas ao híbrido semeado e às condições climáticas durante o 
desenvolvimento da cultura. Muitos híbridos são resistentes a determinadas doenças e tal característica pode ser um diferen-
cial importante no momento da escolha da cultivar a ser semeada.

l DISEASE RISKS
Diplodia, cercosporiosis and leaf blight were the most common diseases in the 2017/18 winter crop. For the fungicides 

that control the diseases, the principle is the same: field monitoring for identifying the need to apply chemical products. 
This application should be conducted prior to infestations, or as soon as the first symptoms appear, seeing that the regis-
tered products are, predominantly, of a preventive character. 

The incidence and severity of several diseases are related to hybrid maize and to the weather conditions during the crop 
development stage. Many hybrids are resistant to certain diseases and such a trait could make a difference the moment an 
option for a cultivar is made. 

O

Farmers 
counter-attack

kEEPING UNDER CONTROL MAjOR PESTS AND DISEASES
THAT THREATEN THE PERfORMANCE Of THE MAIzE fIELDS 

REqUIRES CONSTANT MONITORING By fARMERS
One of the major problems faced by the 

farmers that grow maize as second crop is 
keeping field pests and insects under con-
trol. The main insects are as follows: green 
stinkbug, corn leafhopper (Dalbulus mai-
dis) and the armyworm. The change in the 
cultivation system with bigger areas devot-
ed to corn in the second crop also changes 
the importance of group of pests and insects 

that are a cause of concern for the farmers. 
As corn is planted after soybean, the green 

stinkbug, which used to be viewed as a sec-
ondary maize pest in the summer crop, ac-
quired a status as primary pest. “The bug 
feeds on soybean, and after soybean harvest, 
followed by corn seeding, the insect remains 
in the area and begins to feed on maize, caus-
ing huge losses if control measures are not en-
acted”, explains researcher  Simone Martins 
Mendes, from Embrapa Corn and Sorghum 
Entomology Department. 

Another typical second crop maize prob-
lem is the occurrence of the corn leafhopper 
Dalbulus maidis, which feeds on this plant. 
“The population peak of the leafhopper takes 
place in March, after its population grows 
considerably  during the summer crop or the 
clalled tiguera”, she explains. “In this case, the 
problem consists in the transmission of the 
stunted growth disease to the plant, resulting 
into serious damage to the farmers”. Finally, 
but not less serious, is the occurrence of the 
still viewed as the main maize pest, the ar-
myworm. “Regardless of the time of year, it 
is still the leading cause of headaches for the 
maize farmers, even with the cultivation of 
transgenic maize”, she stresses. 

Farmers should always pay heed to 

worms, especially the ones that feed on all 
crops, like  Spodoptera frugiperda  and  heli-
coverpa armigera. Constant field monitoring 
is the most efficient manner and with the best 
cost/benefit relation. The application of chem-
ical pest controlling products should only be 
done when the level of economic damage is 
reached. Thus, farmers can opt for the tech-
nologies that allow them to reduce the cost 
of “calendar-oriented” applications.    In the 
case of insecticides, chemical control should 
be started as soon as economic damage takes 
place, that is to say, the use of these products 
will always represent a curing method. 

Pests like plant lice, bugs and, more re-
cently, the leafhopper  Dalbulus maidis  have 
caused problems to the fields and require spe-
cific control management practices, always 
based on seed treatment and field monitor-
ing. As there is still no efficient alternative for 
the control of the stunted growth problem, it 
is essential to know the cycle of the diseases in 
order to adjust the simultaneous application 
of practices to escape, control or minimize 
damages. With regard to the bugs, manage-
ment should start at the previous crop (in this 
case, soybean) in order to prevent great infes-
tations from occurring during the critical de-
velopment phase of winter crop maize. 

CONTROLE DAS PRINCIPAIS PRAGAS E DOENçAS qUE 
AMEAçAM O DESEMPENHO DA LAVOURA DE MILHO PASSA POR 

MONITORAMENTO CONSTANTE fEITO PELO PRODUTOR 
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AA alta infestação de plantas daninhas 
nos carreadores e nas margens das la-
vouras foi verificada nas regiões produ-
toras de milho segunda safra 2017/18. 
“O controle inadequado pode contribuir 
para a dispersão das sementes e, por 
consequência, onerar o custo de produ-
ção”, alerta Alexandre Ferreira da Silva, 
pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, 
de Sete Lagoas (MG). 

A planta daninha com maior incidên-
cia é o capim-pé-de-galinha, com relatos 
de resistência a herbicidas, seguida do 
capim-amargoso. A soja-guaxa também 
foi detectada. “Os produtores devem fi-
car atentos, pois o controle inadequado 
pode contribuir para a alta pressão de 
ferrugem-asiática na cultura da soja se-
meada em sucessão”, observa Silva.  

O chamado “Período Crítico de Pre-

venção à Interferência (PCPI)” para o 
milho situa-se entre 15 e 45 dias após a 
emergência das plantas. Nessa etapa, a 
competição pode comprometer o ren-
dimento de grãos. O manejo adequado 
consiste na identificação das espécies de 
plantas daninhas para a correta aplica-
ção dos herbicidas.

Com o advento das tecnologias RR, 
tornou-se comum o semeio do milho to-
lerante ao glifosato em sucessão à soja 
RR. Este fato fez com que os produtores 
passassem a utilizar ainda mais o glifo-
sato em suas lavouras, o que ocasionou 
o aumento na pressão de seleção de es-
pécies tolerantes e biótipos resistentes a 
este herbicida em suas lavouras.

Além disso, o produtor passa a ter de 
se preocupar com o manejo das plantas 
voluntárias de soja e milho tolerantes ao 

glifosato nas lavouras. O produtor deve 
estar atento à rotação de tecnologias e/
ou de ingredientes ativos, pois a resistên-
cia de plantas daninhas a herbicidas vem 
se tornando cada vez mais frequente. 

Para reduzir esses problemas seria in-
teressante o produtor optar em suas la-
vouras por um híbrido de milho que não 
apresente esta tecnologia, se ele semeou 
a soja RR no talhão.

