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

Algodão - caroço 4.087 1.080 35,9 1,3 1.618 444 37,8 0,5 2,53 -1,3 0,8
Arroz 10.449 -1.615 -13,4 0,2 1.697 -275 -13,9 0,2 6,16 0,7 0,0
Feijão 3.023 -93 -3,0 -0,6 2.933 -239 -7,5 -0,7 1,03 4,9 0,2

Feijão 1ª safra 986 -300 -23,4 -1,0 919 -142 -13,4 -0,3 1,07 -11,5 -0,8 
Feijão 2ª safra 1.293 77 6,3 -0,8 1.410 -122 -8,0 -0,8 0,92 15,5 -0,1 
Feijão 3ª safra 744 130 21,2 0,6 604 26 4,5 -1,2 1,23 16,0 1,8

Milho 99.984 19.275 23,9 0,7 17.495 879 5,3 0,9 5,71 17,7 -0,3 
Milho 1ª safra 26.189 -622 -2,3 -0,2 4.890 -192 -3,8 -0,3 5,36 1,5 0,1
Milho 2ª safra 73.796 19.897 36,9 1,0 12.605 1.071 9,3 1,4 5,85 25,3 -0,4 

Soja 115.030 -4.252 -3,6 0,0 35.874 725 2,1 0,0 3,21 -5,5 -0,0 
Trigo 5.400 -28 -0,5 -0,4 2.046 4 0,2 2,8 2,64 -0,7 -3,2 
Demais 4.166 93 2,3 3,5 1.553 -42 -2,6 3,5 - - -

 Brasil (1) 242.139 14.459 6,4 0,3 63.217 1.495 2,4 0,4 3,83 3,8 -0,1 

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

MT 67.374 5.660 9,2 0,0 16.131 788 5,1 0,2 4,18 3,8 -0,2
PR 36.821 1.829 5,2 -0,7 9.644 79 0,8 0,2 3,82 4,4 -0,9
RS 35.330 2.062 6,2 0,1 8.703 85 1,0 0,4 4,06 5,2 -0,3
GO 24.577 3.320 15,6 6,2 5.665 358 6,8 3,1 4,34 8,3 3,0
MS 18.318 1.918 11,7 -2,7 4.871 326 7,2 0,5 3,76 4,2 -3,1

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 12º levantamento da safra 2018/19

Próximo Informativo - Outubro/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  -  12º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2018/19 - 12º levantamento (SETEMBRO/2019)

Acompanhamento da Safra 2018/19: SETEMBRO 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

Setembro 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), em seu 12º levantamento da safra brasileira de grãos 2018/19, apontou
para uma colheita recorde de grãos na safra atual, da ordem de 242,1 milhões de toneladas, incremento de 6,4% sobre a
safra 2017/18. Esse resultado é reflexo de uma área recorde de 63,2 milhões de hectares e uma produtividade média de
3,83 toneladas por hectare. Nos últimos dez anos, enquanto a área plantada com grãos cresceu, em média, 2,7% ao ano, a
produção avançou o dobro, registrando alta de 5,3% ao ano, resultado do incremento da produtividade, o que se reflete na
conservação ambiental. Para ilustrar a magnitude deste avanço, imaginemos o seguinte cenário: se a produtividade fosse
igual a de 10 anos atrás, para termos a mesma safra de 2018/19 (242,1 mi tons.), seria necessária uma área plantada de 85,4
milhões de hectares. Ou seja, houve um efeito poupa terra de 22,2 milhões de hectares com o avanço da produtividade nas
lavouras brasileiras.

» Destaques Conab: Algodão: crescimento na produção de 35,9%, equivalente ao volume de 4,1 milhões de toneladas de
caroço de algodão. Colheita praticamente finalizada. Arroz: a produção de 10,4 milhões de toneladas é 13,4% menor que a
obtida em 2017/18 devido às reduções de área e produtividade ocorridas nos principais estados produtores. Feijão: a 1ª
safra apresentou redução de 23,4% na produção, ficando em 986 mil toneladas, devido, principalmente, às reduções nas
áreas de produção no Paraná, Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina. Colheita encerrada. A 2ª safra se beneficiou com o clima
mais favorável, o que contribuiu para uma produção de 1,3 milhão de toneladas, 6,3% acima da obtida na safra passada.
Colheita encerrada. Por fim, a 3ª safra teve o plantio finalizado em meados de julho. Estima-se uma produção de 744 mil
toneladas, 21,2% superior ao volume produzido em 2017/18. Colheita iniciando. Milho: a primeira safra registrou uma
produção de 26,2 milhões de toneladas, 2,3% inferior à da safra passada. Colheita encerrada. Já a segunda safra tem
previsão de produção recorde, 73,8 milhões de toneladas, crescimento de 36,9% sobre a safra de 2017/18. Colheita
praticamente encerrada. Soja: crescimento de 2,1% na área de plantio e redução de 3,6% na produção, atingindo 115
milhões de toneladas. Trigo: área estimada em 2 milhões de hectares, 0,2% maior que em 2018 e a produção em 5,4
milhões de toneladas. Conclusão do plantio na primeira quinzena de julho. Colheita iniciada no Paraná.


