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Presente eM todos os estados 
brasileiros, o milho revigora sua relevância 
no País com o incremento na produção e 
no comércio, atendendo tanto ao deman-
dante consumo interno quanto às oportu-
nidades externas. A safra bate recordes em 
volume e renda total no ano de 2019 e a ex-
pectativa é de que continue a crescer, dian-
te das potencialidades apresentadas no 
setor produtivo, em especial na segunda 
safra, antes conhecida por safrinha, assim 
como das perspectivas de mercado.

A temporada 2018/19 chega à barreira 
de 100 milhões de toneladas, com cresci-
mento de 23% na produção em relação ao 
ano anterior, que teve resultados prejudi-
cados pelo clima, e apenas a renda agríco-
la, de um produto ainda considerado como 
sendo de valorização menor, ronda a faixa 
de R$ 60 bilhões, conforme levantamentos 
feitos até início de setembro de 2019. O Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) levantou Valor Bruto de Pro-

dução (VBP) de R$ 59,8 bilhões, o segundo 
maior na área, após a soja e superando a 
cana-de-açúcar, enquanto a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
apurou R$ 62 bilhões.

O valor verificado pelo Mapa repre-
sentava 22% de incremento em relação 
ao ano anterior, e o da CNA, 16%, ambos 
sustentados basicamente pelo aumento 
da produção, porque o preço teve redução 
(6%, segundo os dados apresentados pela 
confederação). A mesma instituição, junto 
com a Fundação de Estudos Agrários Luiz 
de Queiroz (Fealq) e o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 

da Universidade de São Paulo (USP), divul-
gou em setembro o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) da cultura, na ordem 
de 21%, refletindo maior quantidade pro-
duzida (23%), já que o preço diminuiu 2%, 
pelos seus dados.

Embora com algum recuo, a remune-
ração ainda estava interessante, como se 
avaliava então, e estimulava provável novo 
incremento na área a ser cultivada no pró-
ximo ciclo. A manutenção de valores atra-
tivos, por sua vez, dependia do mercado e 
do câmbio, além de se considerar custos de 
produção em alta. Mas vinha sendo consta-
tado e projetado incremento no consumo 
interno, onde o grande e crescente desti-
no são as rações para animais e um novo fi-
lão surge no etanol de milho. Já no merca-
do externo, onde o Brasil já se coloca como 
segundo maior exportador do cereal, é vis-
lumbrado potencial de expansão, firmando 
cada vez mais o País como grande celeiro e 
fornecedor mundial de alimentos.

A força
do  celeiro

brasil reforça a posição de grande 
produtor e exportador mundial de milho, 

com safra recorde e perspectiva de 
ampliar a sua presença no setor

Produção 
brasileira do 

cereal garante 
renda de r$ 60 

bilhões em 2019

98



Cultivated in all braZilian states, corn is reinvigorating its rel-
evance in the Country, with an increase in production and trade, meeting 
both the demands of the domestic market and foreign opportunities. The 
crop hits records in volume and total income in 2019 and the expectation 
is for it to continue on a rising trend, in light of the potentialities of the pro-
ductive sector, especially in the winter crop, also referred to as off-season 
crop, as well as in market perspectives.

The 2018/19 growing season is breaking the 100 million ton barrier, with a 
23-percent growth in production compared to the previous season, whose re-
sults were adversely affected by bad weather conditions, and the agricultural 
income, from a product still viewed is a minor revenue generator, in the range 
of about R$ 60 billion, according to surveys conducted until early September 
2019. The Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) detected 
a Gross Production Value (GPV) of R$ 59.8 billion, second largest in the area, 
coming after soybean but outstripping sugarcane, and the Brazilian Confed-
eration of Agriculture and Livestock (CNA) ascertained a value of R$ 62 billion.

The value ascertained by the Mapa represented an increase of 22% from 
the previous year, the CNA value, 16%, both basically sustained by the in-
crease in production, seeing that prices dropped 6%, according to data re-
leased by the confederation. The same institution, along with the Luiz de 
Queiroz  Foundation on Agrarian Studies (Fealp) and the Center for Applied 
Studies on Advanced Economics (Cepea), a division of the University of São 
Paulo (USP), in September, disclosed the growth of the Gross Domestic 
Product of the crop, about 21%, reflecting a bigger amount produced (23%), 
as the price dropped 2%, in their view.

Despite a slight reduction, remuneration was still attractive, by the stan-
dards of that time, and stimulated the probability of a new increase in planted 
area in the next season. The maintenance of attractive values, in turn, depend-
ed on the market and exchange rate, besides considering rising production 
costs. On the other hand, an increase in domestic consumption had been as-
certained and projected, where the big and rising destination are animal feeds, 
thus confirming the Country’s status as food exporter and supplier.

brazilian corn croP 
will generate revenue 

of r$ 60 billion in 2019

brazil strengthens its position 
as great global producer and exporter of corn, 

with a record crop and broader 
perspective on the international scene

powerThe
of The grAnAry
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ProduCtion

a seGunda saFra de Milho firmou 
de vez a sua força no Brasil com uma situ-
ação favorável à sua implantação no perío-
do produtivo 2018/19. A produtividade e a 
produção alcançaram seus pontos mais al-
tos na segunda etapa e, assim, também no 
total do ciclo, feita a comparação na série 
histórica da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). Em relação à safra an-
terior, o rendimento agrícola geral cresceu 
quase 18% e o volume produzido, 24%, 
chegando a 99,9 milhões de toneladas, se-

gundo estimativas de setembro de 2019, 
com a colheita na fase final e possibilida-
de de superar a 100 milhões de toneladas, 
conforme já previam consultorias.

O bom resultado obtido no segundo 
momento da safra decorreu, em especial, 
da antecipação ocorrida no plantio de soja 
da safra de verão, o que permitiu o aprovei-
tamento integral da janela climática para 
plantar milho e a obtenção de produtivi-
dades acima da média nas principais regi-
ões produtoras, observou a companhia go-

vernamental. Os índices por área nesta 
fase cresceram 25% sobre o mesmo perí-
odo anterior. E inclusive a área plantada 
aumentou em quase todos os 17 estados 
produtores da segunda safra (menos São 
Paulo), com acréscimo de 9%.

O Centro-Oeste, principal região produ-
tora nesta etapa da safra e, por efeito, na 
total, realizou o plantio na janela climática 
ideal, pela pesquisa da Conab, e, “por isso, 
impulsionou a produtividade média regio-
nal, como também por conta do maior em-

prego de tecnologia”. O líder Mato Grosso, 
por exemplo, apresentou regime de chuvas 
bastante favorável e resultado final 18,5% 
superior ao da mesma fase anterior,  em-
bora houvesse incidência de produto ava-
riado com excesso de umidade. Goiás e 
Mato Grosso do Sul, da mesma região e en-
tre os maiores produtores nacionais, tive-
ram crescimentos mais acentuados (na fai-
xa de 48%), o mesmo ocorrendo no sulista 
Paraná, segundo maior produtor, com índi-
ce de 50,5% no período.

A primeira safra do ciclo nacional do 
milho, por sua vez, conforme as observa-
ções oficiais feitas já no início, em outubro 
de 2018, reiterou a sua menor representati-

vidade “na difícil tarefa de competir com a 
soja, que detém a preferência dos produto-
res, ao apresentar estrutura de comerciali-
zação consolidada, que garante a rentabi-
lidade pretendida pelo empresário rural”. 
Porém, a elevação de preços do cereal ve-
rificada em 2018 motivou maior plantio 
em vários estados, como o Rio Grande do 
Sul, que foi o principal nesta etapa, onde 
na época do plantio era verificada escas-
sez do produto e dificuldade de trazê-lo do 
Mato Grosso e do Paraguai.

volume total do 
cereal colhido 

atinge a faixa de 
100 milhões de 

toneladas

reação na Primeira
A questão do preço influiu na destinação de maior área na primeira etapa produtiva nos estados vizinhos ao Rio Grande do Sul –

Santa Catarina e Paraná, este substituindo espaços de feijão. A ampliação inclusive aconteceu no Centro-Oeste, identificado com a 
segunda fase, mas que tem ainda em Goiás uma boa produção no verão e nele teve maior acréscimo. Já Minas Gerais, do Sudeste, 
tradicional produtor na primeira safra (segundo no ciclo 2018/19), cedeu lugar para a soja, contra a previsão inicial. 

Enquanto isso, estados da região chamada Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), no Nordeste e no Norte, e outros nor-
tistas (como Rondônia e Pará), onde de igual modo era prevista inicialmente a utilização de maior área para milho no período em 
foco, tiveram dificuldades com o clima e reduziram o plantio. Mas ampliaram o cultivo no segundo momento, com simultâneo au-
mento produtivo. De maneira geral, e no total, as duas regiões também registraram maior colheita, o que veio a auxiliar no grande in-
cremento nacional da produção do cereal.

temporada 2018/19 do milho alcança 
números recordes de rendimento 

agrícola e produção, com uma espetacular 
performance da segunda safra

etaPa 
superprodutiva
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overproducTive
season

2018/19 corn growing season reaches record numbers in production and 
agricultural profits, with a spectacular performance of the second crop

reaction in the first croP
The question of price also had an influence on the destination of a bigger area to the summer crop in the neighboring States of 

Santa Catarina and Paraná, with the latter replacing areas devoted to bean. This expansion took place in the Center-West, identi-
fied with the second period, but which still keeps in Goiás a reasonable area for the summer crop, and it experienced the biggest 
growth. Minas Gerais, in the Southeast, traditional producer of the summer crop (second in the 2018/19 cycle), lost ground to soy-
bean, contradicting the initial forecast.

In the meantime, states of the so-called Matopiba region (Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia), in the Northeast and North, and 
other northern states (like Rondônia and Pará), where the use of a bigger area for corn in the period in question had equally been 
anticipated, suffered climate related difficulties and reduced their plantings. However, they expanded the cultivation in the sec-
ond crop, with simultaneous increase in production. In general, and in all, the two regions also registered a bigger harvest, which 
was an extra factor in the great expansion of the national production of the cereal.
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the seCond Corn CroP has deFi-
nitelY proved its importance for Brazil with 
a situation favorable to its implementation in 
the 2018/19 productive period. Productivity 
and production reached their highest points in 
the second crop, and equally in the total of the 
cycle, according to a comparison conducted 
by the National Food Supply Agency (Conab) 
in its historical series. With regard to the pre-
vious crop, agricultural performance went up 
nearly 18% and the volume, 24%, reaching 
99.9 million tons, according to estimates re-
leased in September 2019, with harvest at its fi-
nal stage and chance to reach 100 million tons, 
as previously estimated by the consultancies.

The good result achieved in the second 
moment of the crop stemmed, especially, 
from the anticipation of the planting of the 
summer soybean crop, which made it pos-
sible to use in its entirety the ideal climate 
period for planting corn, thus obtaining pro-
ductivities above average in the main grow-
ing regions, observed officials from the gov-
ernment organ. Per area indices during this 
period grew 25% from the same previous 
period. And even the planted area increased 
in almost all 17 corn producing states in-
volved with  the second crop (except São Pau-
lo), with an addition of 9%.

The Center-West, main Brazilian region in 

this stage of the second crop and, as a result, 
in the total, carried out its planting during the 
ideal climate period, according to the Conab 
survey and, “therefore, propelled the aver-
age regional productivity, as well as on ac-
count of the use of technology”. Mato Grosso, 
the leader, for example, experienced a rather 
favorable rainy season with a final result up 
18.5% from the same previous period. Goiás 
and Mato Grosso do Sul, of the same region, 
and among the main national producers, ex-
perienced bigger increases (about 48%), and 
the same happened in the southern State 
Paraná, second biggest producer, with a rate 
of 50.5% in the period.

The first crop of the national corn cycle, in 
turn, , according to official observations con-
ducted in early October,  2018, reiterated its 
smaller representativeness “in the difficult 
task of competing with soybean, which de-
tains the preference of the farmers, as it pres-
ents  a consolidated commercialization struc-
ture, that ensures the profits desired by the 
rural entrepreneurs”. However, the higher pric-
es attracted by the cereal in 2018 motivated an 
increase in planting in several states, like Rio 
Grande do Sul, which was the main one during 
this period, where at planting time there was a 
shortage of the crop and difficulties in bringing 
corn from Mato Groasso and Paraguay.

total volume of the harvested 
cereal amounts to 100 million tons

a saFra nas alturas • Bumper crop  
OS DADOS DA TEMPORADA 2018/19 DO MILHO BRASILEIRO

Fonte: Conab, estimativa de setembro de 2019.

  País/reGiões Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) 
brasil 17.495,4 5.715 99.984,1 
Centro-Oeste 8.524,2 6.197 52.825,9 
Sul 3.695,6 6.849 25.310,3 
Sudeste 2.027,3 5.995 12.153,4 
Nordeste 2.509,0 2.638 6.618,2 
Norte 739,3 4.161 3.076,3 



dePois de alCançar uM reCorde 
até então, a produção brasileira de milho 
voltou a decrescer no ciclo 2017/18, por con-
ta de fatores climáticos e do retardamento 
do plantio da chamada segunda safra, o que 
justamente amplia a chance de interferên-
cia do clima. Essa segunda fase produtiva 
do ano agrícola do milho, que já era conhe-
cida como “safrinha” e hoje se tornou um 
safrão, pois já corresponde a dois terços do 
total, teve forte crescimento na última déca-
da, enquanto a primeira safra recuou (foi ul-
trapassada pela outra no período 2011/12). 
Já na temporada em foco, tanto uma quan-
to outra apresentaram queda, em todas as 

principais regiões produtoras.
O ciclo produtivo apresentou recuo em 

área, produtividade e produção  – com índi-
ces respectivos de 5,5%, 12,7% e 17,5% na 
média total em relação ao ano anterior, de 
acordo com os números finais da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
A situação apresentou-se com mais inten-
sidade na região Sul, segunda maior produ-
tora nacional e principal na primeira safra, 
que, nesta etapa, teve a maior redução per-
centual na área plantada (próximo a 20%), 
com decisão de destinar mais espaço para 
soja, e as produtividades foram impactadas 
pela redução das precipitações. O Rio Gran-

de do Sul, atual maior produtor na fase ini-
cial, não reduziu tanto a área, mas teve pre-
juízo maior na produtividade.

Da mesma forma, Minas Gerais, no Su-
deste, que foi o Estado líder na produção da 
primeira safra no ciclo 2017/18, com 5.395 
mil toneladas, registrou redução de plan-
tio (9,2%), “devido à predileção dos agri-
cultores pela soja, que apresentava preços 
mais remuneradores na ocasião do plan-
tio”, como verificou a Conab no levantamen-
to final em setembro de 2018. Mas o Estado 
também foi atingido por atraso das chuvas, 
o que estreitou a janela de plantio. Já o ren-
dimento agrícola ainda teve incremento de 

2,5%, diminuindo o impacto da área menor 
no total produzido, que ficou em volume 
6,9% mais baixo, na apuração então feita.

Na segunda safra, onde “a semeadura do 
milho é altamente dependente da velocida-
de da colheita da soja, tendo em vista que na 
grande maioria dos estados o cultivo é feito 
em sucessão”, frisa a Conab, o atraso no início 
do plantio da oleaginosa postergou a sua co-
lheita e encurtou a janeira ideal para semear 
o milho. Com isso, parte da safra foi implanta-
da fora da janela ideal de plantio. O sulista Pa-
raná, segundo Estado produtor nacional, no 
geral e na segunda safra, teve altos índices de 
perda: cerca de 13% na área e mais de 20% 

na produtividade: “O baixo desempenho da 
lavoura foi afetado pela combinação da redu-
ção na área plantada com os efeitos climáti-
cos”, observou a Conab.

Mato Grosso do Sul, no Centro-Oes-
te, Estado que ocupa a terceira posição na 

produção da segunda safra, também regis-
trou esses problemas. Em termos de cli-
ma, ocorreu estiagem no desenvolvimen-
to das plantas, o mesmo acontecendo em 
São Paulo, quinto maior produtor nesta 
fase, refletindo-se em altas perdas de pro-
dutividade nas duas unidades federativas. 
Com estas e outras situações verificadas, o 
total da segunda safra nacional recuou em 
relação ao ciclo anterior, porém os seus nú-
meros na série histórica recente têm cres-
cido com força nas regiões mais centrais 
do País, onde o segundo cultivo é mais viá-
vel, e assim reforçou a liderança do Centro-
-Oeste na produção do cereal.

