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

Algodão - caroço 3.995 988 32,9 0,7 1.590 416 35,4 0,3 2,51 -1,9 0,4
Arroz 10.596 -1.468 -12,2 -0,5 1.697 -275 -13,9 -0,5 6,24 2,0 -0,1 
Feijão 3.104 -12 -0,4 -0,8 2.978 -194 -6,1 -2,2 1,04 6,1 1,4

Feijão 1ª safra 974 -313 -24,3 0,2 923 -138 -13,0 -1,3 1,05 -13,0 1,5
Feijão 2ª safra 1.394 178 14,6 -3,3 1.475 -58 -3,8 -4,0 0,95 19,1 0,7
Feijão 3ª safra 737 123 20,0 2,8 580 2 0,3 1,2 1,27 19,6 1,6

Milho 95.254 14.545 18,0 1,3 17.242 626 3,8 -0,1 5,52 13,7 1,4
Milho 1ª safra 26.104 -706 -2,6 0,9 4.967 -115 -2,3 -1,0 5,26 -0,4 2,0
Milho 2ª safra 69.150 15.251 28,3 1,5 12.276 741 6,4 0,3 5,63 20,5 1,2

Soja 114.314 -4.968 -4,2 0,4 35.802 653 1,9 0,1 3,19 -5,9 0,4
Trigo 5.466 38 0,7 -2,9 2.515 473 23,1 23,1 2,17 -18,2 -21,2 
Demais 3.989 -84 -2,1 -3,3 995 -600 -37,6 -38,6 - - -

 Brasil (1) 236.718 9.039 4,0 0,6 62.820 1.098 1,8 -0,3 3,77 2,2 0,9 

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

MT 65.448 3.734 6,1 0,0 16.045 702 4,6 -0,2 4,08 1,4 0,2
PR 36.236 1.244 3,6 -0,7 9.613 48 0,5 -0,8 3,77 3,0 0,0
RS 35.227 1.959 5,9 1,3 8.645 27 0,3 0,0 4,08 5,6 1,3
GO 22.690 1.434 6,7 0,2 5.488 181 3,4 0,3 4,13 3,2 -0,0
MS 18.447 2.051 12,5 1,6 4.861 316 7,0 1,2 3,79 5,2 0,4

Safra Brasileira de Grãos 2018/19  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 8º levantamento (MAIO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: MAIO 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 8º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Junho/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

Maio de 2019
Informativo

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

O oitavo levantamento da produção de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para a safra 2018/19, foi
de 236,7 milhões de toneladas, volume 4,0% ou 9,0 milhões de toneladas acima da safra anterior. A área plantada foi
projetada em 62,8 milhões de hectares, aumento previsto de 1,8% sobre a safra 2017/18. Os maiores aumentos de área
foram de soja (653 mil hectares), milho segunda safra (741 mil hectares) e algodão (416 mil hectares).

» Destaques Conab: Algodão: a área plantada é de 1,59 milhões de hectares, sendo 35,4% maior que a safra passada,
sobretudo pelo aumento de área em Mato Grosso e na Bahia. Arroz: a produção deverá ser 12,2% menor que a safra
passada, especialmente em razão das reduções ocorridas nos principais estados produtores: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Mato Grosso e Tocantins. A estimativa para a produção nacional é de 10,6 milhões de toneladas. Milho: a
produção total de milho deverá atingir 95,2 milhões toneladas, representando um aumento de 18% em relação à temporada
passada, comprometida por problemas climáticos na segunda safra. Na primeira safra, a competição por culturas mais
rentáveis resultou em diminuição de área em relação à safra passada. A área plantada atingiu 4,9 milhões de hectares,
representando diminuição de 2,3%. Já a área do milho segunda safra deverá obter um aumento de 6,4% em relação à safra
passada, e foi estimulada pela antecipação da colheita da soja e pela possibilidade do aproveitamento integral da janela
climática, criando a expectativa de bons rendimentos na lavoura. O forte aumento na área plantada e a expectativa positiva
na produção deverão estabelecer novos recordes nacionais, contribuindo para que a produção total, de milho se transforme
na segunda maior safra do cereal produzida no país. Soja: As expectativas para a temporada 2018/19 mantêm a tendência
de crescimento da área plantada, atingindo 1,9% de crescimento em relação à safra passada. No entanto, a estimativa é de
redução na produtividade, devido a adversidades climáticas em importantes estados produtores, como Mato Grosso do Sul,
Goiás, São Paulo e Paraná. Ainda assim, as lavouras de ciclo médio e tardio foram menos impactadas por essas intempéries
climáticas e isso suavizou a previsão de diminuição do rendimento médio. A estimativa é que a produção seja de 114,3
milhões de toneladas, 4,2% inferior a safra passada. Ainda assim, será a segunda maior safra de soja da série histórica da
Conab.