As orientações sobre o manejo corre-
to de pragas, doenças e plantas invaso-
ras fazem parte da publicação Dez dicas 
para produção de milho, de autoria dos 
pesquisadores Emerson Borghi, Israel 
Alexandre Pereira Filho, Álvaro Vilela de 
Resende, Dagma Dionísia da Silva, Simo-
ne Martins Mendes e Alexandre Ferreira 
da Silva. Está disponível de forma gratui-
ta em http://bit.ly/2F7siWC.

Concorrência forte
POTENCIAL PRODUTIVO DO MILHO PODE SER 

IMPACTADO SE OUTRAS PLANTAS COMPETIREM COM A 
CULTURA APóS A EMERGêNCIA, qUE VAI DE 15 A 45 DIAS

H
Tight competition

CORN PRODUCTIVE POTENTIAL COULD BE 
IMPACTED SHOULD OTHER PLANTS COMPETE wITH IT AfTER 

EMERGENCE THAT EXTENDS fROM 15 TO 45 DAyS
high weed infestation along the mar-

gins and trails of the fields was detected in 
second corn crop growing regions, in the 
2017/18 growing season. “Improper con-
trol could contribute towards spreading 
the seeds and, in consequence, substan-
tially raise production costs”, warns Alex-
andre Ferreira da Silva, Embrapa Corn and 
Sorghum researcher, in Sete Lagoas (MG).

Weeds with the highest incidence are 
goosegrass, reported to be resistant to her-
bicides, followed by balmscale grass. Volun-
teer soybean was equally detected. “Farm-
ers should keep focused, as inadequate 
control could contribute towards heavy 
pressure caused by Asian Rust on soybean 
grown in succession”, observes Silva.

The so-called “Critical Interference 
Prevention Period (CIPP)” for corn ex-
tends from 15 to 45 days after plant emer-
gence. During this stage, the competi-
tion could compromise grain productivity 
rates. Appropriate management consists 
in the identification of weeds species in 
order to apply the correct herbicides. 

With the advent of the RR technolo-
gies, seeding corn tolerant to glyphosate 
in succession to soybean has become 
common practice. This reality has con-
vinced the farmers to utilize glyphosate 
in higher quantities in their fields, a fact 
that could boost the selection pressure of 
tolerant species and biotypes resistant to 
this herbicide in the farms. 

Furthermore, the farmers now need to 
be concerned with the management of vol-
unteer soybean and corn plants, resistant to 
glyphosate in their fields. Farmers should 
pay heed to technology rotation and/or ac-
tive ingredients, seeing that resistance of 
weeds to some herbicides has been hap-
pening with ever-increasing frequency.

To reduce these problems would be in-
teresting the producer opt in their crops 

for a corn hybrid with this technology, if 
he sewed the RR soya in the plot.

Guidelines on the correct pest, dis-
ease and weed management practic-
es can be found in the following publi-
cation: “Ten tips for the production of 

corn”, by researchers Emerson Borghi, Is-
rael Alexandre Pereira Filho, Álvaro Vile-
la de Resende, Dagma Dionísia da Silva, 
Simone Martins Mendes and Alexandre 
Ferreira da Silva. It is available free at 
http://bit.ly/2F7siWC.
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MilHoC o r n
O milho pipoca é uma das opções para 

o produtor que procura diversificar os plan-
tios na segunda safra, em busca de melhor 
rentabilidade. O cultivo da planta está ga-
nhando espaço no Centro-Oeste e também 
pode se expandir no Sudeste, com o lança-
mento de sementes adaptadas para o plan-
tio em São Paulo. Atualmente, Mato Grosso 
continua se destacando como o maior pro-
dutor de milho pipoca do Brasil. Em 2017, o 
Estado produziu 225,136 mil toneladas, em 
53.673 hectares, de acordo com o Levan-
tamento Sistemático da Produção Agríco-
la (LSPA), da unidade estadual do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A área plantada no Mato Grosso aumen-
tou para 59.982 hectares em 2018. A produ-
ção de grãos está estimada em quase 252 
mil toneladas. Os plantios de milho pipo-
ca estão situados em nove municípios ma-
to-grossenses. Campo Novo do Parecis é o 
maior produtor de milho pipoca, com área 
total de 35 mil hectares e produção projeta-
da em 147 mil toneladas para 2018. A segun-
da maior participação é a de Sapezal, com 
10 mil hectares e previsão de 42 mil tonela-
das. Na sequência estão posicionados Cam-
pos de Júlio, com 5 mil hectares e 21 mil to-
neladas, e Brasnorte e Diamantino, com 4 
mil hectares e 16,8 mil toneladas cada um.

O Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, é a úni-
ca instituição oficial que desenvolve híbri-
dos de milho pipoca no Brasil. Atualmente, 
a maioria dos milhos pipocas cultivados 
no Brasil provém de sementes importadas. 
O problema é que as condições climáticas 
paulistas causam elevada podridão no grão 

do milho pipoca, em função de o período de 
pós-maturação desse grão ocorrer em janei-
ro e fevereiro, meses em que há maior inci-
dência de chuvas. Nesse cenário, o híbrido 
IAC, com bom empalhamento e alta resis-
tência à podridão dos grãos, representa boa 
opção para o plantio de verão no Estado.  

Ultimamente, os dois milhos pipoca de-
senvolvidos pelo instituto foram o IAC 268 e 
o IAC 367, que apresentam excelente qua-
lidade de pipoca e elevada produtividade. 
Quanto ao estouro, têm capacidade de ex-
pansão acima de 45,0 mililitros por grama, 
o que significa que cada grama de grão ren-
de 45 mL de pipoca estourada. Conforme o 
pesquisador Eduardo Sawazaki, do IAC, o 
mercado exige expansão acima de 40 ml/
grama. “Este é o mínimo aceito para o mer-
cado de pipoca de microondas”, explica. O 
IAC 268 tem grão amarelo claro e se desta-
ca pela maior resistência a doenças foliares 
e nematoides. O IAC 367 tem grão alaranja-
do, que atende às exigências do mercado. 

