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

Algodão - caroço 4.013 1.005 33,4 0,4 1.600 425 36,2 0,6 2,51 -2,0 -0,1 
Arroz 10.510 -1.554 -12,9 -0,8 1.697 -275 -14,0 0,0 6,19 1,2 -0,8 
Feijão 3.071 -45 -1,5 -1,1 2.983 -189 -6,0 0,2 1,03 4,8 -1,2 

Feijão 1ª safra 994 -293 -22,8 2,1 922 -140 -13,2 -0,2 1,08 -11,1 2,2
Feijão 2ª safra 1.368 152 12,5 -1,9 1.470 -63 -4,1 -0,3 0,93 17,2 -1,6 
Feijão 3ª safra 710 96 15,6 -3,7 591 13 2,3 1,9 1,20 13,0 -5,5 

Milho 97.010 16.301 20,2 1,8 17.309 693 4,2 0,4 5,60 15,4 1,5
Milho 1ª safra 26.333 -478 -1,8 0,9 4.980 -103 -2,0 0,3 5,29 0,2 0,6
Milho 2ª safra 70.677 16.778 31,1 2,2 12.330 795 6,9 0,4 5,73 22,7 1,8

Soja 114.843 -4.439 -3,7 0,5 35.822 673 1,9 0,1 3,21 -5,5 0,4
Trigo 5.474 46 0,9 0,1 1.973 -69 -3,4 -0,1 2,77 4,4 0,2
Demais 3.980 -94 -2,3 -0,2 1.530 -66 -4,1 -0,4 - - -

 Brasil (1) 238.900 11.221 4,9 0,9 62.914 1.192 1,9 0,1 3,80 2,9 0,8 

(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  -  9º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 9º levantamento (JUNHO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: JUNHO 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 9º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Julho/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

Junho de 2019
Informativo

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

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) divulgou sua estimativa para a produção de grãos, para a safra 2018/19, prevendo
um crescimento de 4,9% ou 11,2 milhões de toneladas sobre a safra anterior, totalizando 238,9 milhões de toneladas. A área plantada
foi projetada em 62,9 milhões de hectares, incremento de 1,9% sobre a área de 2017/18. Os maiores aumentos de área são de soja
(672,8 mil hectares), milho segunda safra (795,3 mil hectares) e algodão (425 mil hectares). Tanto a produção quanto a área plantada
com grãos, se confirmada a perspectiva apresentada nesse relatório para a safra 2018/19, representará um recorde na série histórica,
iniciada em 1976. Nesse período (2018/19 vs. 1976/77), enquanto a área plantada cresceu apenas 69%, a produção de grãos aumentou
em 409%, graças ao pacote tecnológico aplicado na nossa agricultura e que proporcionou um salto na produtividade das lavouras.

» Destaques Conab: Milho (1ª e 2ª safra): o quadro de oferta e demanda de milho, neste levantamento, veio com alguns ajustes
importantes: i) houve ajuste na base de consumo, onde foram atualizados os índices de conversão alimentar do plantel de animais,
bem como dados de consumo industrial, cujo consumo para produção de etanol de milho já faz parte do contexto da cadeia produtiva
do cereal; ii) houve um forte incremento na safra 2018/19, prevista em 97 milhões de toneladas; iii) outro ponto a destacar é o
aumento na estimativa de exportação do cereal, visto que em maio registrou um volume de quase 1 milhão de toneladas, recorde para
este período, bem como uma estimativa de 2,8 milhões de toneladas para junho. Com isso, os embarques previstos para o final da safra
2018/19 passaram para 32 milhões de toneladas; iv) houve também uma forte comercialização antecipada do milho segunda safra, com
destaque para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná; v) um dos fatores que incentivou a comercialização neste último mês
foi o atraso no plantio da safra dos Estados Unidos, que já semeou 15% da safra fora da janela e atingiu apenas 83%, contra 99% do ano
passado e da média de 5 anos. Neste sentido a paridade de exportação ficou em patamar maior do que as expectativas anteriores,
segurando o movimento baixista que se desenhava diante da elevada safra prevista no Brasil. 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,
correspondendo ao plantio de 35,8 milhões de hectares. A soja é um produto com forte liquidez, que tem proporcionado um quadro de
suporte dos preços no âmbito interno, reforçando a aposta anual dos produtores no incremento de área para esse produto. A oferta do
produto foi estimada em 114,8 milhões de toneladas, queda de 3,7% sobre a safra anterior.