Primeira 
safra do 

cereal diminuiu 
e a segunda 
cresceu nos 

últimos anos

Problemas climáticos e atraso no 
plantio da crescente segunda safra 
determinaram a volta a patamares 

anteriores na produção do ciclo 2017/18

um tempo na 
escalada
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aFter aChievinG a reCord hiGh up 
to that time, the production of corn in Brazil 
resumed its growth in the 2017/18 growing 
season, and the blame goes to such factors 
as climate problems and the delay in seed-
ing the so-called second crop, a fact that ex-
pands the chances for climate interferences. 
This second productive phase  of corn’s agri-
cultural year, which was once referred to as 
“small crop” and has now become a giant 
crop, as it already accounts for two thirds 
of the total, experienced vigorous growth in 
the past decade, whilst the first crop reced-
ed (it was outstripped by the other in the 
2011/12 growing season). During the season 
in question, both suffered reductions, in all 
major corn growing regions.

The productive cycle experienced a re-
duction in planted area, productivity and 
production – respectively 5.5%, 12.7% and 
17.5%, on average, from the previous year, 
according to the final numbers released by 
the National Food Supply Agency (Conab)  
The situation was more serious in the South, 
second biggest corn growing region in the 
Country and main producer in the summer 
crop, which, during this season, suffered the 
biggest average reduction in planted area 
(close to 20%), stemming from the decision 
for more land for soybean , while the pro-
ductivity rates were adversely affected by 
erratic rainfall. Rio Grande do Sul, current 
biggest grower in the summer crop, did not 
reduce its planted area that much, but suf-
fered big productivity damage.

Likewise, Minas Gerais, in the South-
east, which was the leading producer of the 
summer crop in the 2017/18 growing sea-
son, with 5,395 thousand tons, registered 

planting reduction (9.2%), “due to the farm-
ers choice for soybean, whose prices were 
more remunerating at planting time”, as 
ascertained by Conab at its final survey in 
September 2018. The State was equally hit 
by precipitation delays, which narrowed 
the planting period. Agricultural profits in-
creased 2.5%, mitigating the impact stem-
ming from the smaller area in the total vol-
ume produced, which was down 6.9%, 
according to the survey.

In the second crop, where “corn seeding 
is highly dependent on the speed soybean is 
harvested, seeing that in most states the cul-
tivation is in succession”, Conab officials ar-
gue, the delay in the planting of the oilseed 
delayed its harvest and shortened the ideal 
period for seeding the corn. Therefore, part 
of the crop was established after the ideal 
planting period. The southern State Paraná, 
second biggest national producer, in gener-
al and in the second crop, had losses: about 

13% in area and 20% in productivity: “The 
low performance of the field was affected by 
a combination of the smaller planted area 
and the adverse climate conditions”, ob-
served Conab.

Mato Grosso do Sul, in the Center-West, 
State that ranks third in the production of 
the second crop, was equally affected by 
these problems. In climate terms, there was 
a dry spell during the plant development 
stage, and the same happened in São Paulo, 
fifth biggest grower in this season, reflecting 
on high productivity losses in the two States. 
With these and other situations, the total in 
the second national crop receded from the 
crop of the previous year, but its numbers 
in the recent historical series have evolved 
strongly in the regions located towards the 
center of the Country, where the second 
crop has proved more viable, and thus rein-
forced the leadership of the Center-West in 
the production of the cereal.  

summer croP of the cereal decreased 
and the second increased in the Past years

Climate-related problems and delay in planting the 
ever-increasing second crop were responsible for a return 
to previous levels in the production of the 2017/18 season

halting The progress 
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a evoluçÃo do Cereal
• The evolution of the cereal
PRODUçãO BRASILEIRA DE MILHO NA úLTIMA DéCADA (EM MIL TONELADAS)

Fonte: Conab, série histórica.

  CiClos Produtivos total Primeira safra segunda safra 
2007/2008 58.652,3 39.964,1 18.688,1 
2008/2009 51.003,8 33.654,9 17.349,0 
2009/2010 56.018,1 34.079,2 21.938,8 
2010/2011 57.406,9 34.946,7 22.460,3 
2011/2012 72.979,5 33.867,1 39.112,7 
2012/2013 81.505,7 34.576,7 46.928,9 
2013/2014 80.051,7 31.652,6 48.399,1 
2014/2015 84.672,4 30.082,0 54.590,5 
2015/2016 66.530,6 25.758,1 40.772,7 
2016/2017 97.842,8 30.462,0 67.380,9 
2017/2018 80.709,5 26.810,7 53.898,9 



o Milho CresCe Mais ao Centro do 
País, onde se torna mais viável a segunda sa-
fra, que hoje domina o quadro brasileiro de 
produção do cereal. Em especial, os estados 
localizados no Centro-Oeste (Mato Grosso, 
Goiás e Mato Grosso do Sul) tiveram expres-
sivos aumentos de área e de produção na úl-
tima década, concentrados no segundo pe-
ríodo produtivo, tanto que hoje ocupam os 
respectivos primeiro, terceiro e quarto lugares 
no ranking nacional, como mostram dados da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab). O sulista Paraná, na parte mais seten-

trional do Sul e próxima ao Centro, deixou a 
liderança, mesmo sendo um dos primeiros a 
apostar na então chamada safrinha, mas re-
duziu bastante a safra de verão.

O líder Mato Grosso, neste período dece-
nal, ampliou a área na faixa de 150% e mais 
ainda a produção (em índices próximos a 
300%), com crescimento na produtividade 
do nível de 4 mil a 5 quilos por hectare para 
mais de 6 mil quilos por hectare. Ainda se-
gundo informações do Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária (Imea), 
relativas a cinco anos, o crescimento tem 

sido contínuo em todas as regiões do Esta-
do, com maior variação de área no Norte 
(273%), no Noroeste (114%) e no Centro-Sul 
(86%). No total, a maior participação do ce-
real no cultivo estadual dá-se no Médio-Nor-
te (43%), seguido do Sudeste (18%).

Ainda na região Centro-Oeste, Goiás, 
que mantém boa produção na primeira sa-
fra e já tinha a maior produtividade há dez 
anos, continuou liderando neste aspecto 
na região, sem aumentar tanto a área. Já 
Mato Grosso do Sul quase dobrou o cultivo 
e ainda mais a produção, crescendo tam-

bém na produtividade e se tornando um 
dos grandes produtores brasileiros do ce-
real na segunda safra. De maneira geral, po-
sicionamentos técnicos observam que es-
tas regiões centrais e de cerrado avançaram 
no segundo cultivo em sucessão à safra de 
verão da soja, uma opção que apresenta 
maior risco produtivo, mas têm obtido bons 
rendimentos graças a avanços tecnológi-
cos e em especial pela antecipação do plan-
tio da soja, com cultivares mais precoces e 
apoio do clima, como ocorreu neste ano.

No Sudeste e no decênio em foco, Minas 

Gerais e São Paulo registraram alguma di-
minuição de área, mas ampliaram a produ-
tividade. Minas Gerais, que sempre se des-
tacou na primeira safra de milho, passou a 
reduzir o plantio nesta fase e a ampliar a 

segunda, em especial nos platôs de cerra-
do mais ao Oeste. Esta é também a tendên-
cia verificada em projeções estaduais feitas 
até 2027. E no Sul, o Paraná, hoje o segun-
do produtor nacional, e que vinha lideran-
do até então, com a primeira safra maior, 
da mesma forma diminuiu a área, em espe-
cial nesta fase, enquanto aumentou na se-
gunda, incrementando ainda o potencial 
produtivo. Este cresce ano a ano (em mé-
dia de 2,5% na primeira e 4,5% na segun-
da), conforme estudo do Departamento de 
Economia Rural (Deral) do Estado.

estados do 
centro-oeste 

tiveram grandes 
aumentos de 

área e Produção

recuPerar esPaços
Os estados do Extremo Sul, Rio Grande do Sul e Santa Ca-

tarina, grandes produtores de milho e oficialmente apenas 
na primeira safra (os gaúchos lideraram nesta fase no ciclo 
2018/19), tiveram nos últimos dez anos expressivas redu-
ções das áreas da cultura (na faixa de 50%), cedendo espa-
ço para a soja. Já a produtividade teve significativos acrés-
cimos, do patamar de 4 mil e 5 mil quilos por hectare para 7 
mil e 8 mil quilos por hectare, tanto que os catarinenses es-
tiveram à frente neste aspecto em nível nacional, nesta sa-
fra, com 8.580 quilos por hectare. 

O Rio Grande do Sul, conforme a Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e  Desenvolvimento Rural (Seapdr) e a empresa 
de extensão rural a ela vinculada (Emater/RS-Ascar), recupe-
rou área cultivada com o cereal nesta temporada e projeta o 
mesmo para o período 2019/20. O Estado pretende ainda re-
forçar ações para conquistar uma gradual autossuficiência, já 
que é grande consumidor para atender à demanda de rações 
animais, e hoje apresenta déficit produtivo no cereal.

Milho brasileiro cresce nos estados 
mais centrais, que possuem melhores 

condições de implantar a segunda safra, 
hoje dominante no cereal

o centro
concentra
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a situaçÃo estadual
• State situation
NúMEROS RECENTES DO MILHO 
NOS PRINCIPAIS ESTADOS
(PRODUçãO – EM MIL TONELADAS)

Fonte: Conab, estimativa de setembro de 2019.

  unidades 2017/18 2018/19 
Mato Grosso 26.400,6 31.307,2
Paraná 11.857,7 16.667,9
Goiás 8.111,7 11.492,0
Mato Grosso do Sul 6.481,0 9.505,6
Minas Gerais 7.086,5 7.534,2
Rio Grande do Sul 4.827,8 5.768,1
São Paulo 3.999,7 4.583,7
Santa Catarina 2.551,0 2.874,3
Piauí 1.488,8 1.844,4
Maranhão 1.884,0 1.792,5
Bahia 2.294,8 1.630,1
Tocantins 767,7 1.193,7



concentration

grounds recovery
In the Southernmost States, Rio Grande do Sul and Santa Catarina, commercial corn growers, officially only in the summer crop, 

(the farmers in Rio Grande do Sul ranked first in that phase in the 2018/19 growing season), in the past 10 years witnessed expressive 
reductions in planted area (approximately 50%), losing ground to soybean. As far as yields go, there have been significant steps for-
ward from four or five thousand kilograms per hectare to seven or eight thousand, so much that the farmers in Santa Catarina were 
leaders on that score at national level, with 8,580 kg/ha.

Rio Grande do Sul, according to the Secretariat of Agriculture, Livestock and Development (Seapdr) and the rural extension cor-
poration linked to it (Emater/RS-Ascar), recovered area devoted to the cereal in this season and is projecting the same progress for 
the 2019/20 crop year. The State also intends to reinforce initiatives geared toward conquering gradual self-sufficiency, as it is a great 
consumer, especially in the form of livestock feed, and is now enduring a productive deficit in the cereal.

Corn Grows Faster in the Cen-
tral Portion of the Country, where the 
second crop turns out to be more viable, as 
it now predominates in the Brazilian corn 
production scenario, particularly, the states 
located in the Center-West (Mato Grosso, 
Goiás and Mato Grosso do Sul) expanded 
significantly their planted areas and produc-
tion volume in the past decade, during the 
second productive cycle, to the point that 
now they respectively occupy the first, third 
and fourth positions in the overall ranking 
of the national producers, according to data 
released by the National Food Supply Agen-
cy (Conab). The southern state Paraná, in 
the northern portion of the South and near 
the central region, saw its leadership fade 
away, even being one of the first states to 
bet on the so-called second crop, greatly re-
ducing its summer crop.

The leading state Mato Grosso, during this 
decade, expanded its planted area by 150%, 
with production soaring at a rate of approx-
imately 300%, on the grounds of four to five  
kilogram higher yields per hectare to more 

than six thousand kilograms per hectare. Still 
according to the Mato Grosso Institute of Ag-
ricultural Economics (Imea), relative to five 
years, growth has never stopped in all the 
regions of the State, with a bigger area vari-
ation in the North (273%), in the Northwest 
(114%) and in the Central-South (86%). In 
all, the biggest share in the cereal cultivat-
ed in the state takes place in the Mid-North 
(43%), followed by the Southeast (18%).

In the Center-West region, Goiás, a state 
that still invests heavily in the summer crop, 
and has had the highest production vol-
ume in the past 10 years, continued leading 
on that score throughout the region, with-
out any area increases. On the other hand, 
Mato Grosso do Sul almost doubled its culti-
vations, whilst production volumes went up 
even further, with yields keeping pace with 
this scenario, thus becoming a relevant pro-
ducer of second crop corn. In general, tech-
nical observations have it that these central 
regions, jointly with the cerrado cultivations  
made strides in the second crop in succes-
sion to soybean, an option that poses higher 

productive risk, but has managed to obtain 
good yields thanks to technological break-
throughs, especially by anticipating the soy-
bean crops, with early cultivars and good cli-
mate conditions, as it occurred this year.

In the Southeast and in the decade in 
question, Minas Gerais and São Paulo wit-
nessed some reduction in planted areas but 
increased their yields. Minas Gerais, which 
has always stood out at the summer corn 
crop, especially in the western plateaus 
across the Cerrado. This is also the trend as-
certained in state projections expressed until 
2027. In the South, the State of Paraná, now 
the second largest national producer, which 
had been leading up to that time, with the 
summer crop outstripping the winter crop, 
likewise reduced  its planted area, especial-
ly during the former period, and increased its 
area in the latter period, besides increasing 
the productive potential, now rising year af-
ter year at an average of 2.5% in the summer 
crop and 4.5% in the second crop, accord-
ing to a study conducted by the State Depart-
ment of Rural Economics (Deral).

center-west states exPanded their 
Planted areas and scale of Production

Corn in brazil is expanding fast throughout the central states, 
where there are better conditions for the now predominant second crop

in The cenTrAl sTATes

greATer
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a Grande ProduçÃo brasileira no 
CiClo 2018/19, que supera de longe o volu-
me obtido no ano anterior, traz oferta signi-
ficativa de milho e interfere nos preços, cuja 
valorização depende do aumento do consu-
mo interno e das exportações. A próxima sa-
fra sinaliza com possibilidade de não recu-
ar muito, o que pode afetar a rentabilidade, 
diante dos custos previstos. Esta é, em sínte-
se, a avaliação sobre o retorno econômico da 
cultura feita em agosto de 2019 pelo profes-
sor Argemiro Luis Brum, doutor em Econo-
mia Internacional, que atua na universidade 

Universidade Regional do Noroeste do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS). 

“Para os preços se manterem nos níveis 
de então (entre R$ 23,00 e R$ 38,00 pelo saco 
nas diferentes praças brasileiras, consideran-
do valores de balcão e de lotes), ou o consu-
mo interno aumenta ou aumentam as expor-
tações, ou, o que seria ainda melhor, os dois 
aumentam”, comentou o professor. Ele verifi-
cava que a projeção de demanda interna não 
seria muito superior aos dois últimos anos, 
embora esteja ocorrendo incremento na pro-
dução de suínos e de aves para atender o 

mercado externo, diante do litígio comercial 
entre Estados Unidos e China e dos efeitos 
nocivos da peste suína africana na Ásia.

Quanto à exportação, observou que a 
expectativa anual era de um volume ao re-
dor de 34 a 35 milhões de toneladas “para 
que os estoques finais não venham a ser 
muito grandes”, e que ainda assim têm pro-
jeção de “superar em 36% os do ano ante-
rior”. Avaliou influência na venda externa 
das cotações internacionais e do câmbio 
no Brasil, citando aquelas em queda no fi-
nal de agosto de 2019 com dados de então 

da safra dos Estados Unidos, que, sem mo-
dificações, indicavam viés de baixa para 
os preços do milho no Brasil, enquanto o 
câmbio, se permanecesse entre R$ 3,90 e 
R$ 4,10, tornaria a paridade de exportação 
favorável ao mercado externo.

A isso, prossegue o analista, “soma-se 
o fato de que se projeta redução muito pe-
quena (1,8%) da área a ser semeada na eta-
pa 2019/20”. Assim, em clima normal, have-
ria produção final expressiva da futura safra, 
“ajudando a pressionar para baixo os preços 
do cereal em 2020 (pelo menos na primei-

ra metade do ano). Esta realidade compro-
mete a rentabilidade do cereal”, ponderou 
Brum, levando em conta os custos de pro-
dução previstos na atividade.