O potencial produtivo é de 4,5 toneladas 
de grãos por hectare, podendo chegar a cin-
co toneladas por hectare. Os testes com o 
IAC 268 e o IAC 367 foram feitos sem controle 
químico, o que constitui um diferencial, pois 
as pulverizações para controle de pragas e 
doenças representam a etapa mais onerosa 
na produção do milho pipoca, em relação 
ao milho comum, devido à maior suscetibi-
lidade do milho pipoca, requerendo duas a 
três vezes mais pulverizações. “Essas culti-
vares são altamente suscetíveis ao comple-
xo enfezamento transmitido pela cigarrinha 
do milho Dalbulus maydis. Em áreas onde 
essa doença ocorre não é recomendada a 
adoção do milho pipoca”, afirma Sawazaki.

l TECNOLOGIA É VITAL
O produtor que decidir cultivar o milho pipoca deve investir em tecnologia. De acordo com o pesquisador Eduardo Sawazaki, do IAC, 

o agricultor precisa ter uma colheitadeira muito boa, tipo axial, e um secador de fogo indireto. A falta desses equipamentos pode interfe-
rir no resultado do produto final. “A pipoca pode perder até 20% da qualidade, dependendo da colheita e do secador”, destaca. 

Também é importante firmar parceria com a indústria para facilitar a comercialização do grão. As vantagens de ter esse suporte 
estão no recebimento de sementes de qualidade, na comercialização garantida e no beneficiamento de qualidade. Uma saca de 60 
quilos de milho pipoca costuma ser vendida por valor superior ao do milho convencional no Estado do Mato Grosso. No entanto, an-
tes de se aventurar no mercado da pipoca, o produtor deve estar ciente de que o cultivo desse milho exige mais cuidados no manejo 
e que o segmento também tem percalços.

Um estouro
MATO GROSSO AUMENTA A PRODUçÃO DE 

MILHO PIPOCA COMO OPçÃO DE DIVERSIfICAçÃO DOS 
PLANTIOS EM SEGUNDA SAfRA, DE OLHO NA RENTABILIDADE
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PIPOCANDO • POPPING

PRODUçãO DE MILhO DE PIPOCA NO ESTADO DO MATO GROSSO

Campo Novo do Parecis 28.358 119.104 35.000 147.000
Sapezal 10.896 45.763 10.000 42.000
Campos de Júlio 7.679 32.252 5.002 21.008
Brasnorte 3.000 12.600 4.000 16.800
Tangará da Serra 1.000 4.200 ----- -----
Diamantino 500 2.100 4.00 16.800
Querência 1.250 4.875 780 3.276
Lucas do Rio Verde 575 2.760 600 2.880
Ipiranga do Norte ----- ----- 500 1.800
Sorriso 320 1.026 ----- -----
Tapurah 95 456 100 420
Total 53.673 225.136 59.982 251.984
Fonte: IBGE/MT -  *Estimativa.

 2017  2018*
MUNICíPIOS área plantada volume área volume 

 (ha) (t) plantada (ha)  (t)

ExPANDIU • EXPANDED

SAFRA DE MILhO PIPOCA  
NO ESTADO DO MATO GROSSO
ANO Área (ha) Produção (t)
2018 59.982 251.984*
2017 53.673 225.136
2016 20.715 82.975
2015 34.939 145.211
2014 56.507 255.719
Fonte: IBGE, unidade estadual do Mato Grosso,
junho de 2018. – * Estimativa.

T
A real explosion

MATO GROSSO BOOSTS ITS POPCORN 
PRODUCTION AS A DIVERSIfICATION OPTION 

fOR THE wINTER CROP, wITH AN EyE ON PROfITS

l TECHNOLOGY IS VITAL
Farmers who opt for popcorns should invest in technology. According to re-

searcher Eduardo Sawazaki, from the IAC, the popcorn farmers need to have a good 
harvester, axial type, and an indirect fire dryer. The lack of this equipment could in-
terfere with the result of the final product. “Popcorn is likely to lose 20% of its quality, 
depending on the harvest and dryer”, he explains.

It is equally important to enter into a partnership agreement with the industry to 
make commercialization easier. The advantages of this support structure lie in the 
delivery of the quality seeds, in guaranteed commercialization and quality process-
ing. A 60 kg sack of popcorn normally fetches better prices than conventional corn in 
the State of Mato Grosso.  however, before venturing into the popcorn market, farm-
ers must be aware of the fact that the cultivation of this corn requires specific man-
agement cares, and have in mind that the segment is also subject to setbacks.

Popcorn has turned into an option for 
farmers to diversify their winter crops, in 
pursuit of higher profits. The crop is gaining 
momentum in the Center-West, and is like-
ly to expand to the Southeast, with seeds 
adapted to soil conditions in São Paulo. Cur-
rently, Mato Grosso is still the largest pro-
ducer of popcorn in Brazil. In 2017, the State 
produced 225.136 thousand tons, in an area 
of 53,673 hectares, according to the System-

atic Agricultural Production Survey (LSPA, in 
the Portuguese acronym), the state depart-
ment of the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE).

The area devoted to the crop in Mato 
Grosso jumped to 59,982 hectares in 2018. 
Production is estimated at 252 thousand 
tons. The popcorn fields are located in 
nine municipalities in Mato Grosso. Campo 
Novo do Parecis is the largest producer of 

the crop, with an area of 35 thousand hect-
ares and a volume projected at 147 thou-
sand tons in 2018. The second largest pro-
ducer is Sapezal, with 10 thousand hectares 
and estimated volume of 42 thousand tons. 
The following municipalities come in the se-
quence: Campos de Júlio, with 5 thousand 
hectares and 21 thousand tons, Brasnorte 
and Diamantino, with 4 thousand hectares 
and 16.8 thousand tons each.

The Agronomic Institute of Campinas 
(IAC), a division of the São Paulo State Sec-
retariat of Agriculture and Supply, is the 
only official institution that develops hy-
brid popcorn in Brazil. Currently, most 
popcorn seeds cultivated in the Country 
are imported. The problem is that climate 
conditions in São are responsible for se-
rious rot problems in popcorn, in view of 
the fact that the post-maturation period of 
this kernel occurs in January and February, 
months in which there are frequent rain-
falls. In this scenario, the IAC hybrid kernel, 
covered with a layer of straw and resistant 
to kernel rot, represents a good option for 
the summer crop in the State. 

