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RESUMO 
 

Na busca por minimizar o efeito ambiental sobre o cultivo de milho safrinha, é imprescindível a escolha 
adequada da época de semeadura. Tal estratégia pode permitir maior retorno econômico e sustentável da 
produção em curto e longo prazo. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade econômica do cultivo de 
milho safrinha em diferentes épocas de semeadura. Os dados de produção utilizados foram coletados na 
safra 2017/2018 em um experimento desenvolvido em Dois Vizinhos – PR, Brasil. A viabilidade econômica 
de cada tratamento foi avaliada por meio dos indicadores: receita bruta, margem bruta, lucro operacional e 
índice de lucratividade. O cultivo de milho safrinha é viável e apresenta rentabilidade positiva ao produtor. O 
posicionamento da cultura no mês de janeiro e início de fevereiro gera as maiores lucratividades, com uma 
diferença de margem bruta da semeadura de março de 1.475,52 e 1.131,60 R$ ha-1 respectivamente. À 
medida que se atrasa a época de semeadura do milho em safrinha (fora do zoneamento), o risco de 
produção se eleva, sendo até mesmo inviável, apresentando os cenários mais desfavoráveis com 
semeadura a partir de 23 de fevereiro.  
 
PALAVRAS - CHAVE: Produtividade; Zea mays; Segunda safra; Indicadores econômicos. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O milho é uma das culturas mais importantes mundialmente, porém quando 

semeado na safrinha em muitas regiões é uma atividade de risco, principalmente para 

semeaduras tardias que prolongam seu desenvolvimento e expõem a cultura a situações 

minuciosas, como deficiência hídrica e geada precoce durante o ciclo de desenvolvimento 

da cultura, o que torna o ajuste da época de semeadura um ponto determinante para o 

bom desempenho da cultura (NETO, 2013).  

Segundo Carvalho et al. (2016), o acompanhamento econômico das atividades 

agrícolas possibilita o levantamento de dados para tomada de decisão sobre o 

investimento e assim, mensurar a rentabilidade e viabilidade de futuros arranjos 

produtivos, apontando os pontos positivos e negativos do cultivo.  

Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da época de 

semeadura na viabilidade econômica do cultivo de milho safrinha, buscando identificar se 

este cultivo é viável, e quais as épocas mais estratégicas de semeadura, assim como as 

de maior risco financeiro. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Os dados empregados neste trabalho são oriundos de um estudo de campo, 
conduzido na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Campus de Dois Vizinhos, localizada á 25o 41’ S, 53o 05’ O e 526 metros de altitude. O 
solo do local é do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico (BHERING et al., 2009).O clima 
da região é o Cfa (subtropical úmido) sem estação seca definida (ALVARES et al., 2013). 

O experimento ocorreu de janeiro a julho de 2018, sob delineamento experimental 
de blocos ao acaso, com três repetições, sendo constituído por 9 tratamentos, sendo eles: 
T1: semeadura de milho em 23/01; T2: 06/02; T3: 09/02; T4:15/02; T5:18/02; T6: 23/02; 
T7: 28/02; T8: 03/03 e T9: semeadura em 15/03/2018. 

O milho utilizado foi P3431VYH, com semeadura em sistema de plantio direto, em 
espaçamento de 0,45 m entre as linhas de milho e densidade de semeadura de 66.000 
sementes ha-1. Os preços dos insumos referem-se aos pagos pelos produtores na região 
em questão em setembro de 2018. Os custos de produção das culturas de soja e milho 
para cada safra analisada estão dispostos na tabela 1. 
 
Tabela 1: Relação de custos médios de insumos para produção de 1 ha-¹ de Soja e milho safrinha 
por safra em dois anos agrícolas. Dois Vizinhos- PR, Brasil, 2019. 

Custos de produção de milho safra 2017/2018 

Atividades Unidade R$ ha-1 R$/sc(1) 

A - Despesas com Operações 120,90 1,11 

Dessecação da área 3,58 0,03 
Plantio/Adubação 25,60 0,23 

Tratos Culturais - Herbicida 3,58 0,03 
Tratos Culturais - Inseticida 3,58 0,03 

Tratos Culturais - Adubação Cobertura 3,58 0,03 
Colheita 57,60 0,53 
Transporte 23,36 0,21 
B - Despesas com Mão - de - obra (2) horas 12,70 0,12 
C - Despesas com Materiais 1891,14 17,35 
Dessecante L 25,50 0,23 
Sementes sc 748,24 6,86 
Adubação de Cobertura kg 373,50 3,43 
Adubação de Base kg 381,50 3,50 
Inseticida L 226,40 2,08 
Herbicida Pós-Emergência L 85,00 0,78 
Fungicida Preventivo sc 0,00 0,00 

Fungicida Curativo L 51,00 0,47 
COE (A + B + C)  2024,74 18,58 

(1) Calculado com base na produtividade média dos tratamentos em sacas/há. (2) Calculado com base no 
salário mensal tratorista (SEAB - DERAL). Fonte: Dados da pesquisa. 

  
Para determinar o custo da atividade agrícola, utilizou-se, o método do custo 

operacional efetivo (COE), metodologia descrita por Martin et al. (1998), do Instituto de 
Economia Agrícola, que prescreve: Custo Operacional Efetivo (COE), resultado dado pela 
soma das despesas referentes as operações agrícolas com a utilização de máquinas, 
implementos, mão de obra e materiais utilizados ao decorrer do processo produtivo. 

O preço unitário da saca de milho (60 kg) foi estipulado com base na média dos 
últimos 10 anos das cotações das cooperativas nacionais, assim, o valor da saca ficou 
estipulado em 24,18 R$ sc-1 (FORMIGONI, 2017). 