 Considerando a média gaúcha no bal-

cão, citou que o valor ao produtor no final de 
agosto de 2019 estava em R$ 32,50 pelo saco, 
quando no ano anterior, nesta época, era de 
R$ 36,50, contra tão somente R$ 22,50 dois 
anos antes.  “Os preços subiram bem de 2017 
para 2018, diante da menor safra produzida, 
porém recuaram em 2019 com a recupera-
ção da produção, em particular da segunda 
safra”, referiu. “Neste contexto, se os preços 
recuarem abaixo de R$ 30,00 pelo saco no fi-
nal do ano e em especial no primeiro semes-
tre de 2020, haverá dificuldades para cobrir 
os custos de produção”.

valores de 
comercialização 

caíram em 2019 
com aumento 
da Produção

Para cobrir o custo
Tomando o Rio Grande do Sul como referência, o professor Argemiro Luis Brum apontou gasto de R$ 3.384,52 por hectare para a pró-

xima safra. Assim, em seu entender, “o produtor precisará colher 153 sacos por hectare para cobrir o custo total de produção”. A rentabi-
lidade seria de R$ 216,20 por hectare, ou R$ 7,21 sacos, pelos dados da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul 
(Fecoagro). E, para tanto, o preço de comercialização deveria ficar em pelo menos R$ 30,00 pelo saco. “Abaixo desse valor, praticamen-
te não haverá rentabilidade, com o produtor empatando o custo com a receita”, alerta Brum.

Ele menciona ainda que “a produtividade média gaúcha na safra 2018/19 foi de 100 sacos por hectare, bem abaixo da considerada ne-
cessária conforme o cálculo anterior”. Diante de tal realidade, o analista observa que, “junto à grande maioria das propriedades gaúchas, 
o preço recebido pelo milho deixa alguma margem se o produtor considerar apenas o custo variável (não se leva em conta aqui os ganhos 
indiretos provenientes da rotação de culturas etc), o que na avaliação econômica é insuficiente para que o cereal se pague efetivamente”.

Comportamento de preços diante 
da boa oferta deve determinar o retorno 

financeiro para os produtores 
na próxima safra brasileira de milho

renda
condicionada
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condiTioned
income

the behavior of prices in light of abundant supply 
should determine the financial return to be fetched 

by the farmers in the coming brazilian corn crop

bearing the cost
Taking again the State of Rio Grande do Sul as reference, the professor pointed to a cost of R$ 3,384.52 per hectare for the next 

crop. As things, in his understanding, “the farmer will have to harvest 153 sacks per hectare just to cover the total production cost”. 
Profitability would  R$ 216.20 per hectare, or  7,21 sacks, according to data released by the Rio Grande do Sul Federation of Agricul-
tural Cooperatives(Fecoagro). And, to this end, sales prices should remain at least at R$ 30 per sack. “Below this value, there will 
be no profit in practical terms, as costs match with income”, warns Brum.

He also mentions that “in the 2018/19 growing season, average productivity in Rio Grande do Sul remained at 100 sacks per 
hectare, well below what is viewed as necessary, in accordance with the previous calculation”. In light of such a reality, the analyst 
observes that, in most farms in Rio Grande do Sul small margins are derived by the farmers if they only take into consideration the 
variable cost (at this stage, indirect gains from crop rotation are not considered) which in economic terms is not enough for the ce-
real to effectively pay for itself”.

the huGe braZilian CroP in the 
2018/19 growing season, which is by far 
bigger than the previous one, implies in 
an abundant supply of corn and has an 
influence on prices, whose definition de-
pends on higher domestic consumption 
and soaring exports. The coming crop sig-
nals hardly any chance for a reduction, a 
fact that could affect the profitability of 
the cereal, in light of the anticipated costs. 
This is, in short, the evaluation on the fi-
nancial return from the crop released in 
August 2019 by professor Argemiro Luis 
Brum, PhD in International Economy, now 
a staff member of the Northwest Region-
al University in the State of Rio Grande do 
Sul (Unijuí), in the city of Ijuí (RS).

“For the prices to remain at the level of 
that time (from R$ 23 and R$ 38 per sack in 
the different regions throughout Brazil, con-
sidering over the counter prices and batch 
prices) either domestic consumption goes 
up, or exports soar, or, what would be even 
better, both go up”, commented the profes-
sor. He ascertained that the projection for 

domestic demand would not be much high-
er  than in the two past years, although an 
increase in the production of hogs and birds 
is occurring to supply the foreign market, in 
light of the commercial dispute between the 
United States and China, and the harmful ef-
fects of the African Swine Fever in Asia.

With regard to exports, he observed 
that the annual expectation was for a vol-
ume of about 34 or 35 million tons “for the 
final stocks to remain at reasonable levels”, 
and even so the projection is for them to 
surpass by 36% the levels of the previous 
year”. He evaluated the influence of the in-
ternational prices and the exchange rate in 
Brazil on foreign sales, citing the ones on 
the decline in late August 2019 with actu-
al data from the crop in the United States, 
which, without alterations, indicated a 
downtrend for Brazilian corn prices, and if 
the exchange rate remained between R$ 
3.90 and R$ 4.10, it would turn the export 
parity favorable to the foreign market.

To it, the analyst proceeds, “we must 
add the fact that only a small reduction is 

projected (1.8%) in the area to be dedicat-
ed to the 2019/20 crop”. Therefore, under 
normal circumstances, there would be an 
expressive volume harvested in the future 
crop, helping with pressing down the prices 
of the cereal in 2020 (at least in the first half 
of the year). This reality jeopardizes the prof-
itability of the cereal”, Brum ponders, taking 
into consideration the production costs an-
ticipated for the activity.

Considering the over the counter aver-
age in Rio Grande do Sul, he cited that the 
value fetched by the farmer in late August 
2019 reached R$ 32.50 per sack, but in the 
previous year, in that same period, it was R$ 
36.50, against  only R$ 22.50 two years be-
fore. “Prices went up considerably in 2017 
and 2018, in light of the smaller crop, but re-
ceded in 2019 with the recovery of the pro-
duction volume, especially in the second 
crop”, he commented. “Within this context, 
if prices fall below R$ 30 a sack at the end of 
the year and especially in the first quarter of 
2020, the farmers will have difficulty cover-
ing the production cost”.

trade values droPPed in 2019, 
as a result of higher Production volumes
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Uma produção 
sustentável

Sustainable production

Our focus consists in developing sustainable Brazilian 
soybean farming, equating agricultural production with 

environment preservation, meeting the ever-increasing 
demand for sustainable products.

Nosso foco é promover o desenvolvimento 
sustentável da sojicultora brasileira, 

conciliando a produção agrícola com a 
preservação ambiental, atendendo a crescente 

demanda global por produtos sustentáveis.
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a Fase atual do Milho no brasil é conside-
rada boa por Alysson Paolinelli, presidente executi-
vo da Associação Brasileira dos Produtores de Mi-
lho (Abramilho), Alysson Paolinelli, mas poderia ser 
muito melhor, no seu entendimento. Ex-ministro 
da Agricultura, há 40 anos, o líder do setor observa 
que o País firmou-se no âmbito mundial como grande 
player no cereal e inclusive poderá voltar a ser o maior 
exportador em 2019, como já aconteceu em 2012. Mas 
muito ainda precisa ser feito, segundo ele, para apro-
veitar todas as possibilidades que se apresentam.

Na sua avaliação, o milho continua sendo consi-
derado como produto de valor baixo no agronegócio. 
Para melhorar esta situação e explorar todo o seu po-
tencial, entende ser necessário oferecer estímulo es-
pecial (subsídio), como aconteceu, por exemplo, no 
maior país produtor, os Estados Unidos. “O grão preci-
sa receber a devida importância e um programa espe-
cial, que não existe ainda”, comenta, verificando que 
a melhoria agora alcançada se dá mais em função do 
comportamento do mercado e do acerto da dobradi-
nha soja-milho adotada na área produtora.

“No mundo, onde se precisou de milho, houve 
subsídio, mas aqui o setor ainda é muito penalizado”, 
prossegue Paolinelli. Exemplifica com duas realida-
des enfrentadas: “O imposto pago de forma indireta é 

alto, e a infraestrutura ainda é muito deficiente, tanto 
que para exportar um saco de milho do Planalto Cen-
tral pelo Porto de Santos são gastos dois sacos. O pro-
dutor ainda concorre com sacrifício, pelo custo mais 
baixo”, pondera o dirigente, considerando que mes-
mo a opção pelo Norte ainda é cara.

A Abramilho, informa o seu executivo, tem apre-
sentado propostas para a expansão da atividade, mas 
ainda não recebeu o devido retorno. Mesmo assim, 
confia na sua expectativa de que o País, hoje na tercei-
ra posição, vai se tornar também o grande produtor 
mundial, competindo com o principal (Estados Uni-
dos, que produz o triplo) não só na exportação. “Acho 
que é só questão de tempo, pois temos uma condição 
excepcional”, afirma Paolinelli, “já que podemos reali-
zar duas safras (os EUA têm só uma), e até uma tercei-
ra, com irrigação, que precisa ser mais incentivada”.

Entre diversos pontos, Paolinelli faz referência 
ao seguro rural, que, na sua opinião, ainda está lon-
ge de atender às necessidades. “A lavoura continua 
uma indústria a céu aberto e passou da hora de se 
oferecer a devida cobertura”, diz. Complementa que 
o aumento do valor oferecido em 2019 fica aquém 
do desejado, pois não atinge ainda 9% do requerido 
pelo setor. Ele entende haver a imperiosidade de um 
investimento mais alto para a garantia da atividade.

Paolinelli, líder dos Produtores, defende 
maior valorização e Programa esPecial

Proteína e etanol
Outro aspecto salientado por Alysson Paolinelli é a transformação do grão em proteína e a venda sob esta 

forma, o que deve ser expandido, no seu entendimento. “Estamos fazendo, mas precisa fazer mais”, frisa. 
Além disso, vê o etanol de milho, que começa a ser produzido no Centro-Oeste, como outra oportunidade in-
teressante. “Pode crescer muito se os países de fato cumprirem o Acordo de Paris e ampliarem o consumo de 
biocombustíveis”, arremata Paolinelli.

País firma-se como grande player mundial 
do milho, mas tem condições de expandir 

muito e precisa de estímulos para 
aproveitar as oportunidades

melhorou,
mas pode bem mais
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it got better,
buT could improve 

even furTher

Protein and ethanol
Another topic stressed by Alysson Paolinelli is the transformation of the grain into protein and sold as such, something that should be 

encouraged, he understands. “Something has been done to this end, but more is needed”, he stresses. Furthermore, he refers to corn-
based ethanol now produced in the Center-West, as another interesting opportunity. “It could make strides should the countries comply 
with the Paris Agreement and expand the consumption of biofuels”, concludes Paolinelli.

the Current Phase oF Corn in 
braZil is viewed as good by the execu-
tive president of the Brazilian Association of 
Corn Growers (Abramilho), Alysson Paolin-
elli, but could be much better, in his under-
standing. Former minister of Agriculture, 40 
years ago, the leader of the sector observes 
that, at global level, the Country has con-
solidated its position as great player in the 
trade of this cereal and could even become 
the biggest exporter in 2019, as it already 
happened in 2012. But there is still a lot to 
do, according to him, to take advantage of 
all the opportunities that arise.

In his view, corn is still considered to be 
a crop of low value in agribusiness. To im-
prove this situation and explore its entire 
potential, he has it that it is necessary to 
offer a special incentive (subsidy), just like 
what happened in the country that is the 
leading producer, the United States. The ce-
real deserves due importance and a special 
program, which does not yet exist” he com-
ments, ascertaining  that the improved con-
ditions now achieved stem from market be-

havior and the success of the soybean-corn 
succession adopted in the producing areas.

“In the world, where corn was needed, 
there were subsidies, but here the sector 
is still penalized, Paolinelli adds. He exem-
plifies the situation with two realities: “Tax-
es paid indirectly are high, and the infra-
structure is still deficient, to the extent that 
for exporting a sack of corn from the Cen-
tral Plateau through the Port of Santos, the 
cost is equivalent to two sacks of corn. It re-
quires sacrifice from the farmers, because 
of the low prices fetched by the cereal”, the 
official ponders, considering that even the 
option for the North is still expensive.

Abramilho, says the executive director, 

has presented suggestions for the expan-
sion of the activity, but has not had any re-
ply. Even so, the association believes in its 
expectation that the Country, now occu-
pying the third position, will also become 
a great global producer, competing with 
the leader (the United States, with a three 
times higher production) not only in ex-
ports. “I think it is just a matter of time, as 
we have exceptional conditions”, says Paoli-
nelli, “the fact is, we can harvest two crops a 
year (the United States, only one), and even 
a third crop is possible with irrigation, it is 
the one that needs to be encouraged”.

Among several topics, Paolinelli re-
fers to farm insurance, which, in his opin-
ion is still a long way from what it should 
be. “The field is an industry in the open 
and it is high time coverage is provided”, 
he comments. He complements that the 
higher prices fetched in 2019 did not reach 
the desired value, as they remain behind 
the 9% requested by the sector. He has it 
that there is absolute need for higher in-
vestment to ensure the activity.

Paolinelli, leader 
of the corn 

farmers, fights 
for better Prices 

and a sPecial 
Program

Country holds the position of great player in the global 
corn business, but is in a position to expand considerably 
and needs stimuli to take advantage of the opportunities

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

30



Market
a oFerta auMenta, mas a demanda 

aguenta. Assim, mesmo com maior dis-
ponibilidade de milho verificada no País, 
em virtude da boa safra de 2019 e do ní-
vel considerável de estoques, os valores 
pagos no setor ainda se mostravam in-
teressantes até setembro deste ano, na 
observação de Thomé Luiz Freire Guth, 
gerente de produtos agropecuários e ana-
lista de mercado da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab). Registrava 
também bons resultados no consumo in-
terno, em crescimento, e na venda exter-
na, que batia recordes nos seus números.

O Brasil manteve estoques relativa-
mente elevados na passagem da safra 
2017/18 para a seguinte, atingindo 15,6 mi-
lhões de toneladas, conforme a Conab, ain-
da que a produção de 2018 diminuísse de 
forma significativa. Isto ocorreu, na avalia-
ção de Guth, porque ainda havia sobra ini-
cial alta da grande safra anterior e ocorre-
ram fatores que restringiram a exportação 
no ano passado, como a greve dos cami-
nhoneiros e o crescimento de embarques 
de soja no final do ano, com a crise comer-
cial Estados Unidos versus China, compe-

tindo com a saída do cereal.
Já em 2019, o fluxo externo é bem maior, 

“com exportação agressiva, diante da incer-
teza da safra dos Estados Unidos e do dó-
lar alto, apresentando preços atrativos, com 
paridade boa, expressa em contratos para 
março de 2020 a US$ 3,80 pelo bushel, o que 
se mostrava interessante para fechar negó-
cio”, conforme opinava o analista da Conab. 
Ainda assim, a expectativa do órgão era de 
se manter estoque em patamar represen-
tativo (o segundo maior na série histórica), 
mas poderia cair se fosse confirmada que-
bra expressiva da produção nos EUA.

Esta situação também favoreceria a va-
lorização do produto e a venda antecipada, 

analisava Thomé Guth. Já para meados do 
próximo ano, a não ser que ocorram pro-
blemas climáticos em algum país de ex-
pressão na cultura, ele vislumbrava a 
possibilidade de viés baixista, diante da 
tendência de ampliação de cultivo nos 
grandes produtores (o líder Estados Uni-
dos, a Ucrânia e a Argentina, além do pró-
prio Brasil). Ainda uma eventual queda no 
câmbio, com esperada recuperação eco-
nômica brasileira, poderia contribuir para 
este ambiente nos preços.

Na demanda interna, por sua vez, há 
também substancial crescimento. Para 
tanto, o gerente da Conab aponta dois fato-
res importantes: maior produção de etanol 
de milho, com entrada em operação de usi-
nas no principal Estado produtor do cere-
al, o Mato Grosso, prevendo-se uso de cer-
ca de 3 milhões de toneladas até o final da 
safra 2018/19, e incremento no próximo; 
e maior absorção na alimentação animal, 
com aumento da demanda chinesa de car-
ne devido à ocorrência da Peste Suína Afri-
cana. A sua projeção é de consumo domés-
tico de 68 a 69 milhões de toneladas em 
2020 (avanço na ordem de 7%).

tanto o 
consumo 

doméstico 
quanto a 

venda externa 
registram 

imPulso

Mercado nacional e internacional de milho 
é abastecido com a boa safra brasileira 

e mantém valor mesmo com grande 
disponibilidade do produto

bem
suPrido
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Well-supplied
suPPlY is on the rise, and demand 

keeps pace. Therefore, in spite of the grow-
ing availability of corn throughout the Coun-
try, by virtue of the good crop in 2019 and 
the considerable amount of stocks, prices 
fetched by the sector were still attractive un-
til September this year, observes Thomé Luiz 
Freire Guth, manager of agricultural products 
and market analyst at the National Food Sup-
ply Agency (Conab). The official also regis-
tered good consumption levels in the domes-
tic market, now on the rise, and in foreign 
sales that hit record highs in their numbers.

