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● O milho, como qualquer outra cultura agrícola, tem seu desenvolvimento diretamente 

relacionado às condições climáticas, que mudam conforme o local onde será cultivada.  

● No Brasil temos duas safras:  

o Primeira safra  

o Segunda safra (antigamente chamada safrinha)  

1- PRIMEIRA SAFRA - semeadura inicia quando as condições climáticas forem favoráveis/adequadas.  

○ REGIÕES TEMPERADAS- Sul do Brasil, Argentina, EUA, China.  - O principal fator 

limitante é a _______________, quando essa sobe, temos condições de semear.  

○ REGIÕES TROPICAIS - Centro-Oeste e Nordeste brasileiros.  -  O principal fator limitante 

é a falta de _____________, quando as __________ chegam, dão condição de semear. 

2- SEGUNDA SAFRA - a semeadura inicia logo após a colheita da SOJA. 

 

●  Diferente do milho primeira safra, a janela ideal de semeadura do milho segunda safra é curta 

em todo o Brasil e vai de ______ a março, com risco crescente à medida que março se aproxima. 

Por isso, todos os insumos devem estar na propriedade o quanto antes, disponíveis para a 

semeadura. 

 

● A semeadura deve ser agilizada para que haja tempo suficiente - ainda no período das chuvas - 

para a cultura crescer e reproduzir, gerando uma boa produtividade. No centro-oeste brasileiro, 

maior região produtora de milho segunda safra, as chuvas habitualmente cessam a partir dos 

meses de abril e maio. 

Anotações: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

❏ O produtor tem uma JANELA IDEAL DE PLANTIO, e precisa estar com todos os insumos na 
fazenda já no início do período recomendado, identificamos aqui uma oportunidade, pois 
ele precisa de financiamento, insumos e diversos serviços neste período.  

❏ No sul, quando as TEMPERATURAS se elevaram, ou quando as CHUVAS chegarem no 
Brasil Central, todas as máquinas precisam estar no campo para iniciar a semeadura 
visando uma boa safra e, boas produtividades, possibilitando se obter lucro.  

❏ Atenção, no milho SEGUNDA SAFRA, essa urgência é ainda maior, pois cada dia que 
passa/posterga a semeadura, temos algum potencial produtivo perdido.   

Anotações: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Calendário MILHO PRIMEIRA SAFRA  

 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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Calendário MILHO SEGUNDA SAFRA  

 

✔ O TRANSPORTE e ARMAZENAMENTO do milho SEGUNDA SAFRA são fatores críticos, pois nesse 

período ainda há muita soja nos armazéns, o que complica o operacional, e afeta negativamente 

os preços do cereal, pois o produtor precisa vender na “boca da safra”. 

✔ Na FASE REPRODUTIVA, o cuidado com as lavouras deve ser redobrado, pois o potencial 

produtivo da planta se expressa. É comum ataque de doenças e pragas, sendo importante um 

acompanhamento rigoroso da lavoura. 

✔ As atividades com o milho seguem um cronograma bem definido e apertado. É determinante 

disponibilizar com antecedência os recursos para custeio, de forma que ele opere dentro do 

período considerado ótimo, reduzindo riscos e aumentando significativamente sua 

produtividade, e seu resultado econômico. Isso permitirá que ele faça frente a seus 

compromissos com fornecedores de produtos e serviços.  

✔ Uso de técnicas de rotação de culturas e/ou integração Lavoura Pecuária é uma 

tendência/oportunidade que traz enormes benefícios ao solo, no controle das pragas, e 

também ao fluxo de caixa e capacidade de pagamento do produtor. 

✔ Saiba mais sobre as operações em sua região, pois elas demandam uma melhor capacitação 

técnica e administrativa do produtor rural, e daqueles que tem relacionamento comercial com 

ele. 
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