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

Algodão - caroço 3.845 838 27,9 6,3 1.563 388 33,0 6,2 2,46 -3,9 0,1
Arroz 10.698 -1.366 -11,3 -4,5 1.759 -213 -10,8 -3,2 6,08 -0,6 -1,4 
Feijão 3.065 -52 -1,7 -1,1 3.014 -161 -5,1 -2,6 1,02 3,6 1,5

Feijão 1ª safra 1.025 -257 -20,1 -4,4 942 -112 -10,6 -3,1 1,09 -10,6 -1,3 
Feijão 2ª safra 1.304 88 7,2 1,1 1.487 -46 -3,0 -3,0 0,88 10,6 4,2
Feijão 3ª safra 736 117 18,9 -0,3 585 0 0,0 -0,6 1,26 18,9 0,3

Milho 91.652 10.866 13,5 0,5 16.825 208 1,3 1,0 5,45 12,0 -0,5 
Milho 1ª safra 26.454 -356 -1,3 -3,6 5.019 -63 -1,2 -1,7 5,27 -0,1 -2,0 
Milho 2ª safra 65.198 11.223 20,8 2,3 11.806 272 2,4 2,2 5,52 18,0 0,1

Soja 115.344 -3.938 -3,3 -2,9 35.821 672 1,9 0,2 3,22 -5,1 -3,1 
Trigo 5.631 203 3,7 3,7 2.042 0 0,0 0,0 2,76 3,7 3,7
Demais 3.890 -102 -2,5 -1,5 1.607 16 1,0 -1,2 - - -

 Brasil (1) 234.125 6.451 2,8 -1,3 62.631 911 1,5 0,3 3,74 1,3 -1,6 

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

MT 64.049 2.336 3,8 1,1 15.856 513 3,3 1,1 4,04 0,4 0,0
PR 36.699 1.707 4,9 -3,3 9.622 57 0,6 0,8 3,81 4,3 -4,1
RS 34.680 1.412 4,2 -1,0 8.652 34 0,4 -0,1 4,01 3,8 -0,9
GO 22.172 916 4,3 -1,1 5.437 130 2,5 0,0 4,08 1,8 -1,1
MS 18.534 2.138 13,0 1,4 4.773 228 5,0 1,7 3,88 7,6 -0,3

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 5º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Março/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

(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.

Safra Brasileira de Grãos 2018/19  -  5º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 5º levantamento (FEVEREIRO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: FEVEREIRO 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

Fevereiro 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 quinto levantamento da safra
brasileira de grãos mostra que a estimativa da produção para a safra 2018/19 é de 234,1 milhões de toneladas, o
que significa um crescimento de 2,8% sobre 2017/18. Em relação ao relatório de janeiro, a expectativa para a
oferta ficou 1,3% menor. Já a área plantada está prevista em 62,6 milhões de hectares, um aumento de 1,5% na
comparação com o ciclo anterior, o que equivale a um incremento de 911 mil hectares, explicado pelos aumentos
na área de algodão e soja. Segundo a pesquisa, a produtividade supera a marca anterior, mesmo em meio à falta
ou ocorrência de chuvas pontuais, além da incidência de temperaturas elevadas em algumas regiões de maior
produção. O grau de eficiência produtiva média do país deve passar dos 3.692 para 3.738 kg/ha.

Destaques

» Destaques Conab: Algodão: segundo a Conab, o algodão registrou grande concentração de plantio em
janeiro, em função do bom desempenho das cotações da pluma. Novas áreas foram incorporadas ao processo
produtivo, e a estimativa é de aumento de 27,9% na produção e 33% na área em relação a safra passada. Milho
primeira safra: o milho primeira safra perde em produção, com redução de 1,3% na comparação com o ciclo
anterior, atingindo 26,4 milhões de toneladas e a área cultivada reduz 1,2%. Mas, se acrescida da segunda safra,
a produção total poderá alcançar 91,6 milhões de toneladas, 13,5% a mais que em 2017/18. Soja: a produção
deve ser reduzida em 3,3%, atingindo 115,3 milhões de toneladas nessa safra, devido a redução da
produtividade, ocasionada por adversidades climáticas em alguns estados produtores. Safra de inverno: com o
início do plantio a partir de abril, estima-se a produção das culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada,
trigo e triticale) em cerca de 3,3% superior à obtida em 2018.