Brazil kept relatively high stocks from 
the 2017/18 crop year to the next, reaching 
15.6 million tons according to Conab sourc-
es, in spite of the significantly smaller crop 
in 2018. This occurred, according to Guth’s 
evaluation, because of the surpluses from 
the previous crop and such factors as the 
truck drivers’ strike, that restricted ex-
ports last year, and there were also bigger 
soybean shipments at the end of the year, 
with the commercial crisis of the United 

States against China, competing with the 
shipments of the cereal.

In 2019, the foreign flow is much bigger, 
“With aggressive exports, in light of the un-
certainty about the crop in the United States, 
along with the high value of the dollar, attrac-
tive prices, with good parity, is expressed in 
contracts  for March 2020 at US$ 3.80/bush-
el, which was interesting to close business 
deals”, according to the opinion of the Conab 
analyst. Even so, the expectation of the organ 
was to keep stocks at a representative lev-
el (the second biggest in the historical series) 
but could drop should the expressive frustra-
tion of the crop in the United States confirm.

This situation would also favor the val-
ue of the product and call for anticipated 
sales, analyzed Thomé Guth. As to mid-year 

in 2020, unless climate-related problems oc-
cur in some country where the crop is rele-
vant, he spotted chances for a drop in pro-
duction, in light of the trend for production 
expansions in the great producers (the lead-
er United States, Ukraine and Argentina, be-
sides Brazil itself. Still an eventual drop in 
the exchange rate, with the much expected 
economic recovery in Brazil, could contrib-
ute towards this atmosphere in the prices.

In domestic demand, in turn, there is also 
substantial growth: To this end the manager 
refers to two important factors: higher pro-
duction of ethanol from corn, with mills be-
ginning to operate in the largest corn produc-
ing State, Mato Grosso, and the possible use 
of 3 million tons until the end of the 2018/19 
growing season, with bigger use in the crop 
that follows, and higher absorption by live-
stock feed, as well as the increase in Chinese 
demand due to the outbreaks of the African 
Swine Fever. His consumption projection in 
the domestic market ranges from 68 to 69 
million tons in 2020 (up approximately 7%).

both domestic 
consumPtion 

and foreign 
sales are uP

the national and international corn market is supplied by the good 
brazilian crop and keeps it price in spite of the huge availability of the product
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a oFerta e a deManda
• Offer and demand
MOVIMENTAçãO DOS GRãOS DE MILHO DO BRASIL 

Fonte: Conab, setembro de 2019.

  saFras Produção Consumo exportação estoque 
2016/17 97.842,8 57.213,4 30.850,8 17.866,2 
2017/18 80.709,5 60.052,0 23.820,4 15.605,1 
2018/19 99.984,1 63.915,3 35.000,0 17.473,9 



o CoMÉrCio internaCional de mi-
lho vivia em setembro de 2019 na depen-
dência da definição da nova safra do líder 
mundial na cultura, os Estados Unidos, 
que até então previa redução de 4,3% na 
produção, de acordo com o relatório do 
órgão oficial, o Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA). O volu-
me estimado para a temporada 2019/20 
era de 350,5 milhões de toneladas, mas “o 
mercado tem acreditado em valores que 
ficam entre 320 e 330 milhões de tonela-
das”, conforme apurou a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) do Bra-
sil, que é o segundo maior exportador 
mundial e terceiro na produção.

A possibilidade aventada de safra me-
nor no principal país produtor e exportador 
do cereal, conforme observou o analista 
Thomé Luiz Freire Guth, da Conab, esta-
ria baseada no fato de ter havido “um for-
te atraso no plantio” e, assim, “a área efe-
tivamente colhida tende a ser menor do 

que a divulgada pelo USDA”. Comentava 
também que as condições boas e excelen-
tes das lavouras estariam bem abaixo da 
média dos últimos cinco anos, o que fazia 
acreditar em menor nível de produtivida-
de, além de ainda enfrentarem o período 
de frio e de neve em outubro e novembro.

O resultado final da safra norte-america-
na deverá influir na venda externa dos de-
mais exportadores, como o Brasil, que se 
firmou na segunda posição neste comér-
cio, seguido da Argentina e da Ucrânia. Os 
relatórios de agosto e setembro do USDA já 
previam, além de menor uso interno para 

etanol, menor exportação do líder, “refle-
tindo a sua competitividade e a expectativa 
de aumento da concorrência de Argentina, 
Brasil e Ucrânia”. Os três países aumenta-
ram bem a produção no ciclo 2018/19, após 
frustração na anterior, e estavam colocan-
do mais produto no mercado mundial.

O departamento norte-americano inclu-
sive previa números maiores para o Brasil 
do que os nacionais divulgados para a pro-
dução e a exportação de milho no perío-
do 2018/19, estimando respectivas 101 mi-
lhões e 38 milhões de toneladas, contra 100 
e 35 milhões de toneladas apuradas pela 
Conab. Em nível mundial, segundo a mes-
ma fonte, o volume total produzido nes-
te ciclo atingiria 1,122 bilhão de toneladas, 
acréscimo de 4% sobre a temporada ante-
rior, enquanto para a nova etapa produtiva 
a perspectiva era de decréscimo, com a per-
formance prevista no país líder. Já os esto-
ques do grão, que haviam aumentado em 
2019, voltariam a diminuir.

brasil segura 
condição de 

segundo maior 
exPortador 

e terceiro 
Produtor

nova safra dos estados unidos, que até setembro de 2019 registrava 
redução de 4%, será determinante para definir rumos do comércio mundial

de olho no
líder
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WiTh An eye on 
The leader

in sePteMber 2019, the interna-
tional corn trade was still depending on 
the definition of the new crop of the lead-
ing producer, the United States, which, up to 
that time a 4.3-percent reduction was esti-
mated, according to a report of the official or-
gan, the US Department of Agriculture (USDA). 
The volume estimated for the 2019/20 crop 
year reached 350.5 million tons, but the mar-
ket is considering a crop from 320 to 330 mil-
lion tons”, as ascertained by the National Food 
Supply Agency (Conab) of Brazil, second big-
gest exporter and third biggest producer.

The chance for a smaller crop in the coun-
try that leads both production and exports, as 
observed by Conab analyst Thomé Luiz Freire 
Guth, is based on the fact that the country in 
question experienced a “great delay in plant-
ing” and, therefore, “the area effectively har-
vested tends to be smaller than the area dis-
closed by the USDA”. He also commented that 
the good and excellent  conditions of the fields 
are well behind the average of the past five 
years, which leads to the belief of lower yields, 
besides facing cold temperatures and snow in 
October and November.

The final result of the American crop will 
have an influence on all other exporters, like 
Brazil, which now ranks second in this trade, 
followed by Argentina and Ukraine. USDA’s Au-
gust and September reports anticipated, be-
sides smaller domestic use for ethanol, low-
er exports, “reflecting its competitiveness and 
the expectation for rising competition from Ar-
gentina, Brazil and Ukraine”. The three coun-
tries increased their production volumes sig-
nificantly in the 2018/19 growing season, after 
the previous frustration, and were shipping 
more corn to the global market.

The North-American department was 
even anticipating bigger numbers for Brazil, 

compared to the numbers disclosed by the 
Brazilian organs relative to corn production 
and export in the 2018/19 crop year, esti-
mating respective 101 million and 38 million 
tons, against 100 and 35 million tons ascer-
tained by Conab officials. At global level, ac-
cording to the same source, the total vol-
ume produced in this cycle was supposed to 
amount to 1.122 billion tons, up 4% from the 
previous season, and for the new productive 
cycle the perspectives were pointing to a de-
crease, based on the performance anticipat-
ed for the leading country. As to the stocks 
of the cereal, which had increased in 2019, 
were supposed to go down.

brasil holds its Position of second
biggest exPorter and third biggest Producer

new crop in the united states, which until september 
2019 registered a 4-percent reduction, will be a 

determining factor to set the course of the global trade
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o Milho no Mundo  •  Corn in the world
PRODUçãO DOS PRINCIPAIS PAíSES – (EM MILHõES DE TONELADAS)

Fonte: USDA, setembro 2019.

  saFra eua China brasil ue argentina ucrânia 
2017/18  371 259      82 62 32 24 
2018/19 366 257 101 64 51 36 
2019/20 351 254 101 65 50 36 

PrinCiPais exPortadores
2017/18 62 – 25 – 22 18 
2018/19 52 – 38 – 36 30 



os Meses de julho e aGosto de 
2019 registraram marcas históricas na ex-
portação de milho do Brasil, e até o final do 
ano a previsão da Associação Nacional de 
Cereais (Anec) era de que se confirmasse 
recorde na venda externa do produto do 
País, que se tornou o segundo maior expor-
tador mundial. Nos primeiros oito meses 
do ano, o volume exportado já ultrapassava 
a 22,7 milhões de toneladas, número 147% 
superior ao alcançado no mesmo período 
de 2018. No total do exercício, a entidade 
projetava alcançar 35 ou até 37 milhões de 
toneladas, se não ocorresse nenhum im-
previsto, quando a maior quantidade ven-
dida ao exterior até então ficou próxima a 
31 milhões de toneladas, há dois anos.

Para garantir o grande desempenho, co-
menta Sérgio Castanho Teixeira Mendes, di-
retor geral da Anec, foram determinantes a 
maior disponibilidade do grão com a safra re-
corde deste ano, em especial na sua segunda 
fase, e o estímulo dos preços externos, que 

subiram bastante entre julho e agosto, alia-
dos ao câmbio favorável. Por outro lado, se-
gundo ele, favoreceu também a disposição 
de maior espaço nos portos, com a desace-
leração da exportação da soja devido à ocor-
rência de peste suína africana na China, além 
de contribuir o próprio período de entressa-
fra do principal grão exportado.

Este fator inclusive permite que o maior 
porto escoador (Santos, em São Paulo) rece-
ba maior parcela do cereal do que da oleagi-
nosa, com o apoio logístico da ferrovia utiliza-
da pelo maior Estado produtor e exportador 
(Mato Grosso), menciona Mendes, da Anec. A 

exportação de milho cresceu também com 
força neste ano no Porto de Paranaguá, no 
Paraná, segundo maior, assim como aconte-
ceu nas saídas do chamado Arco Norte, com 
destaque para as estruturas de Barcarena e 
de Santarém, no Estado do Pará. Além disso, 
foi registrado forte incremento nas unidades 
marítimas exportadoras mais ao Sul, em Rio 
Grande (RS) e Imbituba (SC).

O dirigente da Anec observa ainda que 
o cereal brasileiro não encontra dificuldade 
de colocação externa, tendo mercado aber-
to e bem diversificado. Em 2019, pelo que 
foi observado nos primeiros oito meses do 
ano, a exportação estava sendo direcionada 
para mais de 90 países. Colocavam-se en-
tre os principais compradores várias nações 
orientais. Os oito maiores países importado-
res até então eram, na sequência: Irã, com 
4,3 milhões de toneladas; Japão e Vietnã, na 
faixa de 2,4 milhões de toneladas; Egito, Co-
reia do Sul, Taiwan, Espanha e Malásia, en-
tre 2 milhões e 1 milhão de toneladas.

venda 
externa do 

cereal em oito 
meses estava 

147% suPerior 
à de 2018

traJetÓria que Promete
Quanto ao futuro, a Anec manifesta confiança de que o País possa continuar crescendo na venda externa de milho, diante do 

que já mostrou que pode fazer na cultura. Há mais de dez anos, segundo o seu executivo, Sérgio Castanho Teixeira Mendes, muitos 
não acreditavam que fosse possível fazer exportação significativa, levantando questões climáticas na expansão produtiva. Mas, 
como ele destaca, a evolução se tornou realidade, foram desenvolvidas variedades resistentes a condições mais rígidas de clima 
e introduzidos outros avanços tecnológicos, que asseguraram resultados expressivos. 

O diretor geral da Anec faz referência especial aos fortes avanços produtivos alcançados na segunda safra do milho no País. 
Pelo histórico já apresentado com o binômio soja-milho, liberando áreas grandes da primeira cultura nas regiões centrais para a 
produção do cereal no segundo período, Mendes conclui que é possível fazer projeções otimistas para o porvir do comércio exter-
no do grão brasileiro, colocando-o cada vez mais em destaque no cenário mundial.

exportação brasileira de milho chega a recorde 
em 2019 com condições favoráveis, e anec tem 

perspectivas positivas para esse comércio no futuro

marca
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historical
mArk

Promising traJectory
As to the future, Anec officials are confident that the coun-

try will continue making strides in foreign corn sales, in light of 
what it has already shown of what the crop means for the Coun-
try.  More than 10 years ago, according to the executive director, 
Sérgio Castanho Teixeira Mendes, many people did not believe 
that significant exports were possible, referring to climate re-
lated problems impairing the productive expansion. But, as he 
stresses, evolution turned into reality, varieties resistant to rigid 
climate conditions were developed, along with other technolog-
ical breakthroughs, thus ensuring expressive results..

The general director at Anec refers to the positive advances in 
the second corn crop, in the Country. Judging by the historical tra-
jectory, the soybean-corn binomial, liberating huge areas devoted 
to the first crop in the central regions for the production of the ce-
real, in the second crop. Mendes concludes that it is possible to talk 
about optimist projections for the future of the foreign trade of the 
Brazilian grain, highlighting its position in the global scenario.

julY and auGust 2019 reGistered 
historical marks in Brazilian corn exports, 
and until the end of the year the forecast by 
the National Association of Cereal Exporters 
(ANEC) was that records in corn sales would 
confirm, with Brazil becoming the second 
largest global exporter of the cereal. In the 
first eight months of the year, the volume ex-
ported amounted to upwards of 22.7 million 
tons, up 147% from the same period in 2018. 
In the entire season, the entity projected a 
total of 35, or even 37 million tons, should 
no unexpected event occur, as the biggest 
amount exported up to that time remained 
at 31 million tons, two years ago.

To ensure the great performance, com-
ments Sérgio Castanho Teixeira Mendes, 
general director at Anec, determining fac-
tors included the availability of grains with 
the record crop this year, especially in its 
second phase, and stimulus coming from 

foreign prices, which rose considerably from 
July to August, along with the favorable ex-
change rate. On the other hand, according 
to him, more space in the ports was equal-
ly a positive factor, resulting from the slow-
er rhythm of soybean exports due outbreaks 
of the swine fever in China, besides a contri-
bution coming from the off-season phase of 
the main exported cereal. 

This factor makes it even possible for the 
biggest exporting port (Santos, in São Pau-
lo) to receive a bigger portion of the cereal 
compared to the oilseed, with logistic sup-
port from the railway  utilized by the lead-
ing producer and exporter (Mato Grosso), 

says Mendes, from the Anec. Corn exports 
also grew rapidly at the Paranaguá Port, in 
Paraná, second largest, just like what hap-
pened at the exit ports of the so-called North 
Arch, where the highlights are the structures 
of Barcarena and Santarém, in the State of 
Pará. Furthermore, a great increase was reg-
istered in the exporting maritime units in the 
South, in Rio Grande (RS) and Imbituba (SC).

The Anec director also observes that 
the Brazilian cereal is well accepted 
abroad, with an open ad diversified mar-
ket. In 2019, judging from the first eight 
months, exports were destined for more 
than 90 countries. The main buyers includ-
ed countries in the Far East, The eight larg-
est importers up to that time were as fol-
lows: Iran, with 4.3 million tons; Japan and 
Vietnam, approximately 2.4 million tons; 
Egypt, South Korea, Taiwan, Spain and Ma-
laysia, from 1 to 2 million tons.

foreign sales of 
the cereal 

were uP 147% 
from 2018

brazilian corn exports hit record high in 2019 under favorable conditions, 
and the anec refers to positive perspectives for this trade in the future
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Fonte: Agrostat/Mapa.

as Fortes vendas externas
•  The strong foreign sales
A MOVIMENTAçãO DAS ExPORTAçõES BRASILEIRAS DE MILHO
  Período us$ milhões Mil t us$/t 
Janeiro-Agosto 2019 3.977 22.717 175 
Janeiro-Agosto 2018 1.532 9.191 167 



a PreParaçÃo de rações Para ani-
Mais deve ter incremento no Brasil em 
2019, na ordem de 2%, conforme as proje-
ções do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações). Os diver-
sos segmentos de proteína animal deverão 
ter aumento na demanda nacional e inter-
nacional, o que garantirá maior absorção da 
atual grande safra brasileira de milho, cere-
al que responde por cerca de 70% da com-
posição total das rações produzidas no País.