Para mensurar a rentabilidade do sistema de produção que utiliza  milho como 
segunda safra de verão, foi adotada a metodologia descrita por Martin et al. (1998) á qual 
abrange: Receita Bruta (RB): proveniente da multiplicação da produtividade (sc ha-1) pelo 
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preço unitário de comercialização, expresso em R$ ha-1, determinando a receita obtida 
em função da venda do produto. 

Margem Bruta (MB): resultante da venda do produto após a subtração do custo 
operacional dada em porcentagem, e que determina a disponibilidade de cobertura de 
risco e capacidade empresarial do produtor. Lucro Operacional (LO) (ou receita líquida): 
definido pela diferença entre RB e o COE por ha-1, dado em R$ sc-1. Índice de 
Lucratividade (IL): estimada pela relação da RB e o LO, dado em porcentagem. 

Os dados obtidos foram inseridos em planilhas eletrônicas e os resultados 
apresentados em forma de tabelas, possíveis de serem comparadas com a literatura e 
dados catalogados para as regiões que se assemelham aos parâmetros climáticos da 
região em questão. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados obtidos pelo levantamento dos indicadores econômicos apontam 

que a adoção do cultivo de milho safrinha é economicamente viável. Os melhores 
tratamentos foram o T1, seguido pelo T3 e T2, demonstrando, que semeaduras em 
janeiro e início de fevereiro são as que geram maior retorno econômico, com uma MB 
de 68%. Ou seja, após pagar o COT restam aproximadamente 68% da RB para 
remunerar o produtor e pagar os outros custos (Tabela 2). Corroborando com Gomes 
(2008), o qual encontrou valores de MB sobre o COT de 55,10% para a cultura do milho 
safrinha. 

 
Tabela 2: Indicadores Econômicos calculados para Milho safrinha, cultivado em oito épocas de semeadura, 
no município de Dois Vizinhos - PR, Brasil, 2019. 

Calculo dos indicadores econômicos (R$/ha) 

TRAT. PROD. 
(kg/ha-1) 

COT 
(R$ ha-1) 

RB 
(R$ ha-1) 

MB 
(R$ ha-1) 

LO 
(R$ ha-1) 

IL 
(%) 

T1 8461,95 2024,74 3410,17 68% 1385,43 41% 
T2 7208,24 2024,74 2904,92 43% 880,18 30% 
T3 7608,56 2024,74 3066,25 51% 1041,51 34% 

T4 7039,88 2024,74 2837,07 40% 812,33 29% 
T5 6869,93 2024,74 2768,58 37% 743,85 27% 
T6 6121,76 2024,74 2467,07 22% 442,33 18% 
T7 6046,34 2024,74 2436,68 20% 411,94 17% 

T8 5670,00 2024,74 2285,01 13% 260,27 11% 
T9 4800,62 2024,74 1934,65 -4% -90,09 -5% 

TRAT: Tratamentos. PROD: Produtividade. COT: Custo total. RB: Receita Bruta. MB: Margem bruta. LO: 
Lucro operacional. IL: Índice de lucratividade. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os tratamentos apresentaram uma redução no valor da MB, LO e IL à medida que 

se atrasou a época de semeadura, porem até a semeadura de 23/02 (T6) a cultura 
demonstrou boa lucratividade para a atividade agrícola (IL de 18%). No entanto, algumas 
épocas de semeadura demonstram maior risco produtivo e lucrativo, como o T8 e T9, com 
indicadores negativos, apresentando uma diferença na RB de 1.475,52 R$ ha-¹ entre o T1 
(23/01) e o T9 (15/03), tratamento qual, gerou uma MB insuficiente para pagar os custos 
gerados no cultivo, tendo prejuízos de - 4% e uma quebra no LO -90 R$ ha-1 (Tabela 2). 

Desta forma, nota-se que conforme se atrasa a época de semeadura do milho em 
safrinha (fora do zoneamento), seu cultivo se torna de risco e até mesmo inviável, 
apresentando os cenários mais desfavoráveis com semeadura a partir de 23 de fevereiro 
(Tabela 2), devido a uma possível adversidade climática, como geada precoce em final de 
maio, a qual acometeria a cultura em diferentes estágios de desenvolvimento, tendo 
queda na produção e nos retornos econômicos para cobrir os gastos obtidos na safra, 
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justificado também, pela flutuação no valor da saca de milho nas principais praças de 
comercialização.  

Mesmo com algumas margens econômicas inferiores, o cultivo do milho safrinha 
fornece vantagens aos sistemas de produção, intensificando o sistema de rotação de 
culturas e fornecendo uma ótima biomassa, formada pela elevada produção de palhada, 
a qual gera inúmeros benefícios ao solo, no quesito ciclagem de nutrientes, assim como, 
é uma opção para produtores que não adotam a cultura do trigo. 

Diante disto, é aconselhável que o produtor agrícola, faça uma análise da viabilidade 
ou da proporção da área que irá investir com esta cultura, buscando sempre um equilíbrio 
produtivo e financeiro, uma vez que, o risco de produção é tão importante quanto o 
potencial de retorno do sistema. 

 
4. CONCLUSÕES  
 
 O cultivo de milho safrinha é viável e apresenta rentabilidade positiva. O 
posicionamento da cultura no mês de janeiro e início de fevereiro são as mais 
estratégicas, gerando as maiores lucratividades (IL) (41 a 34%), para o milho safrinha. 
Essa cultura quando implantada em final de fevereiro e início/meados de março (03/03 e 
15/03) tem seu cultivo comprometido e inviabilizado economicamente (fora do 
zoneamento).  
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