Recently, the two popcorn varieties de-
veloped by the institute were IAC 268 e o IAC 
367, which are of excellent quality and high-
ly productive. As to the burst, their expan-

sion capacity exceeds 45 milliliters per gram, 
meaning that each gram of grain turns into 
45 mL of burst popcorn. According to re-
searcher Eduardo Sawazaki, from the IAC, 
the market requites an expansion of up-
wards of 40 ml/gram. This is the minimum 
value accepted by the microwave popcorn 
market”, he explains. IAC 268 is popcorn 
of light yellow color, known for its high re-
sistance against foliar diseases and nem-
atodes. IAC 367 has orange kernels, in line 
with market requirements.

The productive potential amounts to 
4.5 tons per hectare, with chances for 5 
tons per hectare. The IAC 268 and IAC 367 
trials were conducted without any chemi-
cal control process, which makes a differ-
ence, as chemical spraying for the control 
of pests and diseases is the most expensive 
step in the production of popcorn, com-

pared to common corn, due to popcorn’s 
high susceptibility, requiring two or more 
applications. “These cultivars are highly 
susceptible to the stunted growth complex 
transmitted by the corn leafhopper Dalbu-
lus maydis. In areas infested with this dis-
ease, popcorn fields are not recommend-
ed”, says Sawazaki.
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A
reMunerAção 
do sorgo 
CostuMA fiCAr 
eM CerCA de 
70% do vAlor 
do MilHo  

l SOBRE AS QUALIDADES
Em termos de qualidades do grão, o pesquisador Cícero Beserra de Menezes, da Embrapa Milho e Sorgo, ressalta que “o sor-

go possui as mesmas do milho, sendo usado para as mesmas finalidades. hoje, o principal uso do grão de sorgo é na alimenta-
ção de aves, suínos e bovinos. O sorgo possui pelo menos 1% a mais de proteína do que o milho e menor concentração de mi-
cotoxinas, perdendo apenas em energia bruta (<5%)”, destaca.

A produção de sorgo no Brasil deve al-
cançar a marca de 1,9 milhão de tonela-
das em 2018. É o que aponta a estimativa 
da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), com manutenção do preço médio 
em cerca de 70% a 80% do valor pago pelo 
milho. A geografia produtiva do sorgo no 
Brasil apresenta situação estável. Apenas a 
Bahia tem pequena queda de produção de-
vido ao baixo índice pluviométrico. No Mato 
Grosso, pela condição de dínamo da produ-
ção brasileira de grãos, espera-se há anos 
por aumento da área cultivada de sorgo. 

Mas o produto não tem despertado o in-
teresse dos empresários rurais do Estado 
devido à competição com o milho e o fei-
jão-caupi. Ainda se destacam na cultura re-
giões de Minas Gerais e de Goiás. De acordo 
com o pesquisador Cícero Beserra de Me-
nezes, da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete 
Lagoas (MG), a dinâmica de mercado para 
o produto ganha aditivo em 2018 com um 
programa da empresa BRF, gigante do se-
tor de proteína animal, que está fazendo 
contratos futuros com o sorgo, pagando até 

85% do preço do milho. 
A medida pode ter impacto na área para 

a próxima safra. “Atualmente, sentimos 
uma falta de interesse pela pesquisa do sor-
go, como um todo. Exceto pela Embrapa e 
por seus parceiros, temos poucos pesquisa-
dores trabalhando com esta cultura no Cen-
tro-Oeste e no Sudeste brasileiros, o que 
tem feito com que as empresas de sementes 
e de insumos façam suas próprias valida-
ções de produtos para o sorgo”, argumenta. 

Outro entrave, segundo o pesquisador, 
é que as empresas que trabalham com sor-
go são as mesmas que trabalham com mi-
lho. Geralmente, há uma indução ao pro-
dutor para optar por esta cultura, mesmo 
em situações não tão convidativas, uma 
vez que os valores envolvidos são mais al-
tos. “há uma necessidade de divulgação 
de que a semeadura do sorgo no Cerrado a 
partir de final de fevereiro já é rentável em 
comparação ao milho, e o risco de perda 
da lavoura é mínima, desde que o produ-
tor siga as recomendações fitotécnicas bá-
sicas” enfatiza Menezes.

O estímulo
que faltava

VISTA COMO OPçÃO SECUNDáRIA POR PRODUTORES, 
CULTURA DEVE RECEBER MAIS ATENçÃO APóS DESPERTAR 
O INTERESSE DE GIGANTE DO SETOR DE PROTEíNA ANIMAL

s o r g o
S o r g h u m

MilHo
C o r n
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l QUALITY CONCERNS
In terms of kernel quality, researcher Cícero Beserra de Menezes, from Embrapa Corn and Sorghum, stresses that “sor-

ghum and corn have the same qualities, and are used for equal purposes. Now, the kernels of sorghum are mainly used for 
bird, pig and bovine feed. Sorghum contains at least 1% more protein than corn, and a smaller concentration of mycotoxins, 
and comes only after corn in gross energy (<5%)”, he says.

S
The missing stimulus

VIEwED AS A SECONDARy OPTION By fARMERS, 
THE CROP IS SUPPOSED TO CAPTURE MORE ATTENTION AfTER 

AROUSING GIANT ANIMAL PROTEIN SECTORS’ INTEREST
Sorghum production in Brazil should 

amount to 1.9 million tons in 2018. This is 
the estimate by the National Food Supply 
Agency (Conab), with an average price of 
about 70% to 80% of the value fetched by 
corn. Sorghum’s productive geography in 
Brazil is in a stable situation. Only in Ba-
hia the crop dropped slightly because of 
low precipitation levels. In Mato Grosso, in 
its capacity as the dynamo of Brazil’s grain 
production business, for years an expan-
sion to the area planted to sorghum has 
been expected.