O maior consumo ocorre nas áreas da 
avicultura e da suinocultura, que em agos-
to de 2019 confirmavam a perspectiva de 
crescimento da produção no ano, confor-
me levantamento da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA), e assim reafir-
mavam as expectativas expressas pelo Sin-
dirações em julho. A ABPA previa evolução 
de 1% a 2,5% para a carne suína, que am-
pliou exportações em 19,6% nos primeiros 
sete meses, com maior aquisição na Ásia 
(em especial na China) devido à queda de 
rebanhos com a peste suína africana, e ex-
perimentava ainda maior consumo interno.

Na carne de frango, o principal consumi-
dor de ração, a previsão era de  que também 
crescesse na faixa de 1%, com a recupera-
ção das exportações, enquanto a demanda 
interna não se alterava muito. Mas é a pro-
teína ainda mais acessível à população e a 
mais consumida, de relevância reforçada 
em período de continuidade das dificulda-
des econômicas, enquanto uma supersafra 
de milho dá condições de suprir a demanda 
de maneira satisfatória e a preços razoáveis, 
avalia Ariovaldo Zani, vice-presidente exe-
cutivo do Sindirações.

De qualquer modo, Zani não deixa de 
mencionar preocupações sempre presentes 
quanto a diversos fatores que podem influir na 
relação de custos do setor. Neste sentido, re-

fere a abrangência de eventos climáticos na 
safra do maior país produtor de milho e eta-
nol, os Estados Unidos, que ainda estava em 
fase inicial. De outro lado, chama atenção o 
aumento da produção de etanol de milho no 
Brasil, incluindo as chamadas DDGS, coprodu-
tos secos destilados com solúveis que se apre-
sentam como alternativa do próprio milho e 
do farelo de soja na dieta animal. E ainda a si-
nalização da China de aumentar a adição de 
etanol de milho à sua demanda energética.

Quanto aos diversos segmentos que 
utilizam rações animais, as projeções do 
sindicato em julho de 2019 eram de que, 
no plano geral, todos teriam algum acrésci-
mo de demanda no ano, com exceção dos 
peixes, que manteriam estabilidade. Em 
termos percentuais, o consumo de cães e 
gatos teria evolução maior (4,2%), segui-
do do gado de leite, com 4%, por ter eleva-
ção de preços, enquanto o de corte amplia-
ria o consumo de nutrição industrializada 
em 2%, a depender de vários aspectos. Já 
nas aves poedeiras haveria incremento de 
3,2% e em frangos de corte, 1,4%.

Produção 
brasileira de 
rações Para 
animais deve 

crescer 2% em 2019

demanda maior registrada pelos setores de 
carnes do País amplia a produção prevista para 

rações, que têm o milho como principal componente

mais para
animais

more for animals
the PreParation oF Feeds For an-

iMals should increase in Brazil in 2019, 
about 2%, according to projections by the 
National Union of the Animal Feed Indus-
try (Sindirações). The different segments 
of animal protein should experience higher 
national and international demand, a fact 
that will ensure the absorption of the big 
Brazilian corn crop, cereal that accounts for 
70% of the total composition of the feeds 
produced in the Country.

The biggest consumption occurs in the ar-
eas of poultry and pig farming, which in Au-
gust 2019 confirmed the perspective for a 
growth in production in the current year, ac-
cording to a survey by the Brazilian Associa-
tion of Animal Protein (ABPA), and thus re-
affirmed the expectations expressed by the 
Sindirações in July. The ABPA anticipated an 
evolution from 1% to 2.5% for pork, which ex-
panded its exports by 19.6% in the first seven 
months, with bigger acquisitions from Asia 
(especial China) due to a decrease in their 
herds as a result of the African Swine Fever, 
along with rising domestic consumption.

As far as chicken meat goes, an increase 
of 1% was also expected, with the recov-
ery of the exports, whilst domestic demand 

suffered only minor alterations. But it is still 
the most accessible protein for the popula-
tion and the most consumed, of reinforced 
relevance in a period of uninterrupted eco-
nomic difficulties, and, in the meantime, a 
bumper corn crops makes it possible to sat-
isfactorily meat demand, along with reason-
able prices, says Ariovaldo Zani, executive 
vice-president at Sindirações.

Anyway, Zani does not forget to mention 
never-ending concerns as to the array of fac-
tors that may have an influence on cost rela-
tions of the sector. Within this context, he re-
fers to the scope of the climate-related events 
in the crop of the biggest corn and ethanol 
producer, the United States, which was still 
at its initial phase. On the other hand, what 
captures attention is the rising production 
of corn-based ethanol in Brazil, including 
the so-called DDGS, dry by-products distilled 
with solubles that come from the corn itself 
and soybean meal in animal diets. And China 
is signaling the addition of ethanol corn to the 
country’s energy demand. 

With regard to the several segments that 
use animal feeds, the projection of the Union 
in July 2019 indicated that, in the general 
plan, all of them would have their demand 

increased over the year, with the exception 
of fish farms,  which would continue stable. In 
percentage terms, feed consumption by dogs 
and cats would evolve 4.2%, followed by 
dairy cattle, with 4%, because prices would 
go up, whilst the beef cattle sector would ex-
pand its consumption of industrialized feed 
by 2%, depending on several aspects. The in-
crease for laying birds is supposed to remain 
at 3.2%, and meat chicken, 1.4%.

livestock feed Production in brazil 
is exPected to grow 2% in 2019

higher demand registered by meat sectors in the Country expands the 
production of corn for livestock feed, whose major component is corn
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aliMentaçÃo aniMal
• Animal feed
DESEMPENHO DA PRODUçãO DE 
RAçõES – (Em milhões de toneladas)

Fonte: Sindirações. *Estimativa. **Previsão.

  aniMais 2018* 2019** 
  Aves 38,5 39,1 
      Frangos de corte 31,7 32,1 
      Poedeiras 6,8 7,0 
Suínos 16,8 17,1 
 Gado 8,6 8,9 
      Leite 6,0 6,2 
      Corte 2,60 2,65 
Cães e gatos 2,65 2,76 
  Aquacultura 1,23 1,24 
      Peixes 1,16 1,16 
      Camarões 0,074 0,081 
      Outros 0,850 0,851 
Equinos 0,585 0,588 
total 69,2 70,6 



É diFíCil Projetar o Futuro, mas o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), por meio da Secretaria de 
Política Agrícola (SPA), e com apoio da Se-
cretaria de Inteligência e Relações Estratégi-
cas da Embrapa (Sire/Embrapa) e colabora-
dores, prospecta o que pode acontecer nos 
próximos anos nas diversas culturas agríco-
las, como o milho. A vocação produtora do 
Brasil continua presente também no cere-
al, com a perspectiva de crescimento contí-
nuo da produção, assim como a disposição 
exportadora, que deverá seguir tendo incre-
mento maior do que a demanda interna, 
como vinha ocorrendo.

As expectativas do Mapa, manifesta-
das nas Projeções do Agronegócio Bra-
sil 2018/19 a 2028/29, são de que a produ-
ção do grão deverá crescer à taxa anual de 
2,1%, o que representaria acréscimo total 
de 20,2% e volume entre 114 e 115 milhões 
de toneladas no final da década. No entan-
to, evidenciam que técnicos da Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab) acredi-
tam na probabilidade de que se alcance o 
limite superior estimado, na ordem de 140 
milhões de toneladas, até porque a base ini-
cial observada é menor daquela que a safra 
2018/19 deverá alcançar.

O estudo exalta que a produtividade 
continuará sendo o principal fator impul-
sionador do crescimento da produção, em 
especial na segunda safra. Assim, a expan-
são da área não seria tão elevada (na faixa 
de 7,2% em dez anos), considerando tam-
bém que “não haverá necessidade de no-
vas áreas, pois a soja libera a maior parte 
dos espaços requeridos pelo milho”, suce-

dendo à safra de verão da oleaginosa. A 
segunda safra do cereal, conforme frisam 
as projeções, deverá manter a maior evo-
lução, que já atingiu níveis respectivos de 
125% e 188%, em área plantada e volume 
produzido, nos últimos dez anos.

Quanto à demanda, a externa seguiria 
ampliando sua participação, prevendo-se 
incremento de 3,3% ao ano, enquanto o da 
interna ficaria próximo de 2% (1,8%). As-
sim, o consumo doméstico permaneceria 
em patamar próximo ao do último decênio 
(no ciclo 2018/19 correspondeu a 65,6% 
da produção), mas continuaria crescen-
do, como ocorre após queda ocorrida em 
2016, sendo a maior parcela da avicultura 
(projetada em 43% do total em 2019), da 
suinocultura e do consumo industrial/hu-
mano (estimadas ambas na faixa de 17,6% 
em 2019). “Isto deve exigir na composição 
de rações para animais uma maior porção 
de outros produtos, como a soja”, de acordo 
com as avaliações no estudo oficial.

área deverá 
crescer mais 

sobre esPaços 
liberados Pela 

soJa em sucessão

Projeções para dez anos indicam que 
o brasil continuará expandindo a 

exportação em índices bem superiores 
aos previstos para o consumo interno

milho para o 
mundo
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corn for The 
world

it is diFFiCult to ProjeCt the Fu-
ture, but the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa), through 
the Secretariat of Agricultural Policy (SPA), 
and with support from the Secretariat of 
Intelligence and Strategic Affairs of Em-
brapa (Sire/Embrapa) and collaborators, 
tries to anticipate what could happen over 
the next years with several agricultural 
crops, like corn. Brazil’s involvement with 
agricultural crops is also present in the ce-
real, with perspectives for uninterrupted 
growth, just like its export-oriented en-
deavor, which should continue growing at 
a pace that surpasses domestic demand, 
as it has been occurring.

Mapa’s expectations, expressed in 
the Projections of Brazilian Agribusiness 
2018/19 to 2028/29, suggest that the cere-
al is supposed to progress at an annual rate 
of 2.1%, which would represent a total in-
crease of 20.2%, and volume from 114 to 
115 million tons at the end of de decade. 
Nevertheless, these expectations make it 
clear that technicians from the National 

Food Supply Agency (Conab) believe in the 
likelihood that the estimated superior lim-
it is achieved, approximately 140 million 
tons, seeing that the initial basis is smaller 
than the amount the 2018/19 growing sea-
son is expected to achieve.

The study insists that productivity will 
continue as the main propelling factor for 
the growth in production, especially in the 
second crop. Therefore, the expansion in 
planted area would not be that high (around 
7.2% in ten years), equally considering that 
“there will be no need for new areas, as soy-
bean liberates the land required by corn”, in 

succession to the summer crop of the oil-
seed. The second crop of the cereal, in ac-
cordance with the projections, should ex-
perience the biggest evolution, and has 
already achieved respective levels of 125% 
and 188%, in planted area and volume pro-
duced, in the past ten years.

As to demand, exports will continue ex-
panding their share, with projections for an 
increase of 3.3% a year, whilst domestic de-
mand is believed to remain at 2% (1.8%). 
Therefore, domestic consumption is sup-
posed to achieve the same level, compared 
to the past decade (the 2018/19 crop year 
corresponded to 65.6% of the total pro-
duction), but would continue growing, just 
like what happened after a decline that oc-
curred in 2016, with the biggest portion for 
poultry operations (projected at 43% of 
the total in 2019), pig farming and indus-
trial/human consumption (both estimated 
at 17.6% in 2019). “As far as livestock feed 
goes, it will require bigger portions of oth-
er products, like soybean”, according to the 
evaluation of the official study.

the area is likely to evolve over areas 
liberated by soybean in succession

Projections for ten years indicate that brazil will continue expanding 
corn exports at a higher level in comparison to domestic consumption
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Fonte: Projeções do Agronegócio 2018/19-2028/29/Mapa.

as Previsões no Milho
• Corn projections
EVOLUçãO PROJETADA 
NO SETOR EM DEZ ANOS
   indiCadores  % 
Área 7,2 
Produção 20,2 
Consumo 19,7 
Exportação 33,4 



PoPCorn

no sul 
O Rio Grande do Sul também contribui com o fornecimento de milho pipoca. O plan-

tio ocorre em outubro e a colheita nos meses de março e abril. De acordo com o enge-
nheiro agrônomo Vilson Nadin, do escritório da Emater/RS-Ascar de Lagoa Vermelha, 
foram semeados 1.200 hectares de milho pipoca na safra 2018/19. Na região, essa área 
está distribuída entre os municípios de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, São Jorge, Guabiju 
e Caseiros. Os produtores são integrados às empresas que vendem a pipoca no merca-
do. O rendimento médio oscilou de 5.500 a 7.200 quilos por hectare. “O excelente ren-
dimento foi favorecido pelo clima”, observa Nadin.

Produção mato-grossense de milho pipoca chegou 
ao recorde de 268 mil toneladas em 2018, com 
previsão de aumento para a temporada atual  

espaço
amPliado

o Maior Plantio de Milho PiPo-
Ca no Estado do Mato Grosso indica que o 
produto está sendo mais consumido pe-
los brasileiros. Inclusive, o grão está dispo-
nível o ano todo nas prateleiras de super-
mercados. A demanda costuma ser mais 
constante nas sessões de cinema e duran-
te as festas juninas. A pipoca já era aprecia-
da pelos nativos americanos antes da che-
gada dos colonizadores europeus. Estudos 
mais recentes apontaram que o cereal é 
um alimento nutritivo, porque contém fi-
bras, polifenóis, antioxidantes, vitaminas 
do complexo B, manganês e magnésio.   

O Mato Grosso é considerado o maior 
produtor de milho pipoca do Brasil. O cul-
tivo estadual do grão é acompanhando 
pelo Levantamento Sistemático da Pro-
dução Agrícola (LSPA), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
cereal concorre com outras culturas de 
segunda safra no Estado. A planta ocu-
pou área de 60.017 hectares na safra de 

2018, a maior dos últimos anos. A produ-
ção, de 268.402 toneladas, também supe-
rou os volumes anteriores, com a produti-
vidade média de 4.472 quilos de grãos por 
hectare. O IBGE previa plantio de 66.986 
hectares para 2019, com 11,61% de avan-
ço. Ainda projetava produção de 289.667 
toneladas, com alta de 7,92%. 

O município de Campo Novo do Parecis 
é o grande produtor de milho pipoca do Es-
tado, com área e colheita projetadas em 35 
mil hectares e 157.500 toneladas, de acor-
do o relatório do IBGE, de maio de 2019. 
Outros municípios mato-grossenses com 
previsão de resultados significativos são 
Sapezal, com 45 mil toneladas; Campos de 
Júlio, com 28,8 mil toneladas; Brasnorte, 
com 18 mil toneladas; e Diamantino, com 
16,8 mil toneladas. No Estado, outras cul-
turas que podem ser plantadas na segunda 
safra são girassol, algodão, gergelim, grão 
de bico, painço, feijão e chia, além dos mi-
lhos convencional e pipoca.

o municíPio de camPo novo do 
Parecis é o grande Produtor 

de milho PiPoca do estado
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in the south no sul
Rio Grande do Sul also contributes towards the supply of popcorn. Planting takes place in October and harvest in March and April. 

According to agronomic engineer Vilson Nadin, from Emater/RS-Ascar in Lagoa Vermelha,  1,200 hectares of popcorn were seeded in the 
2018/19 crop year. In the region, this area comprises the municipalities of Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, São Jorge, Guabiju and Caseiros. 
The farmers work in integration with the companies that sell popcorn in the market. Average performance ranged from 5,500 to 7,200 
kilograms per hectare. “The credit of this excellent performance goes to the climate “, observes Nadin.
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expanded
AreA

Popcorn production in Mato Grosso hit record 
high of 268 thousand tons in 2018, and the 

forecast is for an increase in the current crop

the biGGer Plantation oF PoP-
Corn in the State of Mato Grosso indi-
cates that the product is now more con-
sumed by Brazilian people. This grain is 
even available on the supermarket shelves 
all year round. Demand is normally more 
constant at film sessions and June festi-
vals. Popcorn was already popular among 
the native American peoples before the ar-
rival of the European settlers. More recent 
studies showed that the cereal is very nutri-
tive food, because it contains fibers, poly-
phenols, antioxidants, complex B vitamins, 
manganese and magnesium.

