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1 600 L
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238 L

Milho grão
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454 L
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1 KG

590 L

A importância do milho no mundo

Mais de 200 tipos de milho (córneo, dentado, tropical, prata, waxy, doce) distribuem-
se pela superfície terrestre, com ciclos de vegetação que vão dos três aos dez meses, 
conforme as regiões. Primeiro cereal mundial (988 milhões de toneladas em 191 milhões 
de hectares em 2014), o milho ocupa um posto destacado na economia. 61% da produção 
destina-se à alimentação animal, 24% à alimentação humana e utilizações industriais e 
15% a bioetanol. Estados Unidos é o primeiro produtor mundial de milho (36%), à frente 
da China (22%), Brasil (8%) e da UE dos 28 membros (7%).

A água tornou-se num dos principais desafios geoestratégicos do século XXI. É 
indispensável para garantir as produções agrícolas. A agricultura de regadio proporciona 
40% da produção alimentar mundial e deveria chegar, segundo a FAO, a 60% em 2025. O 
seu papel é fundamental para garantir a segurança alimentar.

O milho é o cereal que melhor aproveita a água e que tem uma excelente capacidade de 
adaptação às diversas regiões do mundo. As suas qualidades agronómicas, melhoradas 
constantemente pelos selecionadores, permitem-lhe produzir mais e melhor.

A LG, um dos líderes mundiais em sementes de milho, dedica uma parte importante 
da sua investigação a este cereal, com o fim de desenvolver variedades capazes, entre 
outras cosas, de tolerar melhor uma falta esporádica de água e de aproveitar melhor a 
água disponível no solo.

Quantidade de água necessária para produzir 1 kg de matéria seca

Quase 4 milhões de hectares de 
milho semeadas no mundo são 

variedades da Limagrain.

Fonte: CNRS
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Uma espécie que respeita o meio ambiente
Longe dos clichés, o milho é uma planta generosa, que tem muito que oferecer ao meio ambiente. O milho é um fantástico coletor de 
dióxido de carbono e libertador de oxigénio, contribuindo eficazmente para combater o efeito estufa. Um hectar de milho absorve entre vinte 
e trinta toneladas de dióxido de carbono e expulsa de duas a quatro vezes mais oxigénio que um hectar de bosque. Contudo, atualmente sofre 
de uma reputação de grande consumidor de água, quando a realidade demonstra exatamente o contrário.

O mecanismo da 
fotossíntese

SABIA QUE?
Nem todas as plantas têm a mesma 
eficácia fotossintética. As plantas 
C4 (milho, cana-de-açúcar, etc.) e a 
sua via de fixação através de uma 
molécula de 4 átomos de carbono, 
aproveitam com mais eficácia o 
dióxido de carbono do ar. Com 
uma intensidade fotossintética 
igual, consomem menos água que 
as plantas C3 (cereais de palha, 
girassol, colza).

O milho, uma planta que poupa água
A água é uma matéria-prima essencial para todos os seres vivos: seres humanos, animais e plantas. Comparado com outras espécies, o milho 
aproveita melhor a água. De que maneira? Graças ao seu metabolismo de planta C4, mais eficaz para fixar o dióxido de carbono através da 
fotossíntese.

(1) Num ano, 1 hectar de milho produz entre 13 e 20 toneladas de biomassa, absorve entre 20 e 30 toneladas de dióxido 

de carbono (CO2) e liberta de 13 a 20 toneladas de oxigénio (O2) apenas utilizando entre 4 e 10 toneladas de água (H2O).

(2) Evapotranspiração: cúmulo da evaporação da superfície do solo e da transpiração das plantas.
(3) Biomassa: principalmente glúcidos, expressa em tonelada de matéria seca uma vez eliminada a água.

Fonte: AGPM

A equação da vida e do milho (em dados médios): (1)

1 ha de milho + 25 t de CO2 + 7 t de H2O = 17 t de biomassa + 17 t de O2

H2O

Glúcidos
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O milho e a água

A Limagrain mobiliza-se para um 
aproveitamento sustentável da água, 
trabalhando em três objetivos principais:

• Criar novas reservas para garantir a 
segurança da distribuição da água entre 
todos os utilizadores e a vitalidade dos cursos 
fluviais.

• Criar plantas e variedades vegetais capazes 
de aproveitar com mais eficácia a água 
disponível.