Nonetheless, the cereal has not 
aroused interest of rural entrepreneurs in 
the State due to the tight competition with 
corn and caupi-bean. Other regions where 

areas are devoted to sorghum are located 
in Minas Gerais and Goiás. According to re-
searcher Cícero Beserra de Menezes, from 
Embrapa Corn and Sorghum, in Sete La-
goas (MG), market dynamics for the cere-
al have been strengthened in 2018  with 
a program run by BRF, giant in the sector 
of animal protein, which is signing futures 
contracts involving sorghum, paying up to 
85% of the prices fetched by corn.

The measure could impact the plant-
ed area for the next growing season. “Cur-
rently, we can sense a lack of interest in re-
search on sorghum, as a whole. Except for 
Embrapa and its partners, there are few re-
searchers doing research on this crop in the 
Brazilian Center-West and Southeast, a fact 

has induced the seed and input companies 
to do their own validations for products  
specific for sorghum”, he argues.

Another hurdle, in the researcher’s 
view, is that the companies that deal with 
sorghum are the same companies that 
deal with corn. In general, farmers are 
induced to opt for this crop, even under 
not-so-attractive situations, as the val-
ues at stake are higher. “There is need 
for giving publicity to the fact that sor-
ghum seeded in the Cerrado region, as of 
the end of February, is profitable in com-
parison to corn, crop loss risks are negli-
gible, provided the farmers comply with 
the basic phytotechnology recommen-
dations”, Menezes emphasizes.

sorgHuM norMAlly CAtCHes 30-perCent 
lower priCes CoMpAred to Corn
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Equipamento para 
Condicionamento 
e Degerminação de Milho
ref. SCCZ-3 e DHZ-3
Equipment for corn conditioning 
and degermination
ref. SCCZ-3 and DHZ-3

A Z
A Zaccaria, indústria brasileira com 93 

anos de experiência, fabricante de equipa-
mentos para beneficiamento de arroz, mi-
lho, feijão e outros cereais, atualmente ex-
portando para mais de 60 países, firmou 
parceria com as empresas Milleral e Viteral, 
pertencentes ao Grupo IMAS, da Turquia.

Com equipamentos de alta tecnologia 
que atendem a indústrias de milho, trigo 
e ração animal nos processos de limpeza, 
moagem, classificação, transporte pneu-
mático, peletização, empacotamento, en-
tre outros, a Zaccaria estará comerciali-
zando estes produtos, além de peças de 

reposição, e prestando consultoria e de-
senvolvimento de projetos e pós-venda. 

Desta forma, o cliente da Zaccaria 
agora tem mais um motivo para esco-
lher os equipamentos da empresa, pois 
ela pode auxiliar em novas soluções para 
o seu negócio. n

Novidades em equipamentos
zACCARIA fIRMA PARCERIA COM O GRUPO IMAS, 

DA TURqUIA, E TRAz AO BRASIL NOVOS EqUIPAMENTOS 
PARA MILHO, RAçÃO ANIMAL E TRIGO

p A i n e l
P a n e l

Equipamento para Classificação de Milho e Trigo ref. MQP
Corn and Wheat grading equipment ref. MQP

Zaccaria, A Brazilian company with an experience of 93 years, man-
ufacturer of equipment for processing rice, corn, bean and other cere-
als, currently exporting to upwards of 60 countries, signed a partner-
ship deal with companies Milleral and Viteral, that belong to the IMAS 
Group in Turkey.

With high technology equipment specific for the industries of corn, 
wheat and animal feed in the cleaning, milling, classifying, pneumatic 
transportation, pelletization, packaging processes, among others, Zac-
arias will be trading these products, besides spare parts, whilst provid-
ing for consultancy, project development and post-sale assistance.

In this way, Zacaria clients how have one more reason to opt for equip-
ment of the company, representing a good help in business solutions. n

Equipamento para Peletização/Ração Animal ref. VPP
Equipment for Pelletization/Animal Feed ref. VPP

Equipment novelties
zACCARIA, A PARTNER wITH THE IMAS 
GROUP, fROM TURkEy, BRINGS NEw 

EqUIPMENT TO BRAzIL TO PROCESS CORN, 
ANIMAL fEED AND wHEAT
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A Fundação de Apoio à Pesquisa Agrope-
cuária de Mato Grosso (Fundação MT) com-
pleta 25 anos de atuação em dezembro de 
2018. O ativismo da instituição na pesquisa 
agrícola permitiu o crescimento das culturas 
da soja, do algodão e do milho no Estado de 
Mato Grosso. 

Quando problemas sérios surgiram nas 
lavouras de soja, como o cancro da haste e o 
nematoide de cisto, a equipe de colaborado-
res da Fundação MT agiu rápido e trouxe so-
luções eficientes e eficazes para a classe pro-
dutora. Quando a ferrugem asiática apareceu 
na soja, a instituição apresentou recomenda-
ções integradas para o controle dessa doen-
ça. Quando pragas do algodoeiro colocaram 
em risco a atividade agrícola, pesquisadores 
e equipe da Fundação MT ofereceram orienta-
ções pertinentes aos cotonicultores. E quando 
fatores limitantes para a produção do milho 
ameaçaram a rentabilidade do produtor, mais 
uma vez a equipe da instituição mostrou para 
a classe produtora os manejos integrados para 
a melhoria da produção do milho. 

Para Francisco Soares Neto, diretor presi-

dente da empresa, o maior desafio daqui para 
a frente é “aumentar a produtividade com ren-
tabilidade e estabilidade, ao longo do tempo”. 
No início de 2018, a Fundação MT começou 
a anunciar o novo slogan da empresa: “Dan-
do vida aos resultados”. Ele retrata o trabalho 
que a empresa vem realizando desde sua cria-
ção. “Nós fazemos pesquisas, geramos dados, 
divulgamos nosso posicionamento e damos 
vida às informações, partilhando-as e dissemi-
nando–as em eventos, rodas de conversa, ma-
teriais técnicos, palestras e entrevistas, dentre 
outros canais de comunicação que estabele-
cemos há 25 anos com quem lida direta e in-
diretamente com o campo”, explicou Leandro 
Zancanaro, gestor técnico da Fundação MT.

