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

Algodão - caroço 3.969 962 32,0 2,8 1.586 411 35,0 1,0 2,50 -2,2 1,7
Arroz 10.654 -1.410 -11,7 0,2 1.705 -267 -13,5 -0,7 6,25 2,1 0,8
Feijão 3.130 14 0,5 1,8 3.044 -128 -4,0 0,0 1,03 4,7 1,8

Feijão 1ª safra 972 -315 -24,5 -1,6 935 -126 -11,9 -0,7 1,04 -14,3 -0,9 
Feijão 2ª safra 1.442 226 18,6 6,3 1.536 3 0,2 0,7 0,94 18,4 5,5
Feijão 3ª safra 717 103 16,8 -2,0 573 -5 -0,9 -0,9 1,25 17,8 -1,1 

Milho 94.009 13.299 16,5 1,3 17.256 639 3,8 1,1 5,45 12,2 0,2
Milho 1ª safra 25.871 -940 -3,5 -1,3 5.019 -64 -1,3 -0,1 5,16 -2,3 -1,2 
Milho 2ª safra 68.138 14.239 26,4 2,3 12.237 703 6,1 1,6 5,57 19,2 0,7

Soja 113.823 -5.458 -4,6 0,3 35.775 626 1,8 -0,1 3,18 -6,2 0,4
Trigo 5.631 203 3,7 0,0 2.042 0 0,0 0,0 2,76 3,7 0,0
Demais 4.125 57 1,4 8,1 1.620 26 1,6 1,1 - - -

 Brasil (1) 235.341 7.666 3,4 0,9 63.028 1.307 2,1 0,3 3,73 1,2 0,6 

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

MT 65.448 3.734 6,1 0,7 16.074 731 4,8 0,5 4,07 1,2 0,2
PR 36.499 1.507 4,3 2,8 9.687 122 1,3 0,6 3,77 3,0 2,1
RS 34.788 1.520 4,6 0,3 8.645 27 0,3 0,0 4,02 4,2 0,4
GO 22.634 1.377 6,5 1,3 5.474 167 3,2 0,2 4,13 3,2 1,1
MS 18.150 1.755 10,7 0,8 4.804 259 5,7 0,6 3,78 4,7 0,2

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 7º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Maio/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  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 7º levantamento (ABRIL/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: ABRIL 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

Abril de 2019
Informativo

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

O sétimo levantamento da produção de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para a safra 2018/19, foi
de 235,3 milhões de toneladas, volume 3,4% ou 7,7 milhões de toneladas acima da safra anterior. A área plantada foi
projetada em 63 milhões de hectares, aumento previsto de 2,1% sobre a safra 2017/18. Os maiores aumentos de área
foram de soja (626 mil hectares), milho segunda safra (703 mil hectares) e algodão (411 mil hectares).

» Destaques Conab: Arroz: a produção deverá ser 11,7% menor que a safra passada, principalmente em razão das reduções
ocorridas nos estados produtores de destaque: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Tocantins. Feijão: na
primeira safra deste ano, a menor área semeada e os problemas decorrentes de adversidades climáticas prejudicaram a
produção, representando diminuição de 24,5% em comparação a 2017/18. Na segunda safra do grão, a situação favorável
de mercado foi um fator motivador para manter a mesma área cultivada na safra antecedente, o que associado ao aumento
esperado para produtividade pode resultar em aumento da produção. Milho: apesar de ter sido verificado a migração de
áreas de feijão primeira safra, cana-de-açúcar e pastagens para o milho primeira safra, a competição por culturas mais
rentáveis resultou em diminuição de área em relação à safra passada. A área plantada atingiu 5,02 milhões de hectares,
representando diminuição de 1,3%. Já a área do milho segunda safra deverá obter um aumento de 6,1% em relação à safra
passada, bastante estimulada pela antecipação da colheita da soja e pela possibilidade do aproveitamento integral da janela
climática, criando a expectativa de bons rendimentos na lavoura e maior produção. Soja: As expectativas para a temporada
2018/19 mantêm a tendência de expansão da área plantada, atingindo 1,8% de crescimento em relação à safra passada,
correspondendo ao plantio de 35,78 milhões de hectares. Espera-se redução na produtividade, ocasionada por adversidades
climáticas severas em importantes estados produtores, como Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná, quando
comparada à excelente produtividade da safra passada. Assim, a produção deve chegar a 113,8 milhões de toneladas,
volume 4,6% menor que a safra recorde de 2017/18, mas ainda representa a terceira maior colheita da série histórica da
Conab.


