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e acordo com o último levantamento de acompanhamento da
,
safra brasileira de grãos 2009/ IO
publicado em abril de 20 IO, pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a safra de verão deverá ser de
4.104 kglha·l. A área cultivada com milho safra de verão 2009/ IO foi de 8.036,6
milhectares, com redução de 13,3% em
relação à área cultivadaem 2008/09, que
foi de 9.270,5 mil hectares. Por outro
lado, estima-se que na safrinha de 20 IO
a área será de 5.050,5 mil hectares, portanto 3,0% maior que a área cultivada na
safra 2008/09.
Verificou-se uma redução da área
plantada na primeira safra, de 1.233,9 mil
hectares (13,3%) em função do volume
de produto no mercado e pelos preços
abaixo do esperado. A produção, entretanto, deve ficar muito próxima da obtida na safra anterior devido à recuperação
da produtividade,especialmente na região
Sul,cujo aumento foi de 40, I%, em relação à safra 2008/09.
O rendimento médio previsto no Paraná será de 7.500 kg/ha", em Santa Catarina 6.400 kg/ha" e Rio Grande do Sul
4.468 kg/ha'l, correspondendoaaumentos médios de 45,9%; 30,8% e 46,0%,
respectivamente, em relação à safra anterior.
Na região Centro-Sul, responsável
por cerca de 85% da produção de milho
na safra, o rendimento foide 5.668 kg/ha·1
em 20 IO, 21,2% maior do que o rendimento obtido em 2008/09 (4.678 kg/ha·I).

Análise
De acordo com a CONAB, a redução prevista da área plantada com o milho safrinhanão se verificou, ao contrário,
foi de 5.050,5 mil hectares, 3,0% maior
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que a área cultivada na safra 2009. A recuperação se deu no Mato Grosso, que
plantou mais 1.884, I hectare, representando um aumento de sua área de plantio
em quase 25% em relação à área plantada em 2008/09.
Na região chegam a afirmar que foram plantados cerca de 20 milhões de
hectares de milho safrinha. Como as condições climáticas têm sido favoráveis na
região da safrinha, de acordo com a CONAB deve ocorrer um incremento de
aproximadamente 20% na produção do
milho safrinha, que poderá ser superior a
20 milhões de toneladas, o que significará uma produção total de milho no Brasil(safra e safrinha) superior a 54 milhões
de toneladas.

Talvez a maior diferença na safra

2009/ IO seja a utilização de sementes
transgênicas. De acordo corn o Conselho de Informações sobre Biotecnologia
(ClB), em 2009 o Brasil plantou 5 milhões de hectares de milho Bt (resistente a insetos) em ambas as safras (verão
e inverno). A área de milho Bt cresceu
3,7 milhões de hectares, o equivalente
a aproximadamente 400% sobre 2008,
e foi de longe o maior aumento absoluto para qualquer cultura GM em qualquer país em 2009. O índice de adoção
do milho Bt foi de 30,5%.
De acordo com os dados da APPS,
de março de 20 IO, 60,8% da semente
vendida para safra é voltada para sistemas
de produção de alto do níveltecnológico.
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Na região Centro-Su, responsável por cerca de 85% da produção de milho na safra. o rendimento foi de 5.668 kgjhr' em 2010
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