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

Algodão - caroço 3.617 610 20,3 1,7 1.472 297 25,3 1,7 2,46 -4,0 -0,0 
Arroz 11.207 -857 -7,1 -0,6 1.817 -155 -7,9 -1,1 6,17 0,8 0,5
Feijão 3.099 -17 -0,6 2,8 3.094 -82 -2,6 0,4 1,00 2,1 2,4

Feijão 1ª safra 1.071 -210 -16,4 -2,4 972 -82 -7,7 1,2 1,10 -9,4 -3,5 
Feijão 2ª safra 1.290 74 6,1 8,1 1.533 0 0,0 0,0 0,84 6,1 8,1
Feijão 3ª safra 738 119 19,3 2,0 589 0 0,0 0,0 1,25 19,3 2,0

Milho 91.190 10.404 12,9 0,1 16.654 22 0,1 -0,1 5,48 12,7 0,2
Milho 1ª safra 27.456 645 2,4 0,3 5.104 22 0,4 -0,4 5,38 2,0 0,7
Milho 2ª safra 63.735 9.759 18,1 0,0 11.550 0 0,0 0,0 5,52 18,1 0,0

Soja 118.800 -482 -0,4 -1,1 35.760 611 1,7 -0,1 3,32 -2,1 -1,0 
Trigo 5.428 0 0,0 -0,8 2.042 0 0,0 0,2 2,66 0,0 -1,0 
Demais 3.950 -119 -2,9 0,6 1.626 31 2,0 0,5 - - -

 Brasil (1) 237.291 9.539 4,2 -0,5 62.466 726 1,2 0,0 3,80 3,0 -0,4 

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

MT 63.368 1.654 2,7 0,6 15.690 347 2,3 0,7 4,04 0,4 -0,1
PR 38.412 3.353 9,6 2,3 9.547 -15 -0,2 -0,2 4,02 9,7 2,5
RS 35.030 1.762 5,3 2,0 8.664 46 0,5 0,2 4,04 4,7 1,9
GO 23.016 1.760 8,3 1,3 5.437 130 2,5 -0,1 4,23 5,7 1,3
MS 18.484 2.088 12,7 -1,2 4.693 149 3,3 0,6 3,94 9,2 -1,8

Safra Brasileira de Grãos 2018/19  -  4º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 4º levantamento (JANEIRO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: JANEIRO DE 2019 -- 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 4º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Fevereiro/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

Janeiro de 2019
Informativo

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

Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o quarto levantamento da safra
brasileira de grãos mostra que a estimativa da produção de grãos para a safra 2018/19 é de 237,3 milhões de
toneladas, o que significa um crescimento de 4,2% sobre a safra 2017/19. Em relação ao relatório de
dezembro, a expectativa para a oferta ficou 0,5% menor. Já a área plantada está prevista em 62,5 milhões de
hectares, um aumento de 1,2% na comparação safra contra safra e relativamente estável na visão mensal.
Entre os destaques do estudo estão a soja, com projeção de crescimento de 1,7% na área de plantio e redução
de 0,4% na produção, e o milho, que teve aumento de 0,1% na área e expectativa de um desempenho 12,9%
superior ao volume colhido em 2017/18.

Destaques

» Destaques Conab: Algodão: segundo a Conab, diante do bom desempenho das cotações, tanto no mercado
interno quanto no externo, os produtores nacionais decidiram intensificar os investimentos no cultivo de
algodão nessa safra, atingindo incrementos recordes na área cultivada. Milho primeira safra: o milho
plantado na primeira safra apresenta produção suficiente para atender as demandas internas, a exemplo da
ração animal para confinamento e nas áreas próximas às granjas de aves e suínos, uma vez que o foco do
produtor neste primeiro momento é a soja. Nessa temporada foi verificada a migração de áreas das culturas
de feijão primeira safra, cana-de-açúcar e pastagens para o milho verão, devido aos bons preços recebidos na
última safra. Soja: projeção de crescimento de 1,7% na área de plantio e redução de 0,4% na produção,
atingindo 118,8 milhões de toneladas. Safra de inverno: a Conab identificou resultados melhores do que na
safra passada, mesmo com as adversidades climáticas nas principais regiões produtoras.


