
 

TECNOLOGIAS FAZEM A DIFERENÇA  

Chuvas de 22 de maio trazem alento ao 

milho safrinha depois de seca prolongada  
O desenvolvimento é melhor quando o híbrido é tolerante ao estresse hídrico e em 

áreas com bom manejo do solo, especialmente com rotação de culturas e consórcio 

e/ou histórico de plantas de cobertura no(s) ano(s) anterior(es). 

A cultura do milho safrinha está sofrendo os efeitos de longo período de déficit hídrico 

nos principais estados produtores. Em São Paulo, a maioria das lavouras foi semeada a 

partir de meados de fevereiro até a segunda quinzena de março de 2021. Decorridos 60 a 

90 dias, a maioria das lavouras estão no estádio de florescimento e enchimento de grãos, 

que são fases críticas para o desenvolvimento de plantas e a definição da produtividade.  

A umidade do solo era adequada por ocasião do estabelecimento das culturas, mas as 

chuvas escassearam desde o início de abril e a deficiência hídrica acentuou ainda mais 

em maio.  

A situação é grave nas regiões Norte e Noroeste do estado, onde as temperaturas são mais 

elevadas, aumentando a demanda de água pelas plantas, e não ocorrem chuvas desde o 

terceiro decêndio de março. Porém, em Guaíra, Pindorama e outras poucas localidades, 

choveu 20 a 30 mm no período de 16 a 18 de abril, amenizando um pouco o estresse 

hídrico das plantas.  

Na região do Médio Vale do Paranapanema, na divisa do Paraná, que concentra a maior 

área de milho safrinha de São Paulo, as temperaturas foram mais amenas e ocorreram 

chuvas esparsas, de até 12 mm, no dia de 12 de maio. As chuvas voltaram a aparecer nos 

últimos dias 22 e 23 de maio. Na somatória dos dois dias foram registrados os seguintes 

volumes: 30 mm em Cruzália; de 18 mm em Bernardino, de 16 mm em Ibirarema; de 19 

mm em Palmital; 35 mm em Pedrinhas Paulista; de 30 mm em Maracaí e de 27 mm em 

Cândido Mota.  

As lavouras implantadas mais cedo já têm nítido comprometimento do potencial 

produtivo enquanto que as mais tardias se beneficiaram com as chuvas ocorridas no 

último dia 22 de maio (16 a 35 mm).  

O desenvolvimento da cultura é satisfatório apenas no Alto Paranapanema (Capão Bonito, 

por exemplo) onde predominam temperaturas baixas (região de altitude) e ocorreram 

chuvas mais volumosas no dia 12 de maio (15 a 60 mm). 

Segundo o pesquisador científico do IAC, Aildson Pereira Duarte, na maioria das 

lavouras, observaram-se sintomas de deficiência hídrica desde o estádio vegetativo, como 

a perda de turgidez e/ou enrolamento das folhas e a seca das folhas inferiores (Fotos 1 e 

2). Ele observa que em algumas lavouras e, dependendo do híbrido, está havendo o 

comprometimento da polinização pela falta de pólen para fertilizar as anteras receptivas 

(cabelo do milho, Foto 2). “Mesmo se houver polinização, a tendência é que os grãos da 

ponta da espiga fiquem chochos e os demais com peso reduzido”, ressalta.  

 



 

Tecnologias adequadas melhoram a tolerância a seca 

De acordo com Duante, o adequado manejo do solo e o uso de cultivares tolerantes a seca 

estão contribuindo para reduzir as perdas de produtividade pela deficiência hídrica. “É 

nítida a diferença do efeito da seca entre cultivares de ciclos fenológicos semelhantes 

(Fotos 3 e 4) e entre lavouras vizinhas implantadas na mesma época. Destaca-se o bom 

aspecto visual do milho safrinha nas áreas com rotação culturas e/ou histórico de plantas 

de cobertura no(s) ano(s) anterior(es)”, observa.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Efeito na seca no estádio vegetativo do milho safrinha (Autor: Aildson Pereira 

Duarte) 

 

 

 



 

 

 

Foto 2. Seca das folhas inferiores do milho safrinha durante o estádio vegetativo (Autor: 

Aildson Pereira Duarte) 

 

 

 

 

 



 

Foto 3: Espiga de milho com estigma (cabelo) receptivo em condição de seca. 

(Autor: Aildson Pereira Duarte) 

 

 

  



 

 

 

Fotos 4 e 5. Efeito da seca em diferentes cultivares de milho, em Guaíra, SP, 2021. (Autor: 

Aildson Pereira Duarte) 