Outra novidade na empresa, que faz parte 
da celebração dos 25 anos de história, é a in-
corporação de novas áreas de conhecimento. 
Atualmente, a Fundação MT é composta pelos 
seguintes setores: Manejo de Solos e Sistemas 
de Produção; Mecanização e Variabilidade Es-
pacial; Entomologia; Validação dos resulta-
dos; Fitopatologia; Nematologia e Programa 
de Difusão de Tecnologia. “Continuamos me-

lhorando a vida das pessoas e vamos dar vida 
aos resultados também nas áreas de Capacita-
ção, Plantas Daninhas, Fitotécnica, Agricultura 
Digital e Tecnologia de Aplicação”, afirma Luís 
Carlos de Oliveira, coordenador de Marketing 
e Novos Projetos da Fundação MT.

Inovações tecnológicas fazem parte do pa-
cote de lançamentos da empresa. Para cele-
brar esse um quarto de século, a instituição 
está, desde o início de 2018, apresentando 
novidades nos eventos, divulgando dados de 
uma pesquisa sobre o sistema de produção 
que vem sendo realizado há 10 anos, gerando 
muitas informações valiosas para a classe pro-
dutora de grãos e expondo as novas áreas de 
trabalho para os próximos anos.

Para 2019, o calendário do Programa de 
Difusão de Tecnologia tem novidade, sem-
pre pensando em levar informação preci-
sa em tempo real. Está previsto o lançamen-
to do I Encontro Técnico Milho. “Somos uma 
instituição de referência e queremos levar in-
formação de qualidade para o produtor em 
todas as etapas nas culturas de soja, milho e 
algodão”, destaca Oliveira. n

25 anos de Fundação MT
fUNDAçÃO MT COMPLETA 25 ANOS DE ATUAçÃO 

EM PESqUISA AGROPECUáRIA, COM CONTRIBUIçÕES VALIOSAS 
PARA AS CULTURAS DE SOjA, MILHO E ALGODÃO NO BRASIL

MT Foundation turning 25
MT fOUNDATION COMPLETES 25 yEARS Of OPERATIONS 

IN AGRICULTURAL RESEARCH, wITH VALUABLE CONTRIBUTIONS 
fOR CROPS Of SOyBEANS, CORN AND COTTON IN BRAzIL

The Mato Grosso State Agricultural Re-
search Foundation (MT Foundation) com-
pletes 25 years of operations in December 
2018. The active involvement of the institution 
in agricultural research promoted the cultiva-
tion of soybean, cotton and corn crops in the 
State of Mato Grosso.

As soon as serious soybean disease out-
breaks occurred, like stem canker and cyst 
nematode, the team of collaborators of the 
MT Foundation acted quickly and came up 
with efficient and effective solutions for the 
farmers. When Asian rust was detected on 
soybean, the institution recommended inte-
grated action for keeping the pest under con-
trol. When cotton pests put the agricultur-
al activity at risk, MT researchers and teams 
offered pertinent guidelines to the cotton 
farmers. When limiting factors to the produc-
tion of corn threatened the profitability of the 
farmers, once more the team of the institu-
tion came up with integrated management 
practices for enhancing the corn crops. 

Francisco Soares Neto, president of the 

corporation, has it that the biggest challenge 
from now onward consists in “increasing pro-
ductivity with profitability and stability, as time 
goes by”. In early 2018, MT Foundation an-
nounced the company’s new slogan: “Revital-
izing results”. It portrays the work the compa-
ny has been performing since its creation. “We 
do research, generate data, disclose our posi-
tioning and revitalize any information, shar-
ing it and divulging it in events, roundtables, 
technical materials, lectures and interviews, 
among other communication channels that 
we have used for 25 years with those who deal 
directly or indirectly with agricultural crops”, 
explained Leandro Zancanaro, technical ad-
ministrator at the MT Foundation.

Another novelty at the company, which is 
part of the 25-year celebrations, is the incor-
poration of new knowledge areas. Nowadays, 
MT Foundation comprises the following sec-
tors: Soil and Production Systems Manage-
ment; Mechanization and Spatial Variability; 
Entomology, Validation of Results; Phytopa-
thology; Nematology and Technology Spread-

ing Program. “We continue improving the life 
of people and we are going to revitalize such 
areas as Capacity Building, Weeds, Phyto-
technics, Digital Agriculture and Application 
Technology”, says Luís Carlos de Oliveira, coor-
dinator of the Marketing Department and New 
MT Foundation Projects.

Technological innovations are an integral 
part of the company’s technology package. 
To speed up this quarter-century, since early 
2018, the institution has been presenting nov-
elties at events, disclosing data of a produc-
tion system research that has been used for 10 
years, generating valuable information for the 
grain producing farmers, whilst exhibiting the 
new working areas for the coming years.

For 2019, the timing of the broadcast 
technology Program has new, always think-
ing of getting accurate information in real 
time. Is provided for the launch of the Techni-
cal Meeting of Corn. “We’re a reference insti-
tution and we want to bring quality informa-
tion to the producer in all steps on crops of 
soybeans, corn and cotton,” says Oliveira. n
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A Simbiose Agrotecnologia Biológica 
está presente em milhões de hectares cul-
tivados por ano, atuando nas principais 
regiões produtoras de grãos do País. De 
acordo com o diretor da Simbiose, Marce-
lo de Godoy Oliveira, a empresa teve cres-
cimento anual superior à média do mer-
cado, que cresceu 20%. “Nossa projeção 
futura é ainda mais otimista, pois esta-
mos atingindo novas regiões no Brasil e 
iniciando as atividades em novos países, 
o que fortalece o crescimento horizontal, 
além de estarmos constantemente lan-
çando novos produtos, o que nos faz cres-
cer verticalmente”, frisa.

O ano é marcado por diversos prêmios e 

reconhecimentos. Pela quarta vez (nas cin-
co últimas edições) a Simbiose ganhou o 
“Prêmio Vencedores do Agronegócio” da 
Federação de Entidades Empresariais do 
Rio Grande Sul (Federasul). Além disso, con-
quistou o 46º Prêmio Exportação RS (cate-
goria Destaque Avanço Global), que é esco-
lhido pelo Conselho do Prêmio Exportação 
RS, um grupo formado por lideranças das 
18 instituições que têm estreita relação de 
apoio ou suporte para o desenvolvimento 
do cenário exportador gaúcho, tais como 
Fecomércio-RS e Banrisul.