Mato Grosso is considered to be the 
biggest producer of popcorn in Brazil. The 
state cultivation of the grain is followed 
closely by the Systematic Survey of Agri-
cultural Production (LSPA), of the Brazil-
ian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE). The cereal competes with other 
second crops in the State. The cereal occu-
pied an area of 60,017 hectares in the 2018 
growing season, the biggest in the past 
years. The production of 268,402 tons, has 
also outstripped the volumes of previous 
seasons, with an average productivity of 

4,472 kilograms per hectare. The IBGE an-
ticipated a planted area of 66,986 hectares 
for 2019, up 11.61% from the previous cy-
cle. The organ also projected a production 
of 289,667 tons. up 7.92%.

The municipality of Campo Novo do 
Parecis is the leading producer of pop-
corn in the State, with an area and har-
vest projected at 35 thousand hectares 
and 157,500 tons, according to the IBGE 
report, of May 2019. Other municipalities 
in Mato Grosso with significant estimat-
ed results are as follows: Sapezal, with 
45 thousand tons; Campos de Júlio, with 
28,800 tons; Brasnorte, with 18 thousand 
tons; and Diamantino, with 16,800 tons. 
Throughout the State, other second crops 
include sunflower, cotton, sesame, chick-
peas, millet, bean and salvia Hispanica, 
besides conventional corn and popcorn. 

CresCente • On the rise
SAFRA DE MILHO PIPOCA
NO ESTADO DO MATO GROSSO

Fonte: IBGE, unidade estadual do Mato Grosso, 
julho de 2019. – * Estimativa.

  ano Área (ha) Produção (t) 
2019* 66.986  289.667  
2018 60.017 268.402 
2017 53.673 225.136 
2016 20.715    82.975 
2015 34.939 145.211 
2014 56.507 255.719 

the municiPality of camPo novo do Parecis 
is the maJor PoPcorn Producer in the state



sorGhuM

no brasil, sÃo destinados nos 
últimos anos entre 600 e 800 mil hecta-
res para o cultivo de sorgo granífero, que 
é mais resistente à seca e a climas quen-
tes. O plantio está estimado em 732,3 mil 
hectares para a safra 2018/19, com redu-
ção de 6,4% em relação aos 782,2 mil hec-
tares registrados no período anterior, con-
forme divulgou a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em setembro de 
2019. As maiores áreas foram plantadas 
nos estados de Goiás, com 262 mil hecta-
res; Minas Gerais, com 209,1 mil hectares; 

e Bahia, com 104,9 mil hectares. 
O produtor aposta mais no milho do 

que no sorgo se a ocorrência de chuva foi 
boa no ano anterior, relata o pesquisador 
Cícero Beserra de Menezes, da Embrapa 
Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG). O mi-
lho é mais produtivo do que o sorgo, em 
condições hídricas favoráveis. “O plantio 
de segunda safra é sempre de risco, com 
as mudanças climáticas que estão ocor-
rendo”, pondera. 

Conforme Menezes, o produtor de-
veria posicionar o milho para o início da 

safrinha, com plantio até meados de fe-
vereiro, e finalizar a lavoura com sorgo 
após esta data. “O que falta no mercado é 
maior divulgação do sorgo, visando prin-
cipalmente seu potencial produtivo quan-
do usada a tecnologia certa”, observa. 
Ainda há produtores de sorgo que não uti-
lizam fertilizantes no cultivo, manejo bási-
co para qualquer cultura.

Quase todo o sorgo colhido no País é 
direcionado ao mercado interno. O grão 
é utilizado na alimentação animal. A pro-
dução brasileira poderá chegar a 2,973 

milhões de toneladas na safra 2018/19, 
com aumento de 1,09% em compara-
ção com o volume do ciclo anterior. Ape-
sar da área menor, o resultado positivo é, 
em parte, favorecido pelo incremento de 
8,9% no rendimento médio, de 2.973 qui-
los por hectare.  

O cereal possui potencial produtivo aci-
ma de 160 sacas por hectare quando plan-
tado no verão, ressalta Menezes. Porém, o 
potencial produtivo cai 40% na safrinha. Se 
as recomendações de cultivo forem segui-
das, é possível colher 120 sacas de sorgo 

por hectare. As indicações são plantar no 
final de fevereiro, fazer adubação de plan-
tio e cobertura e ainda utilizar defensivos 
para o manejo de doenças e pragas.

Para Menezes, a expectativa é de que a 
área de sorgo deve permanecer entre 800 
mil e 1 milhão de hectares nos próximos 
anos. “O que precisamos é mais divulga-
ção do sorgo, pois é uma cultura rentável”, 
defende. Hoje, poucos pesquisadores tra-
balham com a cultura nas universidades, 
sendo que a pesquisa é fundamental para 
aumentar a tecnologia e o seu uso. A pro-
dução brasileira de sorgo foi de 1 milhão 
de toneladas na safra 1999/2000. Antes, 
entre 1985 e 1995, o País produzia 300 mil 
toneladas por ano.

sorgo é oPção 
mais adequada 

quando o 
clima for 

desfavorável 
ao milho 

Produção brasileira de sorgo granífero 
cresceu muito nos últimos anos, até 

chegar à previsão de quase 3 milhões 
de toneladas para a safra 2018/19 

opção
rentável
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Profitable
opTion

brazilian production of grain sorghum grew 
considerably over the past years, and could reach 

3 million tons in the 2018/19 growing season

in braZil, soMe 600 to 800 thousand hectares 
are dedicated to grain sorghum, as it is more resistant to 
drought conditions and warm climates. . The crop is esti-
mated at 732.3 thousand hectares for the 2018/19 grow-
ing season, down 6.4% from the 782.2 thousand hectares 
registered in the previous period, according to the National 
Food Supply Agency (Conab), in September 2019. The big-
gest areas were planted in the states of Goiás, with 262.0 
thousand  hectares; Minas Gerais, with 209.1 thousand 
hectares; and Bahia, with 104.9 thousand hectares.

The farmers bet more on corn than on sorghum, if rain-
fall was appropriate in the previous crop says researcher 
Cícero Beserra de Menezes, from Embrapa Corn and Sor-
ghum, in Sete Lagoas (MG). Corn is more productive than 
sorghum, under favorable hydric conditions. “Planting the 
second crop is always a risk during the frequent climate 
changes”, he ponder.

According to Menezes, farmers should position the corn 
for the beginning of the second crop, with plantings until Mid 
February, and finalize the field with sorghum after this date. 
There is not enough publicity about sorghum in the market, 
and its productive poten-
tial should be stressed, if the 
right technology is used. “, 
he observes. There are still 
sorghum growers that do 
not apply any fertilizer in its 
cultivation, basic manage-
ment for any crop.

Almost the entire amount of sorghum harvested in the 
Country is geared toward the domestic market. The grain 
is used in animal feed. The Brazilian crop could amount 
to 2.973 million tons in the 2018/19 growing season, up 
1.09% from the volume of the previous cycle. In spite of 
the smaller area, the positive result, in part takes advan-
tage of the 8.9% increase in average performance, of 2,973 
kilograms per hectare.

The productive potential of the cereal is for more than 160 
sacks per hectare if grown in summer, stresses Menezes. How-
ever the productive potential drops 40% in the second crop. If 
the cultivation recommendations are complied with, it is pos-
sible to harvest 120 sacks of sorghum per hectare. It is recom-
mended to grow sorghum at the end of February, do fertiliza-
tion, apply pesticides to keep diseases and pests at bay.

Menezes understands that the expectation is for the 
area of sorghum  to remain between 800 thousand and 
one million hectares . “What we need is more publicity 
about sorghum, as it is a profitable crop”, he argues. Now 
only a few researchers do research on the crop in the uni-
versities, seeing that research is fundamental for the im-

provement of technology 
and its use. The Brazilian 
sorghum crop reached 
1 million tons in the 
1999/2000 crop year. In 
1985 and 1995, the Coun-
try produced 300 thou-
sand sacks a year.

sorghum is the most 
aPProPriate oPtion 

when weather 
conditions are 

unfavorable
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www.agrobitbrasil.com.br

Promoção e realização

MAIS DE 2500 PROFISSIONAIS 
ENTRE PRODUTORES RURAIS E 

PLAYERS DO AGRONEGÓCIO

VOCÊ NÃO PODE 
FICAR DE FORA!

sorGo na PaisaGeM
• Sorghum in the landscape
PRODUçãO BRASILEIRA DE SORGO GRANíFERO 

Fonte: Conab. – * Estimativa de setembro de 2019.

  saFras  Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) 
2014/15 722,6 2.844 2.055,3 
2015/16 579,0 1.866 1.080,2 
2016/17 628,5 2.967 1.864,8 
2017/18 782,2 2.731 2.135,8 
2018/19* 732,3  2.973 2.177,0  

os estados Produtores  •  Producing states
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE SORGO, COMPARATIVO DE ÁREA E PRODUçãO

Fonte: Conab. – * Estimativa de setembro de 2019.

 Áreas (mil ha) Produção (mil t) 
  
estados

  2017/18 2018/19* variação 2017/18 2018/19* variação 
Goiás 229,2 262,0 14,3% 710,5 990,4 39,4% 
Minas Gerais 210,4 209,1 -0,6% 732,8 729,5 -0,5% 
Maranhão 105,6 10,8 -89,8% 296,7 25,1 -91,5% 
Mato Grosso 51,7 32,5 -37,2% 126,0 92,8 -26,3% 
Bahia 100,1 104,9 4,8% 98,2 70,8 -27,9% 
Tocantins 28,6 27,9 -2,3% 41,6 62,3 49,8 



researCh

uM total de 133 novas Cultiva-
res de milho foi disponibilizado pelas em-
presas detentoras de sementes para a sa-
fra 2019/20. Desse número de cultivares, 
87,22% são transgênicas e apenas 12,78% 
sem eventos de transgenia. Houve aumen-
to de 21,79% nas cultivares com eventos 
transgênicos em relação ao último levan-
tamento, indicando a tendência no mer-
cado de sementes de milho. Em relação à 
genética, os híbridos simples representam 
81,2% dos novos materiais, sendo que no 
levantamento anterior cultivares com este 

ciclo corresponderam a 72,14%. Os híbri-
dos triplos continuam com a menor parti-
cipação nos materiais (3,76%). 

Todas as cultivares atuais e de safras an-
teriores estão registradas no aplicativo Dou-
tor Milho, desenvolvido pela Embrapa Milho 
e Sorgo, de Sete Lagoas (MG). Os responsá-
veis pela elaboração dos dados são os pes-
quisadores Emerson Borghi e Israel Alexan-
dre Pereira Filho, da área de Fitotecnia da 
Embrapa. Do total de materiais fornecidos 
pelas empresas, 15,04% não vieram com in-
formação quanto ao tipo de híbrido. Os hí-

bridos com ciclo precoce dominam entre as 
novas cultivares, totalizando 63,9% dos ma-
teriais levantados para o ciclo 2019/20. Os 
dois pesquisadores destacam o avanço de 
31,59% das cultivares com ciclo superpre-
coce, e 4,51% das cultivares com caracterís-
ticas de ciclo hiperprecoce. 

Os eventos Powercore ULTRA® e VT PRO3® 
predominam nas cultivares transgênicas. 
“Estas tecnologias protegem o milho contra 
o ataque das principais lagartas que se ali-
mentam das folhas, e também contra o ata-
que da larva-alfinete e da lagarta-rosca”, des-

tacaram os pesquisadores. As perdas diretas 
na produção provocadas pelo ataque da lar-
va-alfinete no sistema radicular do milho po-
dem chegar a até 50%, de acordo com pes-
quisas. Além da resistência ao ataque destas 
pragas, estas tecnologias conferem tolerân-
cia aos herbicidas glifosato e glufosinato de 
amônio. Novas cultivares só com resistência 
ao glifosato também foram disponibilizadas 
para a prática do refúgio, essencial na preser-
vação dos benefícios da transgenia, por retar-
dar a seleção de insetos resistentes. 

 A safra 2019/20 de milho se iniciará em 

diferentes etapas: a de verão, em outubro de 
2019, e a safra de inverno, ou safrinha, a partir 
do mês de fevereiro de 2020. O Doutor Milho 
foi desenvolvido para auxiliar o produtor na 

tomada de decisão, especialmente no caso 
da semente. O aplicativo permite que o pro-
dutor escolha o tipo de milho que irá plan-
tar a partir das características agronômicas, 
da resistência às principais doenças da cultu-
ra, das épocas de semeadura recomendada 
para a cultivar e das tecnologias em transge-
nia disponíveis em cada material. A tecnolo-
gia também analisa, a partir de informações 
fornecidas pelo usuário, recomendações de 
acordo com a fenologia, possibilitando to-
madas de decisão mais assertivas e visando 
potencializar a produtividade.

tecnologias 
Protegem 

o milho contra 
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PrinciPais 
lagartas

na safra 2019/20, os produtores 
brasileiros contarão com 133 novas 

cultivares de milho, 87% delas 
transgênicas, com aumento de 21,79%
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TrAnsgenic power
in the 2019/20 growing season, the brazilian farmers 

will have at their disposal 133 new corn cultivars, 
87% of them transgenic, up 21.79%

a total oF 133 new Corn Culti-
vars were made available by the com-
panies that detain seeds for the 2019/20 
growing season. Of this total, 87.22% are 
genetically modified cultivars, and only 
12.78% do not contain any transgenic event. 
There was an increase of 21.79% in cultivars 
that contain transgenic events, compared to 
the previous survey, pointing to the trend in 
the market of corn seeds. With regard to ge-
netically modified crops, single hybrids rep-
resent 81.2% of the new materials, whilst in 
the previous survey cultivars with this cycle 
corresponded to 72.14%. Triple hybrids con-
tinue with the smallest share (3.76%).

All the current cultivars and the ones 
from the previous crops are registered in the 
application Doutor Milho, developed by Em-
brapa Corn and Sorghum, in Sete Lagoas 
(MG). The persons responsible for releasing 
these data are researchers Emerson Borghi 
and Israel Alexandre Pereira Filho, from Em-
brapa’s Phytotechnology Department. Of 
the total number of materials supplied by 
the companies, 15.4% did not come with 

any information as to the type of hybrid. 
Early Cycle hybrids predominate among the 
new cultivars, totaling 63.9% of the materi-
als surveyed for the 2019/20 cycle. The two 
researchers stress the 31.59% increase of 
the cultivars with an early cycle, and 4.51% 
of the cultivars with an hyper early cycle.

The event  Powercore  ULTRA® and VT 
PRO3® predominate in the transgenic culti-
vars. “These technologies protect the corn 
against outbreaks of worms that feed on 
the leaves, and also against outbreaks of 
the cucurbit beetle and greasy cutworm”, 
the researchers stressed. The direct losses in 
production caused by the attacks of the cu-
curbit beetle to the root system of the corn 
could be as high as 50%, according to re-
search. Besides the resistance against the 
outbreaks of these pests, these technolo-

gies confer tolerance to herbicides glypho-
sate and ammonium glufosinate. New culti-
vars only with resistance to glyphosate were 
also launched in the market for refuge areas, 
essential for the preservation of the benefits 
provided by the transgenic technology, as 
they delay the selection of resistant insects. 

The 2019/20 corn crop will start in dif-
ferent stages: the summer crop, in October 
2019, and the winter crop, or second crop, as 
of February 2020. The Doutor Milho was de-
veloped to be a farmer’s aid when it comes 
to decision making, especially in the case 
of seeds. The application makes it possible 
for the farmer to choose the type of corn he 
wants to seed, based on agronomic char-
acteristics, resistance to all major pests of 
the crop, ideal seeding time recommend-
ed for the cultivar and transgenic technolo-
gies available for the cultivar. The technol-
ogy also analyzes, based on information 
furnished by the user, recommendation in 
accordance with this technology, leading 
to an assertive decision thus potentiating 
the productivity rates. 

technologies 
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Tempo é tudo para o agronegócio, a atividade que sustenta a 
economia do país e cresce cada dia mais.
Fique por dentro de toda a força e a inspiração do campo nas 
publicações da Editora Gazeta. Anuários, revistas, banco de 
imagens e geração de conteúdo com relevância e propriedade de 
quem conhece em profundidade o mercado.

Leia. Anuncie. Conheça. Cresça.

AGRO É
AGORA.

