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

Algodão - caroço 3.995 988 32,9 -0,4 1.600 426 36,2 0,0 2,50 -2,5 -0,5 
Arroz 10.428 -1.636 -13,6 -0,8 1.694 -278 -14,1 -0,2 6,16 0,6 -0,6 
Feijão 3.021 -96 -3,1 -1,6 2.950 -221 -7,0 -1,1 1,02 4,2 -0,6 

Feijão 1ª safra 997 -290 -22,5 0,3 922 -140 -13,2 0,0 1,08 -10,8 0,3
Feijão 2ª safra 1.302 86 7,1 -4,8 1.429 -104 -6,8 -2,8 0,91 14,9 -2,0 
Feijão 3ª safra 722 108 17,5 1,7 600 22 3,8 1,5 1,20 13,2 0,1

Milho 98.504 17.795 22,0 1,5 17.255 638 3,8 -0,3 5,71 17,5 1,9
Milho 1ª safra 26.153 -658 -2,5 -0,7 4.901 -181 -3,6 -1,6 5,34 1,1 0,9
Milho 2ª safra 72.351 18.452 34,2 2,4 12.354 819 7,1 0,2 5,86 25,3 2,2

Soja 115.018 -4.264 -3,6 0,2 35.867 717 2,0 0,1 3,21 -5,5 0,0
Trigo 5.489 61 1,1 0,3 1.994 -49 -2,4 1,0 2,75 3,6 -0,7 
Demais 4.197 124 3,0 5,5 1.538 -57 -3,6 0,5 - - -

 Brasil (1) 240.652 12.972 5,7 0,7 62.897 1.176 1,9 0,0 3,83 3,7 0,8 

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

MT 67.216 5.502 8,9 1,3 16.066 723 4,7 0,0 4,18 4,0 1,3
PR 37.096 2.104 6,0 2,1 9.621 56 0,6 0,1 3,86 5,4 2,1
RS 35.296 2.028 6,1 0,3 8.670 53 0,6 0,3 4,07 5,5 0,0
GO 23.164 1.908 9,0 1,1 5.496 189 3,6 0,0 4,22 5,2 1,1
MS 18.908 2.508 15,3 -1,2 4.861 315 6,9 0,0 3,89 7,8 -1,2

Safra Brasileira de Grãos 2018/19  -  10º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 10º levantamento (JULHO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: JULHO 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 10º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Agosto/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação Safra
2018-19

Variação
(A) (A)

Julho 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 5,7% ou 13,0 milhões de toneladas sobre a safra anterior, totalizando 240,6 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 foram
projetados para o milho segunda safra (819,2 mil hectares), para a soja (717,4 mil hectares) e para o algodão (425,5 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 iniciada em 1976. A normalização climática, coincidindo com o plantio da segunda safra, criou a
expectativa de boas produtividades, consolidando a perspectiva de se alcançar a maior produção registrada na série histórica da Conab.

» Destaques Conab: Soja, milho, arroz e algodão correspondem a 95,8% do que será produzido nesta safra, segundo o levantamento.
Algodão: a área plantada, nesta temporada, deve apresentar aumento de 36,2% em relação aos 1.174,7 mil hectares efetivados na
safra passada. Fatores como clima favorável, taxa de câmbio, redução dos níveis de estoques internacionais, evolução dos preços nas
principais praças produtoras e o bom ritmo das exportações, contribuíram para consolidação desse quadro. Milho: a projeção é de 98,5
milhões de toneladas para a produção total do cereal, representando um aumento de 22% em relação à temporada passada,
comprometida por problemas climáticos na segunda safra. Esse crescimento do volume produzido será puxado pela segunda safra, com
a área e a produção sinalizando para aumentos de 7,1% e 34,2%, respectivamente, em relação à safra anterior. Neste período houve
bastante estímulo para a produção de milho devido à antecipação da colheita da soja e pela possibilidade do aproveitamento integral
da janela climática, criando a expectativa de bons rendimentos na lavoura. Soja: com a iminente conclusão da colheita (restando
apenas algumas áreas na Região Norte e Nordeste) há a perspectiva de confirmação da produção de soja de 115 milhões de toneladas
nessa safra, uma redução de 3,6% em relação à temporada passada, mas ainda assim se consolidando como a segunda maior produção
de soja na série histórica da Conab. Houve aumento de área plantada em comparação a 2017/18, alcançando cerca de 35,8 milhões de
hectares. A produtividade média alcançada deve ser menor em razão das adversidades climáticas registradas ao longo do ciclo, o que
explica a queda na produção. Ainda assim, as lavouras com variedades de ciclo médio e tardio foram menos afetadas pelas intempéries
climáticas e isso suavizou a previsão inicial de diminuição da produtividade média.