Ainda em 2018 a Simbiose foi premiada 
como destaque em qualidade e sustenta-
bilidade pela Latin America Quality Institu-

te (LAQI). Trata-se de uma entidade sem fins 
lucrativos que avalia as empresas latino-
-americanas baseando-se nos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (17ODS) 
propostos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

A grande novidade em termos de produ-
tos é o lançamento do inseticida biológico 
VirControl Sf, que utiliza o Baculovírus spo-
doptera frugiperda multiplenucleopolyhe-
drovirus (SfMNPV) para o controle da prin-
cipal praga do milho, a lagarta do cartucho. 
A tecnologia resulta da parceria da Simbio-
se com a Embrapa e foi destaque no último 
Congresso da Soja, o mais importante even-
to da cultura no País. n

Biociência para o agronegócio
SIMBIOSE LANçA INSETICIDA BIOLóGICO PARA CONTROLE 

DA PRINCIPAL PRAGA DO MILHO, A LAGARTA DO CARTUCHO, 
DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A EMBRAPA

Agri-bioscience
SIMBIOSE, IN PARTNERSHIP wITH EMBRAPA, 

LAUNCHES BIOLOGICAL INSECTICIDE TO CONTROL ARMywORMS, 
THE MOST COMMON fIELD CORN PEST

Simbiose Agrotecnologia Biológica is pres-
ent in millions of hectares cultivated every 
year, and has operations in all major grain pro-
ducing regions in the Country. According to 
Simbiose director Marcelo de Godoy Oliveira, 
the company has been experiencing annual 
growth rates that exceed market averages, to-
taling 20%. “Our future projections are even 
more optimistic, as we are making it to new re-
gions in Brazil and starting operations in oth-
er countries, which favors horizontal growth, 
in addition to our continued efforts towards 
launching new products, adding to our verti-
cal growth”, he comments.

The year is marked by several awards and 

acknowledgements. For the fourth time (over 
the five past editions) Simbiose was grant-
ed the “Agribusiness Winners Award”, given 
by the Rio Grande do Sul State Federation of 
Entrepreneurial Entities (Federasul). Further-
more, the company won the 46th RS Export 
Prize (category Global March), which is chosen 
by a group that comprises leaderships of 18 in-
stitutions closely related  to groups that lend 
support towards developing the export sce-
nario in Rio Grande do Sul, such as Fecomér-
cio-RS and Banrisul.

Equally in 2018 Simbiose was rewarded 
as a highlight in quality and sustainability by 
the Latin America Quality Institute (LAQI). It is 

a non-profit entity that evaluates Latin-Amer-
ican companies based on the 17 Sustainable 
Development Objectives (17ODS) suggested 
by the United Nations Organization (ONU).

The great novelty in terms of products 
is the recently developed biological insec-
ticide VirControl Sf, which utilized the Bac-
ulovírus spodoptera frugiperda multiple-
nucleopolyhedrovirus  (SfMNPV)  to control 
the fiercest field corn pest, known as army-
worm. The technology stems from a part-
nership between Simbiose and Embrapa 
and was the high spot in the past Soybean 
Congress, the most important event of the 
crop in the Country. n
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Hora de integrar
32º CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO 

DISCUTE AS INOVAçÕES E AS PERSPECTIVAS EM LAVRAS (MG), 
ENTRE OS DIAS 10 E 14 DE SETEMBRO DE 2018

Time to integrate
32ND NATIONAL CORN AND SORGHUM CONGRESS 

DEBATES INNOVATIONS AND PERSPECTIVES IN LAVRAS (MG), 
fROM 10TH TO 14TH SEPTEMBER 2018

A 32ª edição do Congresso Nacional de 
Milho e Sorgo ocorre na cidade de Lavras, 
em Minas Gerais, entre os dias 10 e 14 de 
setembro de 2018. O tema do evento é “So-
luções integradas para os sistemas de pro-
dução de milho e sorgo no Brasil”. A reali-
zação é da Universidade Federal de Lavras 
(Ufla) e da Embrapa, no campus da institui-
ção, em promoção da Associação Brasileira 
de Milho e Sorgo (ABMS).  

Essa é a terceira vez que o Estado sedia 
o congresso, a primeira na região Sul de Mi-
nas Gerais, que responde por grande parte 
da produção estadual do cereal. O evento, re-
alizado de dois em dois anos, é um dos mais 
importantes do País na área de ciências agrá-
rias. O anterior foi realizado em Bento Gon-
çalves, no Rio Grande do Sul, em 2016. 

Pelo histórico das edições anteriores, a 
organização espera a participação de mais 
de 1.000 pessoas, oriundas de diversos seto-
res ligados à cadeia produtiva, composta por 
produtores, pesquisadores, assistentes técni-
cos e extensionistas, estudantes e técnicos de 
indústrias químicas para proteção de plantas 
e fertilizantes, sementes, máquinas, imple-
mentos agrícolas e mercados. 

O evento é o principal fórum brasilei-
ro para a discussão de assuntos técnico-
-científicos sobre as culturas do milho e 
do sorgo. O congresso será desenvolvido 
com gama de métodos de difusão, como 
palestras, painéis, workshops e apresenta-
ção de trabalhos científicos. Em paralelo,  
contemplará área de show-room tecnológi-
co, constituída de estandes, tendas e áreas 
descobertas para exposição de máquinas e 
implementos agrícolas. 

MICOTOxINAS O congresso vai começar com o 1º Workshop de Micotoxinas: impac-
tos nas cadeias produtivas de milho e sorgo, no dia 10 de setembro. O workshop será aberto 
com a apresentação da palestra “O que são micotoxinas e seu impacto nas cadeias produtivas 
de milho e sorgo”, a partir das 8 horas. A palestrante será a engenheira agrônoma Dagma Dio-
nísia da Silva, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. Mais sete palestras sobre  micotoxinas 
vão ser proferidas ao longo do dia.

