
Rendimento
Sacas por Hectare

As projeções Indigo para a produção de milho
estão 10% abaixo da estimativa da Bolsa de
Cereais de Buenos Aires na Argentina e 5%

acima da estimativa da CONAB para o Brasil.
Para a soja, a projeção Indigo é 5% acima da

estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos
Aires para a Argentina e 3% abaixo da CONAB

para o Brasil.

Produção
Bilhões Sacas

A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu
suas estimativas de milho e soja em 20 mil
sacas e 40 mil sacas, respectivamente. A

CONAB aumentou suas estimativas em milho
em 40 mil sacas e soja 20 mil sacas. A maior

parte do aumento do milho vem da  safrinha. 

Área Plantada  
Milhões Hectares

 
Para a América do Sul nesta safra, a Indigo está
compartilhando as melhores estimativas locais

disponíveis de áreas. Aqui são mostradas as
comparações ano a ano dos hectares plantados
para cada cultura. A CONAB aumentou a área no
relatório de hoje em 400 mil hectares de milho e
200 mil hectares de soja em comparação com o

relatório de fevereiro. 
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Desde fevereiro, a projeção Indigo de rendimento aumentou 0.1 t/ha para ambas as culturas e em ambos os países. Na Argentina,
o milho está estimado em 6.7 t/ha, enquanto a soja está estimada em 2.8 t/ha, ambas abaixo da média dos últimos 5 anos. O La
Nina continua trazendo condições quentes e secas que manterão as culturas sob estresse e os mercados no limite. No Brasil, o
milho agora é estimado em 5.9 t/ha, enquanto a soja é estimada em 3.4 t/ha. A projeção de soja aumentou devido ao atraso das
chuvas que ajudaram no plantio tardio, mas prejudicaram os primeiros hectares plantados no início da safra. Nossa projeção de
produção de milho está considerando a tendência de rendimento para a safrinha. Ao longo deste mês, começaremos a transição
para análises com imagens em tempo real para safrinha (assim que começarmos a ver sinais via satélite) que poderá ter um
impacto signi�cativo de rendimento. 
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O CHI da Argentina está atingindo um pico abaixo da
mediana de 10 anos, con�rmando o impacto negativo
das recentes condições meteorológicas mais quentes e
secas do La Nina. Com previsões que projetam um
tempo mais seco do que o normal, no período que é o
pico da safra, se re�ete nas projeções de rendimento
abaixo da tendência Indigo. A soja está apontando
para 6% abaixo da tendência, enquanto o milho foi mais
severamente impactado com 17% abaixo da tendência.
Nas projeções atuais, este seria o segundo pior
rendimento dos últimos 5 anos, porém, com ambas as
culturas mantendo-se acima dos rendimentos de
17/18.

O La Nina impactou de forma irregular a Argentina.
Estados do noroeste, incluindo Córdoba e Santa Fé,
estão indicando um pouco acima de 10 anos de média
de CHI, enquanto os do Sul e Leste; Buenos Aires, La
Pampa e Entre Rios estão abaixo da média de 10 anos.

ARGENTINA COM POUCO TEMPO, MILHO SAFRINHA NO BRASIL EM ALTO RISCO
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A safra brasileira de milho safrinha deste ano está em
alto risco devido ao atraso no plantio e à iminente
estação seca. O milho safrinha é plantado após a
colheita da soja, que devido às chuvas tardias deste
ano, esta bem atrás do normal, 38% este ano contra
53% em 2020 (a partir de 5 de março, segundo a
CONAB). O sucesso do milho safrinha depende do
plantio durante a janela ideal que se encerra no início
de março. Em 5 de março, apenas 55% da safrinha
estava plantada, no ano passado neste período, o
plantio estava em 78% da área e como média de 5
anos de 80% nesta mesma data.

O Mato Grosso é o maior estado produtor e responde
por cerca de metade de toda a produção da safrinha.
A estação seca do Brasil, mais acentuada em Mato
Grosso, começa em abril e as tendências diminuem
até agosto. Em um ano típico, a maior parte da safra
seria polinizado em meados de abril. Este ano, no
entanto, a janela de polinização vai cair no início de
maio, que em média tem metade da precipitação de
abril. Somando-se às questões da cultura estão as
fortes chuvas durante o plantio que estão causando
problemas de germinação e replantio.

O Índice de Sanidade das Culturas Indigo (CHI) é um índice de vegetação derivado de satélite ajustado para milho e soja. CHI de
pico mais alto indica maior potencial de rendimento. 
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Este material foi preparado pela Indigo Ag. baseado em fontes publicamente disponíveis. Este material não é um relatório de pesquisa cientí�ca e é fornecido apenas para �ns informativos e
não pretende ser uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra futura de mercadoria, permuta, garantia ou outro instrumento �nanceiro. Este boletim contém informações
preliminares que estão sujeitas a alterações e que não se destinam a ser completas ou constituem todas as informações necessárias para avaliar as consequências de participar de uma
transação e/ou investir em quaisquer instrumentos �nanceiros. O Boletim inclui informações obtidas de fontes consideradas con�áveis, mas a Indigo não garante sua integridade ou precisão.
Em nenhuma circunstância, a Indigo será responsável por qualquer parte, decisão ou ação tomada em con�ança às informações deste Boletim, ou por quaisquer imprecisões, erros ou
omissões das informações contidas neste material e tais informações utilizadas na avaliação dos riscos ao participar de qualquer transação. Todas as cotações e taxas exibidas são destinadas
apenas para �ns informativos. Elas não devem ser utilizadas para fazer qualquer transação, nem são uma recomendação comercial. Todo risco de negociação e a devida diligência deve ser
avaliado antes de executar qualquer transação. A Indigo não faz nenhuma representação quanto à precisão dos dados. Todas as projeções, previsões e estimativas de retornos e outras
declarações prospectivas baseiam-se em premissas, as quais são improváveis de serem aferidas e podem diferir materialmente de eventos ou condições reais. Tais projeções apenas ilustram
resultados hipotéticos sob certas variáveis. Os resultados reais podem variar. Este boletim não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como aconselhamento
jurídico, �scal, de investimento ou contábil.  
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