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Ofício nº 0043/2021-SEAB/GAB 
Curitiba, 26 de fevereiro de 2021 
 

Senhora Ministra 

 

Na atual safra, a cultura da soja, no Estado do Paraná, foi semeada tardiamente 

devido às condições climáticas desfavoráveis. No período setembro-outubro houve baixos 

volumes de precipitação pluviométrica concomitantemente com altas temperaturas, 

resultando em baixa umidade no solo para a emergência das plantas. Aliás, tal quadro 

continuou caracterizando a pior crise hídrica da história recente. 

Esses fatos ocasionaram a concentração da semeadura em outubro e novembro e 

consolidaram um dos plantios mais tardios das últimas safras, de acordo com o 

acompanhamento da Seab/Deral. Além disso, muitos produtores precisaram replantar suas 

lavouras em função da não germinação ou germinação irregular causada pela seca. 

Essa combinação de fatores está impedindo o plantio do milho 2ª safra na época 

prevista no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para as regiões que cultivam 

o cereal no Estado. A redução de plantio do milho 2ª safra poderá trazer sérios impactos à 

todo o agronegócio, podendo desabastecer o mercado de frangos, peixes, leite e suínos. 

A redução da oferta de milho, em função da impossibilidade de plantio, impactará 

sobremaneira as margens do setor pecuário, haja vista os já elevados preços do milho (R$ 

75/saca de 60 kg) e da soja (R$ 155/saca de 60 kg). Qualquer fator adicional de alta dos 

preços causará reflexos imediatos, inclusive ao consumidor final, que já encontra carnes e 

derivados no varejo com preços elevados desde meados de 2020. 

 

 

Excelentíssima Senhora 
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA 
Brasília – DF 
 

 
Com Cópia: 
Excelentíssimo Senhor 
CÉSAR HANNA HALUM 
Secretário de Política Agrícola - MAPA 
Brasília – DF 
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Por fim, a assistência técnica pública e das cooperativas aponta que a soja não 

completará seu ciclo em tempo para realizar o plantio do milho 2ª safra dentro do prazo 

estabelecido pelo ZARC no Paraná. Até agora, menos de 10% da área de soja foi colhida e 

apenas 11% da área de milho da segunda safra foi semeada. 

Em vista disso, solicitamos, em condição excepcionalíssima, a prorrogação por 10 

dias dos períodos de semeadura do milho 2ª safra estabelecidos na Portaria do ZARC para 

o Paraná, de forma a assegurar que toda a área seja cultivada com as garantias da política 

agrícola. Não se trata de mudar a regra do jogo, mas de reconhecer que um eventual custo 

adicional para o Tesouro pode ser compensado por um abastecimento sem maiores 

traumas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                       

Ágide Meneguette 
Presidente do Sistema FAEP 

 
José Roberto Ricken 

Sistema OCEPAR 