NO DIA A DIA,
DE SOL A SOL,

AGRO É AGORA.



a Maioria das Cultivares de milho 
lançadas pelas empresas no Brasil são de hí-
bridos simples, com mais de um evento trans-
gênico e ciclo precoce. A avaliação, referente 
aos últimos anos, é dos pesquisadores Emer-
son Borghi e Israel Alexandre Pereira Filho, da 
área de Fitotecnia da Embrapa Milho e Sor-
go, de Sete Lagoas (MG). A cultura do milho 
é considerada estratégica dentro de um sis-
tema de produção cada vez mais complexo, 
sendo utilizada em sistemas de cultivo em ro-
tação, em sucessão e com possibilidades de 
consorciação com espécies forrageiras. 

“A amplitude genética e a adaptabilida-
de das cultivares permitiu o avanço do culti-
vo após a colheita da soja, desde o Paraná até 
o Tocantins e o Maranhão”, observam eles. 
Levando em consideração o aumento con-
tínuo da área plantada após a soja, tendo 
como atenuante a possibilidade de geadas 
(como ocorre no Mato Grosso do Sul e no Pa-
raná) e de falta de chuvas no florescimento, 
a precocidade das cultivares é fator primor-
dial na utilização da tecnologia. Aliado a isso, 
a possibilidade de controles mais efetivos de 
doenças e de pragas faz com que a escolha 
por híbridos com eventos transgênicos e ci-

clo precoce seja a tendência de adoção pelos 
produtores brasileiros nos últimos anos.

Mesmo com mais cultivares sendo lança-
das pelas empresas, o produtor ainda apre-
senta dúvidas, principalmente quanto à 
adaptabilidade da cultivar para a sua região, 
em especial pela condição climática. Para fa-
cilitar a compreensão e a recomendação da 
época adequada de semeadura, o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) padronizou um sistema de avaliação 
de precocidade dos híbridos de milho que se 
baseia no número de dias para a maturação 
fisiológica. Neste sistema, os híbridos são di-
vididos em três grupos: Grupo I (superpreco-
ce), com n< 110 dias; Grupo II (normal), com 
n> 110 dias; e Grupo III (tardios), com n>145 
dias, em que “n” representa o número de 
dias para a maturação fisiológica da cultura; 

ou seja, quando os grãos se encontram ao re-
dor de 34% de umidade e com a “pinta preta” 
na base de ligação da semente com a espiga.

Em relação aos levantamentos realiza-
dos para as safras anteriores pela equipe da 
Embrapa Milho e Sorgo, a redução no lança-
mento de novas cultivares no mercado de se-
mentes neste ano é decorrente das cultivares  
disponibilizadas em anos anteriores, porém, 
sem os modernos eventos transgênicos hoje 
disponíveis para o milho. Há cultivares que 
apresentam, além do convencional, todas as 
versões de transgenia. Assim, somente a últi-
ma versão é considerada lançamento, sendo 
as demais apenas disponíveis. 

Somam-se a isso fusões entre empresas, 
que levaram o direito adquirido para utili-
zar parte de cultivares já consolidadas no 
mercado. Além disso, introduziram novos 
eventos transgênicos, como no caso das 
cultivares com o evento PowerCore®, que, 
na safra 2019/20, apresentam versões com 
a tecnologia PowerCore ULTRA®, e cultiva-
res que até o último lançamento só exis-
tiam com a tecnologia VTPRO2® e foram 
disponibilizados para esta safra também 
com a tecnologia VTPRO3®.

Plantio de milho 
aPÓs a soJa 

aumentou com a 
adaPtação das 

cultivares 

Produtores brasileiros apresentam tendência de 
optar pelo plantio de milho híbrido com eventos 

transgênicos e ciclo precoce nos últimos anos

próprias para o 
sistema

AppropriATe for The 
system

brazilian producers show preference for hybrid corn 
with transgenic events and early cycle in the past years

Most Corn Cultivars launChed 
by Brazilian companies are single hybrids, 
with more than one transgenic event and 
early cycle. The evaluation, relative to the 
past years, is by researchers Emerson Borghi 
and Israel Alexandre Pereira Filho, from the 
Embrapa Corn and Sorghum Phytotechnol-
ogy Department, in Sete Lagoas (MG). Corn 
is viewed as a strategic crop within an in-
creasingly complex production system, and 
is used in rotation schemes, in succession 
and with the chance to be used in consor-
tium with forage crops. 

“The genetic amplitude and the adapt-
ability of the cultivars has driven its culti-
vation after soybean harvest, from Paraná 
to Tocantins and Maranhão”, they observe. 
Taking into consideration the constant-
ly soaring planted area after soybean, with 
the mitigating fact that frost conditions may 
occur (like what happens in Mato Grosso do 
Sul and Paraná) and the lack of rain at blos-
soming, the precocity of the cultivars is a pri-
mordial fact in the use of the technology. 
Along with this, the chances for more effec-
tive controls of diseases and pests is respon-
sible for the trend that makes farmers prefer 
hybrids with transgenic events and early cy-

cle. It has been the reality in the last years. 
In spite of the fact that more cultivars are 

launched by the companies, the farmers are 
still subject to doubts, especially with regard 
to the adaptability of the cultivar to the re-
gion, especially because of the weather con-
ditions.  To facilitate the comprehension and 
the recommendation of the appropriate pe-
riod for seeding the crop, the Ministry of Ag-
riculture, Livestock and Food Supply (Mapa) 
standardized a system to evaluate the pre-
cocity of hybrid corns  based on the number 
of days needed for corn’s physiological mat-
uration. Within this system, the hybrids are 
split into three groups: Group I (super ear-
ly), with n< 110 days, Group II (normal), with 
n>110 days; and Group III (late), with n>145 
days, in which “n” represents the number of 
days for the physiological maturation pro-

cess of the crop; that is to say, when the 
grains contain approximately 34% moisture 
and with a “black stripe” at the base that 
connects the seed to the ear.

With regard to the surveys conducted by 
Embrapa Corn and Sorghum of the previous 
crops, a reduction in the number of culti-
vars launched into the seed market this year 
is a consequence of the cultivars launched 
in the previous years, however, without the 
modern transgenic events now available 
for corn. There are cultivars that present, 
besides the conventional, all the transgen-
ic versions. Therefore, only the last version 
is viewed as a new launch, and all the oth-
ers are just available. There is also need for 
considering company mergers, taking with 
them acquired rights to utilize a portion of 
the cultivars already consolidated in the 
market. Furthermore, they introduced new 
transgenic events, as is the case of cultivars 
with the PowerCore® event, which, in the 
2019/20 growing season, had versions with 
the technology PowerCore ULTRA®, and cul-
tivars which, up to the most recent launch 
only existed with the technology VTPRO2® 
and were made available for this crop year 
with the technology VTPRO3®.

corn after 
soybean harvest 

has intensified 
with the 

adaPtation of 
the cultivars
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ProbleMas relaCionados à ocor-
rência de enfezamentos e ao complexo de 
podridão de colmo têm sido motivos de re-
clamação dos produtores de milho em vá-
rias partes do País, causando perdas expres-
sivas. Na safra 2018/19, a maior reclamação 
veio da região Oeste do Estado do Paraná, 
que atravessou também um período de ve-
ranico e de má distribuição de chuvas, se-
gundo a pesquisadora Dagma Dionísia da 
Silva, da área de Fitopatologia da Embrapa 
Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG).

Os enfezamentos são causados por 
bactérias da classe Mollicutes, caracteri-
zadas pela ausência de parede celular. “O 

Spiroplasma kunkelli causa o enfezamen-
to-pálido, e o fitoplasma (Maize bushy 
stunt phytoplasma) causa o enfezamen-
to-vermelho. Esses patógenos são trans-
mitidos à planta do milho pela cigarri-
nha Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) 
(Homoptera: Cicadellidae), que, além de-
les, também transmite o vírus Maize raya-
do fino virus (MRFV)”, explica o pesquisa-
dor Luciano Viana Cota, também da área 
de Fitopatologia.

Todos esses patógenos colonizam os 
vasos do floema da planta e apresentam 
redução de crescimento e desenvolvimen-
to, entrenós curtos, proliferação e malfor-

mação de espigas, espigas improdutivas, e 
enfraquecimento dos colmos com favore-
cimento a infecções fúngicas que podem 
resultar em tombamento. “Assim, como os 
patógenos podem dificultar a translocação 
da seiva na planta, condições de déficit hí-
drico podem agravar os prejuízos causados 
e favorecer também a quebra de plantas 
pela ocorrência de podridões de colmo”, 
acrescentam os pesquisadores Dagma Sil-
va e Ivênio Rubens de Oliveira.

Conforme o pesquisador Alexandre Fer-
reira da Silva, da área de Manejo de Plantas 
Daninhas da Embrapa Milho e Sorgo, um dos 
fatores que tem contribuído para o aumen-

to da ocorrência de enfezamentos no País 
está relacionado ao manejo inadequado das 
plantas voluntárias (tiguera) de milho. Estas 
plantas são oriundas de perdas na colheita, e 
podem se desenvolver durante o período de 
entressafra e/ou durante o desenvolvimento 
da cultura semeada em sucessão. A presença 
dessas plantas de milho proporciona a cha-
mada ponte verde para a manutenção da ci-
garrinha e dos patógenos no campo. Desta 
forma, realizar o adequado manejo das plan-
tas voluntárias de milho após o cultivo da la-
voura é prática de grande importância para 
proporcionar menor incidência da presença 
dos insetos no campo. 

Dentre as medidas para promover a re-
dução da presença do milho tiguera po-
de-se citar: adequada regulagem das co-
lheitadeiras para minimizar as perdas na 
colheita, tratos culturais e escolha de cul-
tivares para reduzir problemas com aca-

mamento e controle dessas plantas emer-
gidas durante o período de entressafra e/
ou no desenvolvimento da cultura semea-
da em sucessão. As recomendações são do 
pesquisador Décio Karam, da Embrapa Mi-
lho e Sorgo, que também atua na área de 
manejo de plantas daninhas.

“Na safra 2018/19, o Oeste do Paraná 
apresentou perdas nas lavouras de milho, 
que, em parte, podem ser atribuídas aos en-
fezamentos. Contudo, é um cenário de vá-
rios fatores. Inclusive um veranico severo 
agravou as perdas”, complementa o pesqui-
sador Ivênio de Oliveira, da área de Entomo-
logia da Embrapa Milho e Sorgo.

doença Pode 
Provocar 
a queda de 
Plantas e a 

malformação 
de esPigas 

medidas Preventivas
O controle com inseticidas químicos das cigarrinhas apresenta baixa eficiência para a redução da doença no campo. 
Assim, é preciso estar atento às medidas preventivas nas lavouras. 
A pesquisadora Simone Martins Mendes, da área de Entomologia da Embrapa Milho e Sorgo, cita algumas.
1) Escolher híbridos com maior nível de resistência aos enfezamentos; 
2) Controlar o milho tiguera no campo; 
3) Evitar a sobreposição de plantios (plantar milho depois milho); 
4) Realizar o tratamento de sementes antes do plantio.

Manejo inadequado das plantas 
voluntárias de milho é um dos fatores  

que colabora para o aumento da ocorrência 
de enfezamentos no brasil

lavoura
enfezada
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stunted
corn

improper management of volunteer corn 
plants is one of the factors that contributes towards

 the ever-increasing occurrences of stunted corn in brazil

ProbleMs related to the occur-
rence of stunting and stem rot have given rise 
to complaints by the corn growers in several 
parts in the Country, causing expressive loss-
es. In the 2018/19 growing season, the biggest 
complaints came from the Western region in 
the State of Paraná, which also experienced an 
Indian summer and erratic rainfall, according 
to researchers Dagma Dionísia da Silva, from 
the Phytopathology Department at Embrapa 
Corn and Sorghum, in Sete Lagoas (MG).

Stunted crops are caused by bacteria of the 
Mollicutes class, characterized by the absence 

of the cell wall. “Spiroplasma kunkelli causes 
the so-called white stunt, and the phytoplasm 
(Maize bushy stunt phytoplasma) causes red 
stunt. These pathogens are transmitted to 
corn by leafhopper Dalbulus maidis (DeLong 
& Wolcott) (Homoptera: Cicadellidae), which, 
besides these pests, also transmits the fine 
Maize rayado fino virus (MRFV)”, explains re-
searcher Luciano Viana Cota, also from the 
Phytopathology Department.

All these pathogens also colonize the vas-
es of the plant phloem and stunt the growth 
and development, short knots, prolifera-

tion and ear malformation, unproductive 
ears, and culm weakness, thus favoring fun-
gal infections which could result in lodging. 
“Therefore, as the pathogens may jeopardize 
the movement of the sap in the plant, dry 
weather conditions may aggravate the dam-
ages and make plants collapse due to culm 
rot”, researchers Dagma Silva and Ivênio Ru-
bens de Oliveira complement.

According to researcher Alexandre Fer-
reira da Silva, from the Weed Management 
Department at Embrapa Corn and Sorghum, 
one of the factors that has contributed for the 

increase in stunting outbreaks in the Coun-
try is related to the improper management of 
volunteer corn plants (tiguera). These plants 
stem from harvest losses, and can develop 
during the off-season period and/or during 
the development of the crop seeded in suc-
cession. The presence of these corn plants 
is responsible for the so-called green bridge 
that keep the leafhopper and the field patho-
gens. As a result, to manage appropriately 
the volunteer plants after the field has been 
cultivated is a practice of great relevance for 
keeping insects under control. 

The steps for promoting a reduction in 
the presence of tiguera corn in the field in-
clude the following: proper adjustment of the 
harvesters so as to minimize harvest losses, 
cultural practices and the option for cultivars 
that reduce the problem of lodging and con-
trol of the plants that emerge during off-sea-

son time and/or in the development of the 
crop seeded in succession.  These recommen-
dations come from researcher Décio Karam, 
from Embrapa Corn and Sorghum, who is 
also involved with weed management.

“In the 2018/19 growing season, Western 
Paraná experienced corn field losses, which, in 
part, can be attributed to stunting problems. 
However, it is a scenario of several factors, in-
cluding a severe Indian summer that aggravat-
ed the losses”, complements researcher Ivênio 
de Oliveira, from the Entomology Department 
at Embrapa Corn and Sorghum.

disease could 
cause lodging 

and ear 
malformation

Preventive actions
The control of the leafhoppers with chemical insecticides is little efficient for the 
reduction of the disease in the fields. Therefore, there is need to pay attention to 

prevention actions in the fields. Researcher Simone Martins Mendes, from the 
Entomology Department at Embrapa Corn and Sorghum, cites the following:

1) Choose hybrids with a higher level of resistance to stunting;
2) Keep tiguera corn under control in the field;

3) Avoid planting overlapping (planting corn after corn);
4) Treat the seeds before seeding.
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Planta em Patos de Minas MG) dobra a produção e conta com equipamentos  
de última geração em modelo horizontal no seu processo de classificação

a kws, MultinaCional de oriGeM aleMÃ e terceira maior pro-
dutora de sementes do mundo, com tradição desde 1856 no ramo 
agrícola e presente em mais de 70 países, está expandindo suas ati-
vidades na América Latina. Unidades de beneficiamento de semen-
tes na Argentina e no Brasil foram recentemente ampliadas para pra-
ticamente dobrar a capacidade de produção em ambos os locais.

Em Patos de Minas (MG), a KWS inaugurou nova unidade no dia 
22 de agosto deste ano. Trata-se de uma extensão da planta que já 
opera desde 2012 na cidade, após a aquisição da empresa Riber. 
Conforme Marcelo Salles, presidente da KWS na América do Sul, 
foram investidos cerca de R$ 50 milhões, elevando a capacidade 
de produção de 900 mil para 2 milhões de sacos de sementes de 
milho, sorgo e soja por ano no Brasil.

A KWS busca se estabelecer com uma filosofia fortemente vol-
tada para a qualidade de sementes e agora, com o novo investi-
mento, contará com a primeira planta do País com o modelo ho-
rizontal no seu processo de classificação. A unidade inaugurada, 

conforme a empresa, possui equipamentos de última geração 
nesse modelo, o que reduz de forma significativa o dano mecânico 
nos grãos durante o processamento.

Além disso, a expansão possibilitou a geração de 230 novas 
vagas de emprego. O prefeito local, José Eustáquio Rodrigues Al-
ves (DEM), esteve presente na solenidade de inauguração e re-
alçou o significado do acontecimento para a comunidade. “Des-
tacamos a importância do investimento robusto de mais uma 
grande empresa para o município de Patos de Minas, que vai ge-
rar empregos e renda”, disse.

