
(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.299 292 9,7 - 1.343 168 14,3 - 2,46 -0,1 -4,0 
Arroz 11.450 -614 -5,1 - 1.912 -61 -3,1 - 5,99 -0,1 -2,1 
Feijão 3.171 54 1,7 - 3.094 -82 -2,6 - 1,02 0,0 4,4

Feijão 1ª safra 1.143 -138 -10,8 - 972 -81 -7,7 - 1,18 -0,0 -3,3 
Feijão 2ª safra 1.289 73 6,0 - 1.532 0 0,0 - 0,84 0,0 6,0
Feijão 3ª safra 738 119 19,3 - 589 0 0,0 - 1,25 0,2 19,3

Milho 90.409 9.623 11,9 - 16.716 85 0,5 - 5,41 0,6 11,3
Milho 1ª safra 26.675 -136 -0,5 - 5.167 85 1,7 - 5,16 -0,1 -2,1 
Milho 2ª safra 63.735 9.759 18,1 - 11.550 0 0,0 - 5,52 0,8 18,1

Soja 118.239 -1.043 -0,9 - 35.810 661 1,9 - 3,30 -0,1 -2,7 
Trigo 5.394 0 0,0 - 2.039 0 0,0 - 2,65 0,0 0,0
Demais 4.089 -172 -4,0 - 1.596 2 0,1 - - - -

 Brasil (1) 236.051 8.140 3,6 - 62.510 773 1,3 - 3,78 0,1 2,3 

(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

MT 62.972 1.258 2,0 0,0 15.563 220 1,4 0,0 4,05 0,6 0,0
PR 37.716 2.530 7,2 0,0 9.601 35 0,4 0,0 3,93 6,8 0,0
RS 34.275 1.077 3,2 0,0 8.678 60 0,7 0,0 3,95 2,5 0,0
GO 22.755 1.498 7,0 0,0 5.454 147 2,8 0,0 4,17 4,2 0,0
MS 18.718 2.308 14,1 0,0 4.663 119 2,6 0,0 4,01 11,2 0,0

Safra Brasileira de Grãos 2018/19  -  1º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 1º levantamento (OUTUBRO/2018)

Acompanhamento da Safra 2018/19: OUTUBRO DE 2018 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

UFs

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha)

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2017/18.
(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2018/19.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Novembro/18

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

Outubro de 2018
Informativo

Elaboração: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)                   * deagro@fiesp.org.br                                                ( (11) 3549-4434

A Conab divulgou seu primeiro levantamento para a safra brasileira de grãos 2018/19, estimando uma área
plantada média de 62,5 milhões de hectares, com limites (inferior e superior) variando entre 61,9 e 63,1
milhões de hectares. As informações desse 1º levantamento ainda são incipientes e retratam apenas a
intenção de plantio dos produtores rurais e foram coletadas durante o início das operações de preparo do solo
e plantio, por isso é divulgada com intervalos (limite inferior e superior). Portanto, reforçamos que a área
(bem como a produção) estimada neste levantamento deverá sofrer alterações. Em relação à produção, a
expectativa é que a safra 2017/18 fique entre 233,6 e 238,5 milhões de toneladas, o que significa uma média
de 236 milhões de toneladas.

Destaques

» Destaques Conab: Algodão: após o desempenho da safra anterior que apresentou importante crescimento,
tanto na área plantada quanto na produção total, a expectativa atual continua sendo de incremento,
projetando uma variação na produção entre 3,9% e 15,7% em relação à safra 2017/18. O bom desempenho
das cotações da pluma tanto no mercado interno quanto no externo estimulou os produtores nacionais a
investirem fortemente na lavoura, sendo esperado incrementos recordes na área plantada. Milho primeira
safra: o limite inferior estimado para a produção de milho é de 26 milhões de toneladas e o superior é de 27,3
milhões de toneladas, indicando uma colheita, em média, de 26,6 milhões de toneladas. Milho segunda safra:
a estimativa para a segunda safra de milho é de de incremento de até 18,1% em relação ao ciclo passaso,
podendo chegar a 63,7 milhões de toneladas, mantendo-se a área da safra anterior. Soja: a cultura vem
mantendo a tendência de crescimento na área cultivada e nessa safra, a estimativa aponta para crescimento
de até 2,9% em relação à safra passada.