• Organizar o regadio para garantir as produções 
nas regiões em que a pluviometria é irregular

Princípios básicos da rega
Ao longo do seu ciclo de cultivo, o milho consome entre 500 e 800 mm (5.000 - 8.000 m3/
ha) de água, conforme os diferentes climas.

Nas suas primeiras fases, uma relativa escassez de água induz a um maior crescimento em 
profundidade das raízes (pode chegar a extrair a água até aos 150 cm de profundidade), o 
que permitirá às plantas resistir melhor uma possível falta de água em épocas posteriores. 
Esta prática é aconselhável sempre que não se tiver de atrasar a primeira rega até ao ponto 
de o milho passar sede.

Desde que emergem as plântulas de milho até atingirem uma altura de 30-40 cm, as 
necessidades hídricas diárias costumam ser de 2-3 mm. Quando se atinge o estado de 
espigamento e polinização, aumentam as necessidades de água até chegar a 10 mm dia, 
e inclusive mais.

O período crítico de máximas necessidades de água do cultivo vai dos 15-20 dias antes 
da floração masculina a 15-20 dias depois da floração feminina. Uma deficiência neste 
período poderia provocar uma diminuição de 30% da colheita.

Os melhores resultados com a rega ocorrem quando se aplicam antes de o défice de água 
no solo chegar a 40-50% de água útil.

Os sintomas de falta de água são: cor da planta verde azulado e lâmina da folha enrolada 
(encarquilha).

Re
pr

od
uç

ão

Es
ta

be
le

ci
m

en
to

Co
lh

ei
ta

 

Fa
se

 
ve

ge
ta

tiv
a

M
at

ur
aç

ão

1 maio
27 maio

28 maio
13 julho

14 julho
7 agosto

8 agosto
21 sept.

22 sept.
1 out.

0
0

2

4

6

20 40 60 80 100 120
Dias depois da sementeira

Ta
xa

 d
e 

ut
ili

za
çã

o 
di

ár
ia

 d
e 

ág
ua

 (m
m

)

O
 m

ilho e a água    

notas 
técnicas

A LG aposta na investigação do milho

A inovação sempre foi a base das principais evoluções da agricultura. O progresso alcançado em mecanização, fertilização, proteção das 
plantas e, especialmente, em criação de variedades, permitiu aumentar a quantidade e a qualidade das produções agrícolas para responder 
às necessidades da Humanidade.

O melhoramento das plantas possibilitou aumentos de produtividade consideráveis. Atualmente, a produção média é de mais de 91/ 
ha, com picos de mais de 20 t/ha em condições favoráveis, enquanto nos anos 50 eram de 2 t/ha. Longe de se afrouxarem, estes aumentos 
de produtividade continuam a crescer pelo impacto das novas tecnologias, a tal ponto que se prevê a possibilidade de superar o 1,5% de 
aumento anual da produtividade.

Os critérios básicos são a produtividade, a tolerância ao stress biótico (doenças e insetos) e ao stress abiótico (frio, seca, sal). A eficácia de 
assimilação do azoto, da água, a resistência à acamação ou o valor nutricional, são objetivos que, graças à biotecnologia (por exemplo, OMG), 
são mais acessíveis.

O sistema de rega e o seu impacto na produção
A alimentação dos seres humanos depende imensamente do abastecimento de água das plantas. Preocupado por garantir a quantidade e 
a qualidade da produção, o ser humano, desde tempos imemoriais, organizou a rega dos seus cultivos nas regiões em que a pluviometria 
é excessivamente aleatória. Conseguiram-se grandes progressos na utilização da água. A rega por sulcos, grande consumidora de água, 
foi substituída pela rega por aspersão e, quando foi necessário, pela de gota-a-gota. Uma falta ocasional de água durante um período 
crítico (floração, engorda do grãos ou 
dos frutos) pode arruinar uma colheita 
(ver Apontamentos Técnicos "Variedades 
Tolerantes ao Stress Hídrico"). A rega é, 
acima de tudo, um “seguro de colheita. 
Esta questão costuma ser tratada de 
maneira polémica. Contudo, o milho de 
regadio tem perfeitamente o seu lugar 
dentro de uma gestão sustentável da 
agricultura.

A eficiência dos sistemas de rega, tais 
como o pivô ou a aspersão, fez com que 
os mesmos se tenham ido impondo nos 
últimos anos para conseguir melhores 
colheitas e mais rentabilidade das 
explorações.

Fonte: ESYRCE, Ministério de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente
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