Em acréscimo, Alexander Drotschmann, diretor executivo das 
Américas, afirma que “hoje 18% do lucro de vendas da KWS é 
anualmente direcionado para pesquisa e desenvolvimento, in-
cluindo duplos dígitos em biotecnologia”. Com isto, ressalta, “a 
empresa contribuirá com os esforços globais de desenvolvimen-
to de novos produtos e germoplasma superior, tanto de milho 
quanto de sorgo e de soja”.

comPanhia alemã investe e exPande 
suas atividades na américa latina

kws abre

kws oPens
new seed production unit
Plant based in Patos de Minas doubles production and relies on 

horizontal model state-of-the-art equipment for its classification process

german comPany invests and 
exPands its activities in latin america

kws, a Multinational CoMPanY headquartered in Ger-
ManY and third largest seed corn producer in the world, with a tra-
dition in agriculture that goes back to 1856, with operations in more 
than 70 countries, is now expanding its activities in Lain America. 
Seed processing plants in Argentina and Brazil were recently en-
larged to nearly double the production capacity of both plants.

In Patos de Minas (MG), KWS inaugurated a new unit on Au-
gust 22 this year. It is in fact an expansion of a plant that has al-
ready been operating in the town since 2012, after the acquisition 
of Riber. According to Marcelo Salles, president of KWS in South 
America, approximately R$ 50 million were invested, increasing 
the production capacity from 900 thousand to 2 million sacks of 
seed corn, sorghum and soybean a year in Brazil.

The philosophy that guides KWS is strongly focused on seed 
quality, and now, with the new investment, the company will oper-
ate the first horizontal model plant for its classification process. The 

recently inaugurated unit, according to company sources, operates 
with state-of-the-art equipment in this model, which reduces signifi-
cantly any mechanical damages to the grains during processing. 

Furthermore, the expansion generated 230 new job positions. 
The local mayor, José Eustáquio Rodrigues Alves (DEM), attended 
the inaugural ceremony and spoke highly of the importance of the 
event for the community. “We emphasize the importance of the ro-
bust investment of one more big company for the municipality of Pa-
tos de Minas, and it will generate jobs and income”, he said.

Moreover, Alexander Drotschmann, executive director of the 
Americas area, added that “now 18% of KWS’s annual profits from 
sales are geared towards research and development programs, in-
cluding double digits in biotechnology”. As a result, he stresses, 
“the company will give its contribution towards the global efforts 
focused on the development of new products and superior germ-
plasm, of corn, sorghum and soybean”.

Panel

nova unidade de sementes
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estado da bahia investe na produção de milho, que chegou a 2,3 milhões 
de toneladas em 2018, com alta de 31,1% em relação à anterior

Para queM ainda nÃo sabe o quanto a produção de milho 
é importante, eis uma informação muito atual. Os produtos feitos à 
base do grão já estão incorporados à mesa do nordestino e são tra-
dicionais, principalmente nos meses de junho e julho, por conta das 
festas juninas. Neste período, os derivados desse cereal são fartos na 
mesa dos brasileiros, com iguarias que vão desde o suco de milho até 
a pamonha, a polenta, os bolos e os doces.

Outra peculiaridade da cultura é a sua extrema importância para 
a agropecuária. Dessa forma, é possível afirmar que o milho tem 
grande relevância econômica no agronegócio, com forte participa-
ção na avicultura e na suinocultura, que estão entre os setores mais 
competitivos do mundo. Sem falar que uma parte é exportada para 
abastecer outras nações. Assim sendo, o crescimento da produção 
de milho na Bahia representa incremento relevante em todo o agro-
negócio baiano e brasileiro.

A oferta do grão está em escala crescente na Bahia, principalmente 
no Oeste do Estado. A região responde por 90% dos grãos colhidos em 
território baiano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Desde 2017, o desempenho estadual do grão vem pedin-
do passagem nas estatísticas e apresentando resultados promissores.

A Bahia passou para a posição de 9º maior produtor de milho do 
Brasil na safra de 2017/18, com a colheita de 2,3 milhões de toneladas 
do grão. Esse resultado significou acréscimo de 31,1% em relação ao 
do ciclo anterior. O município de São Desidério, localizado a 900 qui-
lômetros da capital, Salvador, liderou o ranking dos 20 maiores pro-

dutores estaduais do cereal no período. Em 2018, o valor de R$ 3,633 
bilhões da produção agrícola do município foi o maior do País, confor-
me a pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE.

FoMento PÚbliCo Essa boa nova tem muito a ver como o apoio 
que o setor tem recebido da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irri-
gação, Pesca e Aquicultura (Seagri). “Nós estimulamos muito o plan-
tio de grãos pensando também na verticalização da produção e ainda 
como incentivo à oferta de proteína animal no Oeste baiano. Já temos 
incursões na produção de suínos e bovinos, principalmente de leite”, 
afirma o secretário Lucas Costa.

“Os índices produtivos registrados no Oeste da Bahia são expres-
sivos e reforçam o aumento de mais de 50% durante a última década, 
devido ao alto nível tecnológico empregado pelo produtores”, desta-
ca a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). O cresci-
mento das safras de milho na região é decorrente da utilização de tec-
nologias de ponta e do uso de fertilizantes adequados para suprir a 
falta de nutrientes no solo, medidas fundamentais para impulsionar 
a produtividade na região.

A Bahia também cresce em importância no agronegócio brasilei-
ro. A participação do Estado evolui para 5,7% do total da produção 
agrícola nacional, de R$ 343,5 bilhões em 2018, apontou a pesquisa 
PAM/2018. “O produtor baiano é o principal responsável por esses 
avanços”, salienta o presidente da Federação de Agricultura e Pecuá-
ria do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

oferta do cereal é fundamental Para 
a alimentação humana e animal

multiPlicação
grãos em

grain 
multiPlication

state of bahia invests in the production of corn and the crop reached 
2.3 million tons in 2018, up 31.1%, from the previous period

For those who still do not know 
to what extent corn is important, what follo-
ws is timely information. Corn-based pro-
ducts have already been incorporated in 
the dining table of the people in the Northe-
ast and are very traditional, particularly in 
June and July, during June festivals. During 
this period, the derivatives of this cereal are 
abundantly present on the Brazilian dining 
tables, with delicacies like corn juice, pamo-
nha, polenta, cakes and sweets.

Another peculiarity of the crop is its ex-
treme importance for livestock opera-
tions. This makes us admit that corn is eco-
nomically relevant in agribusiness, with a 

big share in poultry and hog farming, very 
competitive sectors in the world. Without 
overlooking the fact that a small portion of 
the cereal is exported to other nations. As 
things are, the soaring corn crop in Bahia 
represents a relevant increase in the entire 
Bahia and Brazilian agribusiness.

Corn supplies are now on the rise in 
Bahia, especially in the Western Region. 
This region accounts for 90% of the corn 
harvested in the State, according to the Bra-
zilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE). Since 2017, the state performance of 
the grain has been going up in the statistical 
numbers, with promising results.

the cereal is of fundamental 
imPortance for human 

food and livestock feed

Panel

Bahia reached the position as 9th biggest 
corn grower in Brazil in the 2017/18 growing se-
ason, with a crop of 2.3 million tons. This result 
was up 31.1% from the previous season. The 
municipality of Desidério, located 900 kilome-
ters from the capital city Salvador, ranked first 
among the 20 biggest corn growers in the State 
during that period. In 2018, the value of R$ 3.633 
billion from the agricultural operations was the 
biggest in the Country, according to IBGE’s Mu-
nicipal Agricultural Production Survey (PAM).

PubliC FundinG It is good news and has 
a lot to do with the support that has been gi-
ven to the sector by the State Secretariat of 
Agriculture, Livestock, Irrigation, Fishery (Sea-
gri). “We greatly encourage the cultivation of 
grains, also considering production verticality 
and incentive to the supply of animal protein 
in Western Bahia. We have already invested in 
hog and bovine farming, especially dairy cat-
tle”, says secretary Lucas Costa.

“The productive indices registered in 
Bahia are expressive and explain the increa-
se of more than 50% during the past decade, 
mainly due to the high technological level in-
troduced by the growers”, say sources from 
the Bahia Association of Farmers and Irriga-
tors (Aiba). The bigger corn crops in the region 
stem from the use of state-of-the-art technolo-
gies and the use of appropriate fertilizers that 
make up for the lack of nutrients in soil, mea-
sures that are of fundamental importance for 
higher yields in the region.

Bahia also grows in importance in Brazi-
lian agribusiness. The share of the State evol-
ves to 5.7% of the total national agricultural 
production of R$ 343.5 billion in 2018, accor-
ding to the PAM/2018 survey. “The credit of 
these steps forward goes to the farmers in 
Bahia “, says the president of the Agricultu-
re and Livestock Federation of the State of 
Bahia (Faeb), Humberto Miranda.
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4º simpósio de Pós-colheita de Grãos do estado de são Paulo será 
realizado de 27 a 29 de novembro de 2019, no município de Piracicaba

reduZir os índiCes de Perdas de GrÃos durante e após a 
colheita em benefício do produtor e do consumidor. Com esse ob-
jetivo, a Associação Brasileira de Pós-colheita (Abrapos) utiliza to-
dos os meios que estão ao seu alcance. Um exemplo é a promoção 
da quarta edição do Simpósio de Pós-colheita de Grãos do Estado 
de São Paulo, de 27 a 29 de novembro de 2019, em Piracicaba, no 
Estado de São Paulo.

O tema da edição é “Manejo da armazenagem de grãos: ali-
mento seguro”. A expectativa dos organizadores do simpósio é 
reunir cerca de 300 participantes, entre produtores e armazenado-
res de grãos, técnicos e profissionais ligados ao setor de pós-co-
lheita. As edições anteriores do evento foram realizadas em Arara-
quara (2013), Assis (2015) e Avaré (2017). 

O evento conta com programação técnica que tratará dos te-
mas de manejo da armazenagem de grãos, resíduos em alimentos, 
qualidade na armazenagem, classificação de grãos, medidores de 
umidade, manejo e qualidade de amendoim, rastreabilidade e 
barreiras para exportação, pragas e micotoxinas, produção de soja 
na reforma de canavial e segurança operacional nas unidades ar-
mazenadoras. Os maiores especialistas da área vão apresentar sua 
contribuição sobre os assuntos ao público.

Além do participantes, o simpósio reunirá várias empresas do setor 
de pós-colheita de grãos. Estas vão apresentar as novidades do merca-
do em produtos, equipamentos, máquinas e serviços para a melhoria 
da qualidade no armazenamento de grãos. Mais informações estão dis-
poníveis no site https://eventos.abrapos.org.br/spgsp2019/.

cerca de 300 ParticiPantes são 
esPerados na edição de 2019

sem perdas e
sem danos

events
Jantar da anec 

O 38º Jantar da Associação Nacional dos Exportadores de Ce-
reais (Anec) será realizado no dia 28 de novembro de 2019, no Es-
tado de São Paulo. A economista Zeina Latif, da XP Investimentos, 
e o engenheiro agrônomo André Pessôa, diretor da consultoria 
Agroconsult, são os palestrantes do evento. Zeina vai falar sobre 
o cenário econômico do País. Já Pessôa apresentará a previsão de 
safra e de mercados para milho e soja. As palestras serão profe-
ridas a partir das 16h30, no Teatro Anne Frank, acesso pela Rua 
Hungria, 1.000. Em seguida, às 19 horas, haverá coquetel e jan-
tar no Salão Nobre Marc Chagal, na Rua Alberto Cardoso de Mello 
Neto, 115. Mais informações pelo telefone (11) 3039 5599.

anec dinner
The 38th Dinner of the National Association of Cereal Expor-

ters (Anec) will be held on 28 November 2019, in the State of São 
Paulo. Economist Zeina Latif, from XP Investments, and the agro-
nomic engineer André Pessôa, director of the Agroconsult consul-
tancy are the lecturers of the event. Zeina is going to address the 
Country’s economic scenario. On his part, Pessôa will address crop 
forecast matters and markets for corn and soybean. The lectures 
will take place from 4:30 on, at Teatro Anne Frank, access by Hun-
gria Street 1.000. After this, at 19 hours there will be Cocktail and 
Dinner at the Marc Chagal Hall, in Alberto Cardoso de Mello Neto 
Street, 115. For more information, please phone (11) 3039 5599.

Without any losses or
damage

4th Post harvest symposium of Grains in the state of  são Paulo will be 
held november 27 through 29, 2019, in the municipality of Piracicaba
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reduCtion in Grain losses durinG harvest and after har-
vest to the benefit of the farmers and consumers. With this aim the 
Brazilian Post Harvest Association (Abrapos) uses all means at its 
disposal. An example is the  promotion of the fourth edition of the 
Grains Post Harvest Symposium in São Paulo,  27 through 29 No-
vember 2019, in Piracicaba, State of São Paulo.

The theme of the edition is “Grain storing management; safe 
food”. The expectation of the organizers of the symposium is to at-
tract about 300 participants, including producers, grain warehou-
ses, technician and professionals linked to the post harvest sector. 
The previous editions of the event were held in Araraquara (2013), 
Assis (2015) and Avaré (2017).

The event includes a technical program that will deal with such 
themes as grain management and warehousing, food residues, wa-
rehousing quality, grain classification, moisture meters, peanut ma-
nagement and quality, traceability and export barriers, pests, myco-
toxins, soy production at sugarcane field renewal and operational 
safety at the warehousing unit. Highly specialized scientists will give 
their contribution of the subjects of public interest.

Besides the participants, the symposium will attract several 
companies of the sector. They are supposed to show their novelties 
in the market and products, equipment, machinery, services towar-
ds quality improvement at warehousing. For more information, plea-
se access site https://eventos.abrapos.org.br/spgsp2019/.

about 300 ParticiPants are 
exPected in the 2019 edition
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PORTA-BICOS
BIJET

FLUXO DE AR
PARA O BICO

FLUXO DE AR
DO VENTILADOR
PARA A BARRA

jacto.com

Novo

A pulverização em outro nível

Uniport 3030
EletroVortex

BOCAL
ELETROSTÁTICO
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O fluxo de ar do sistema Vortex
transporta as gotas de pulverização
que, ao passar pelo bocal eletrostático,
recebem cargas negativas que são
atraídas pelas plantas. O resultado é
uma melhor deposição de defensivo
em ambas as faces da planta.

agenda
4º Congresso naCional das 
Mulheres do agronegóCio
Data: 8 e 9 de outubro de 2019
Local: Transamerica Expo Center – São Paulo (SP)
Informações: http://www.mulheresdoagro.com.br 
(11) 5643 3056

YaMi – Youth agribusiness 
MoveMent international 
Data: 8 e 9 de Outubro de 2019
Local: Transamerica Expo Center – São Paulo (SP)
Informações: contato@yamimovement.com.br 
(11) 5643 3056

12º Congresso brasileiro de 
agroinforMátiCa (sbiagro 2019)
Data: 11 a 14 de novembro de 2019
Local: Fatec – Indaiatuba (SP)
Informações:  cnptia.sbiagro2019@embrapa.br 
(19) 3211 5700

agrobit brasil 2019
Data: 12 e 13 de novembro de 2019
Local:  Parque de Exposições Governador 
Ney Braga –  Londrina (PR)
Informações: http://agrobitbrasil.com.br
(43) 3025 5223

i siMpósio da Cadeia 
produtiva do Milho
Data: 20 e 21 de novembro de 2019
Local:  Parque de Exposições Governador 
Ney Braga –  Londrina (PR)
Informações: simposiomilho@fbeventos.com 
(43) 3025 5223

38º Jantar da aneC 
Data: 28 de novembro de 2019 
Local: São Paulo (SP)
Informações: bartira@anec.com.br e (11) 3039 5599

4º siMpósio de pós-Colheita de grãos 
do estado de são paulo (ivspgsp2019) 
Data: 27 a 29 de novembro de 2019
Local: Coplacana – Piracicaba (SP)
Informações: abrapos@fbeventos.com
(43) 3025 5223 

siMpósio naCional de instruMentação 
agropeCuária (siagro 2019)
Data: 3 a 5 de dezembro de 2019
Local: São Carlos (SP)
Informações: cnpdia.siagro@embrapa.br 
(16) 2107 2936

2020
show rural Coopavel 2020
Data: 3 a 7 de fevereiro de 2020
Local: BR 277 KM 577 – Cascavel (PR)
Informações: www.showrural.com.br  
(45) 3225-6885

21ª expodireto CotriJal
Data: 2 a 6 de março de 2020
Local: Não-Me-Toque (RS)
Informações: www.expodireto.cotrijal.com.br 

20ª expoagro afubra
Data: 18 a 21 de março de 2020
Local: BR-471, Km 161 – Rincão del Rey 
Rio Pardo (RS)
Informações: www.afubra.com.br 
(51) 3713 7727

eventos da Cadeia produtiva do Milho e do sorgo no brasil
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