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PRODUÇÃO DE MILHO EM 2021

Dazio Vilela Chaves*

alando sobre o milho no Brasil, em F2021 - alimento fundamental, 
principalmente para aves de corte e 

postura, bem como suínos, que são 
produtos básicos para a alimentação do 
brasileiro e muito importante na pauta de 
exportação. Os bovinos consomem milho, 
proporcionalmente em menor quantidade, 
pois se alimentam, principalmente, de 
volumosos. 

A safra de verão 2020/2021 começou mais 
tarde, em função da demora do início da 
estação chuvosa, que atrasou o plantio e, 
consequentemente, a colheita, fato que, 
também, atrasou o plantio da soja, o que é 
muito importante, pois é depois do plantio 
da soja, que ocorre, atualmente, grande 
parte da produção de milho. A melhor 
época para o plantio do milho “safrinha” ou 
segunda safra é fevereiro, porém pouco 
plantio foi realizado no citado mês, sendo 
que a maior parte ocorreu em março, o que 
já não é o ideal.

Com o atraso no plantio da soja em 
outubro e novembro/2020, a colheita 
a c o n t e c e u  m a i s  t a r d e  e , 
consequentemente, o plantio do milho e 
sorgo, foi retardado.

Na época de crescimento e oração do 
milho segunda safra - fase de maior 
demanda de água - ocorreu outro 
veranico, em boa parte da região 
produtora de milho no Brasil, com mais 
danos às culturas.

Além disso, no início da granação do milho, 
principalmente na região sul do Brasil, veio 
a geada e acabou de “arrebentar” com as 
plantações. Na região central de Minas, as 
plantações de milho também foram 
afetadas pela geada. O milho estava em 
início de granação, e a chegada da geada 
impediu a continuação do processo, 
restando, somente, o sabugo na espiga. 

Com isto pode-se inferir que a situação de 
normalidade, para oferta de milho, será 
amenizada em fevereiro/março de 2022, 
mas a t ranqui l idade ocorrerá em 
julho/agosto de 2022, quando são 
esperadas chuvas em maior volume e 
maiores produtividades da cultura, do que 
em 2021.

O Paraná está em fase de colheita deste 
milho agora e a produtividade tem sido 
menor do que a prevista. Assim, pode-se 
vislumbrar um mercado negro, até 
fevereiro/março de 2022, quando se colhe 
a primeira safra ou safra de verão.

Não é possível fazer um cálculo denitivo 
sobre a queda de produção de milho 
“safrinha” este ano. Inicialmente, falava-se 
em 8 milhões de toneladas. Depois, 
pensou-se a 10 milhões e os números nais 
se aproximam de 15 milhões de toneladas.

Em função do alto preço do milho, é 
provável que o produtor de soja faça opção 
para aumentar a área de plantio de milho 
em outubro/2021, observando-se que 
algumas variedades de sementes de milho, 
já estão em falta no mercado.

O que fazer então? Já está em estudos 
avançados a importação de milho, porém 
não se sabe ainda o preço e a qualidade do 
produto. O sorgo, disponível em menor 
quantidade e com qualidade nutricional 
inferior ao milho, é a segunda opção. A 
soja, segundo maior componente das 
rações, também está com preço alto, 
principalmente em função de mercado 
externo.

O  p r od u t o r  nã o  pode  c on t i nua r 
trabalhando com prejuízo. É necessário 
conhecer, tanto quanto possível, o custo 
exato e  repassar  de imediato ao 
consumidor, pois, se assim não zer, terá 
grandes possibilidades de não continuar na 
atividade de produção de milho em grão.
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