SITUA(:AO DA CULTURA DO MILHO NO BRASIL

A prodUl;ao de milho no Brasil sofreu profundas
transforma90es nos ultimos anos . Estas modifica90es foram
conseqiiencia das novas tecnologias disponiveis para os
agricultores, da expansao da produ9ao em areas nao
tradicionais e de modifica90es nas formas de conduzir as
lavouras, em decorrencia de mudan9as que ocorreram em
culturas competitivas ou substitutas.
No trienio encerrado com a safra de 1992/93, a area
plantada com milho no Brasil cresceu 1,7% em rela9ao a
area plantada no trienio entre as safras de 1984/85 e
1986/87. Ao mesmo tempo, a quantidade produzida
aumentou 23,6%, em fun9ao principalmente de evolu9ao
dos rendimentos fisicos, que atingiram a marca de 2.112
Kg/ha, contra apenas 1.737 Kg/ha nas colheitas do periodo
1984/87. Essa varia9ao na produtividade agricola retrata 0
efeito das novas formas de produ9ao adotadas pelos
agricultores. Esse reduzido crescimento da area cultivada
com rnilho se verificou em urn cenario de redu9ao da area
plantada com graos na agricultura brasileira, elevando a
participa9ao desse ceral de cerca de 31,7% para 35,6%, no
total destinado a graos.
As modifica90es ocorreram principalmente na regiao
Centro-SuI do Brasil, onde se localiza a produ9ao comercial
de rnilho. Nessa regiao, a area ocupada com milho passou
de 31,2 para 35,4% da area total destinada a Produ9aO de
graos e sua participa9ao na quantidade total de rnilho
produzida no Pais nas u1timas safras tern se situado pouco
abaixo de 95%.
Parte das mudan9as que ocorreram no sistema de
produ9ao foram causadas principalmente pela redu9ao dos
incentivos a cultura do trigo e a conseqiiente redu9ao da
area destinada a produ9ao desse cereal no SuI do Brasil.
Isto permitiu, e as condi90es de mercado fomeceram 0
incentivo econornico, 0 plantio mais cedo do milho. 0
resultado foi a melhor adequa9ao do periodo produtivo as
condii;;6es climciticas, com conseqiiente eleva9ao da
produtividade, redu9ao do risco de uso de maior quantidade
de fertilizantes e a entrada da produ9ao daquela regiao mais
cedo no mercado, melhorando consideravelmente a
distribui9ao da oferta ao longo do primeiro semestre e a

remunera9ao dos agricultores que conseguiram co1her mais
cedo.
A grande modifica9ao recente verificada no CentroSui do Brasil foi 0 aumento da area destinada ao que se
conhece hoje como milho de 2a epoca (ou safrinha).
Experiencias com 0 plantio de milho nos meses de
fevereiro-mar90 ja haviam sido realizadas, em certas
regioes do Parana, no inicio da decada de 80. Em outros
Estados, situados mais ao norte, 0 plantio em 2a epoca ja era
relativamente comum no fim da decada de 70 e inicio da de
80, com 0 uso de cultivares precoces de soja e do sorgo.
Essa modalidade de plantio e responsavel hoje por cerca de
8% (cerca de 2,4 milhOes de toneladas) da produ9ao de
rnilho da regiao Centro-SuI' e ocupa aproximadamente
1.200.000 hectares. Na safra de 1988/89, a area com rnilho
na safrinha foi de 89.000 ha e a produ9ao obtida, de
210.000 toneladas.
Devido as condi90es geralmente adversas que se
verificam no final do verao (redu9ao das chuvas e
ocorrencia de geadas) e ao fato de 0 sistema de produ9ao
utilizado ser menos intensivo no uso de insumos (e na
propria qua1idade, como emprego de sementes mais
baratas), os rendimentos agricolas obtidos na safrinha sao
inferiores aos obtidos em plantios nas epocas tradicionais.
Na Tabela 3, encontram-se os valores da produtividade
fisica de milho em Estados do Centro-SuI do Brasil, em
plantios normais e de 2a epoca, para a safra de 1992/93,
ilustrando a redu9ao da produtividade. Essa menor
produtividade
aparentemente
e compensada
pela
possibilidade de uso intensivo da terra, dos equipamentos
agricolas, pelo aproveitamento em menor espa90 de tempo
do investimento feito em fertilizantes e pela condu9ao das
lavouras com uso de menor quantidade de insumos, de
forma a reduzir os custos de produ9ao. A grande
contribui9ao da pesquisa agricola para essa modalidade de
plantio foi 0 desenvolvimento de cultivares de milho de
ciclo mais curto e mais resistentes a estresses causados por
deficiencias no suprimento de agua.
A consolida9ao de zonas tipicas de produ9ao
comercial, seja para exporta9ao para outras regioes

consumidorcs do pais (caso tipico do Estado de Goias), seja
impulsionada pela forte pressao do consumo, como regioes
vizinhas ao palo de cria"ao de aves e suinos localizado em
Santa Catarina,
tern influido
consideravelmente
no
desenvolvimento tecnolagico das lavouras situadas nesses
locais. Uma das caracteristicas desses palos, nas regioes
mais mecanizaveis, e 0 crescente interesse de produtores de
soja em realizar plantios de milho. Esses produtores, que
normal mente ja utilizam sistemas de produ"ao mais
intensivos, que envolvem insumos e maquinas agricolas,
tern trazido sua experiencia para a cultura do milho. Alem
disso, a rota"ao das culturas de milho e soja, apesar de ter
carater mais economico do que conservacionista, tern sido
implantada, beneficiando ambas as culturas. Atualmente, os
maiores rendimentos fisicos das lavouras de milho sao
encontrados em estados como Goias (3.520 Kg/ha), Santa
Catarina e Parana (3.200 Kg/ha na safra 1992/93). Como
estas sao medias estaduais, as produtividade obtidas em
palos como Rio Verde, GO, Castro e Guarapuava, no
Parana, sao certamente superiores a elas. Isto demonstra 0
potencial produtivo da cultura do milho e a viabilidade
economlca
do desenvolvimento
tecnolagico
de sua
explora"ao. Revela ainda a possibilidade de integra"ao a
TABELA 3.

esse processo tecnolagico da grande massa de produtores
que tern ficado a sua margem, apesar de ter no milho fator
importante para a auto-sustenta"ao de sua familia e para a
gera"ao de excedentes economicos.
A situa"ao da produ"ao de milho no Nordeste e
totalmente diferente, no que diz respeito a modifica"oes no
sistema produtivo de milho. Embora essa cultura ocupe
cerca de 36% da area total dedicada a graos e a area
plantada com milho naquela regiao represente cerca de
20% da area com milho do Brasil, a situa"ao de extrema
severidade climatica tern diminuido as possibilidades de
modifical;oes no perfil tecnolagico da cultura e reduziu a
sua participal;ao na produl;ao nacional a menos de 5% nas
safras do trienio 1990/93. Alem disso, 0 quadro de
instabilidade dos rendimentos fisicos de milho tern levado a
uma imensa variabilidade da produ"ao regional e a uma
tendencia decrescente dos rendimentos agricolas. A grande
modifica"ao
que
ocorreu
no
sistema
de
produ"ao/comercializa"ao
do milho na regiao se deu na
enfase recente de incrementos na importa"ao de milho da
Argentina, que se mostrou mais competitivo que 0 produto
originario do Centro-Sui do Brasil. - Joilo Carlos Garcia.
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