Conforme Dagma, a incidência de fungos pode esconder um problema ainda mais sério 
que a podridão e o mofamento dos grãos, no caso, as micotoxinas. Algumas espécies de fun-
gos presentes nos grãos produzem as micotoxinas, que são metabólitos tóxicos. A toxidade 
delas a animais e humanos tem como consequência a incidência de doenças diversas, dentre 
elas alguns tipos de câncer. Espécies de fungos como Fusarium, Aspergillus e Penicillium são 
comuns em grãos de milho podres ou mofados e também naqueles aparentemente sadios. A 
programação completa pode ser conferida no endereço www.abms.org.br. n

The venue of the 32nd edition of the National Corn and Sorghum Con-
gress is the city of Lavras, in Minas Gerais, from 10th to 14th September 2018. 
The main focus of the event is “Integrated Solutions for the Corn and Sor-
ghum Production Systems in Brazil”. It is organized by the Federal University 
of Lavras (Ufla) and by Embrapa, at the campus of the institution, promoted 
by the Brazilian Association  of Corn and Sorghum Producers (ABMS).

This is the third time the State hosts the congress. The first in South Minas 
Gerais, region that is responsible for a huge part of the corn produced in the 
state. The event, that takes place every other year, is one of the most impor-
tant in the Country in the area of agrarian sciences. The previous congress 
was held in Bento Gonçalves, state of Rio Grande do Sul, in 2016.

In line with the previous editions, the organizers expect upwards of 1,000 
visitors from different segments linked with the supply chain, comprised by 
farmers, researchers, technical assistants, extension agents, students and 
technicians from chemical plant protection industries, fertilizers, seed, ma-
chinery, farm implements and markets. 

The event is the main Brazilian forum focused on debates on technical 
and scientific subjects related to corn and sorghum crops. The congress will 
be conducted with an array of knowledge spreading methods, like lectures, 
panels, workshops and the presentation of scientific papers. In parallel, it will 
cover technological show-room areas, consisting of stands, tents and areas in 
the open for the exhibition of machinery and farm implements.

MICOTOxINS The congress is going to begin with the 1st Micotox-
ins Workshop: impacts upon the sorghum and corn supply chains, on Sep-
tember 10. The workshop will be convened with the lecture “What are mi-
cotoxins and their impact upon the sorghum and corn supply chains”, at 
8 o’clock. The lecture will be given by agronomic engineer Dagma Dioní-
sia da Silva, Embrapa Corn and Sorghum researcher. There will be another 
seven lectures on micotoxins on the same day.

According to Dagma, fungi incidence could hide a problem that is even 
more serious than grain rot and grain mold, the infestation of micotoxins. 
Some strains of fungi that infest the grains produce micotoxins, which are 
toxic metabolites. The toxicity of micotoxins that affect animals and hu-
mans result into a variety of diseases, including some types of cancer. Fun-
gal strains like Fusarium, Aspergillus and Penicillium are common in rotten 
or moldy corn grains or even in seemingly healthy grains. The full program 
can be accessed at www.abms.org.br. n
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17º CONGRESSO BRASILEIRO DO AGRONEGóCIO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGóCIO (ABAG)
Data: 6 de agosto de 2018
Local: São Paulo (SP)
Informações: www.abag.com.br

21º CONGRESSO MUNDIAL DA CIêNCIA DO SOLO
Data: 12 a 17 de agosto de 2018
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Informações: www.21wcss.org – 21wcss@21wcss.org

31º CONGRESSO BRASILEIRO DA CIêNCIA 
DAS PLANTAS DANINHAS (CBCPD)
Data: 27 a 31 de agosto de 2018
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Informações: congressos@activiaconferences.com
(21) 2534-7100 – www.cbcpd2018.com.br/ 

41ª ExPOINTER
Data: 25 de agosto a 02 de setembro de 2018
Local: Esteio (RS)
Informações: www.expointer.rs.gov.br – (51) 3458-8543

3º SIMPóSIO DESAFIOS DA FERTILIDADE 
DO SOLO NA REGIÃO DO CERRADO
Data: 5 a 6 de setembro de 2018
Local: Goiânia (GO)
Informações: www.simposiocerrado.com

32º CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO
Data: 10 a 14 de setembro de 2018
Local: Lavras (MG)
Informações: www.abms.org.br 
cnms2018@fbeventos.com (43) 3025-5223

CONGRESSO BRASILEIRO DE 
AGRICULTURA DE PRECISÃO (CONBAP)
Data: 2 a 4 de outubro de 2018
Local: Curitiba (PR)
Informações: www.conbap2018.asbraap.org
(43) 3025-5223

2019

SHOw RURAL COOPAvEL 2019
Data: 4 a 8 de fevereiro de 2019
Local: BR 277 KM 577 – Cascavel (PR)
Informações: www.showrural.com.br – (45) 3225 6885

20ª ExPODIRETO COTRIJAL
Data: 11 a 15 de março de 2019
Local: Não-Me-Toque (RS)
Informações: www.expodireto.cotrijal.com.br 

19ª ExPOAGRO AFUBRA
Data: 26 a 28 de março de 2019
Local: BR-471, Km 161 – Rincão del Rey, Rio Pardo (RS)
Informações: www.afubra.com.br (51) 3713 7727

AGENDA
EVENTOS DA CADEIA 
PRODUTIVA DO MILHO 
E DO SORGO NO BRASIL

88

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n



LINHA
UNIPORT
PRECISÃO E FORÇA
PARA A PULVERIZAÇÃO
DA SUA LAVOURA

A linha Uniport traz rendimento superior para 
sua lavoura, com a melhor tecnologia Jacto

#SOMOSJACTO
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Pra que complicar?          Simplifique com Brevant™

A COMBINAÇÃO
PERFEITA ENTRE GENÉTICA 
E TECNOLOGIA.

Alta produtividade, sanidade e 
rentabilidade para a sua lavoura?

Conte com o portfólio da
Brevant™ Sementes – genética  
de ponta combinada com as mais
avançadas técnicas de 
melhoramento e biotecnologia.

0800 772 2492
™ Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de  

suas companhias afiliadas ou de seus respectivos proprietários.  
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