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ustos de produção em alta, 

preço lá embaixo e safras re

cordes em vários pontos do 

Bras i l . Como expl icar o desempenho 

do milho? Esta é uma questão que 

analistas e técnicos ainda não conse

guem responder claramente. 

Na primeira quinzena de abri l , 

a saca do cereal estava cotada na fa i

xa de R$ 7 em alguns municípios no 

Mato Grosso, a um valor médio de R$ 

12 no Mato Grosso do Sul e na fa ixa 

de R$ 14 em Cascavel (PR). 

Enquanto isso, a Conab divul

gava sua previsão de que o milho 

segunda safra no Brasi l a lcançar ia 

uma produção de 20,7 milhões de 

toneladas, número bem superior aos 

17,3 milhões de toneladas da safra 

2008/09, o que corresponde a um au

mento de 19,5%. 

E o maior responsável por este 

desempenho brasileiro é justamente o 

Mato Grosso, onde está o menor pre

ço pago ao milho no país e que deve 

produzir quase a metade da chamada 

"sa f r inha" de milho. 

"Plantou-se mais de dois mi

lhões de hectares, o que representa 

um acréscimo de 19% sobre a área 

plantada na safra passada", revela o 

gerente técnico da Federação da Ag r i 

cultura e Pecuária do Mato Grosso 

(Famato), Tiago Mattosinho Correa. 



Por outro lado, ele aponta 

uma redução de 5,9% na produt i 

vidade e uma previsão de se colher 

9,55 milhões de toneladas, superan

do em 12 ,3% a produção passada. 

"Con f i rmando estes números, será o 

terceiro recorde seguido", conta. O 

Mato Grosso é atualmente o maior 

produtor de mi lho segunda safra no 

Bras i l . 

Custos - Sobre os custos de 

produção, um estudo da Embrapa 

Agropecuár ia Oeste com base em 

dezembro passado - apontava que os 

ferti l izantes ter iam impacto médio 

menor pela queda de preços. Entre

tanto, o aumento do preço das se

mentes elevaria o índice de gastos no 

custo total. 

0 técnico da Famato acredita 

que o plantio do milho, mesmo em 

condições de preço e custos adversas, 

pode ser entendido como uma necessi

dade do agricultor diante das exigên

cias da legislação brasi leira. 

"Trata-se de uma alternativa 

agronômica para a ro

tação de cultura. Se ele 

não vier com o milho após 

a soja há o risco de sua 

terra até ser considerada 

improdut iva", aval ia Cor

rea. 

A previsão da Conab 

para a safra total de mi

lho 2009/10, divulgada 

em abri l , é de 54,1 mi

lhões de toneladas, supe

rando os 51 milhões da 

safra passada. A previsão 

para a produção do milho 

pr imeira safra - ainda em 

colheita em abril - foi de 

33,4 milhões de tonela

das, ligeiramente inferior 

aos 33,6 milhões de tone-

ladas da safra 2008/09, o que reforça 

a importância do desempenho da se

gunda safra no resultado total. 
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