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

Algodão - caroço 4.071 -16 -0,4 -        1.637 19 1,2 -         2,49 -1,6 -       
Arroz 10.645 195 1,9 -        1.687 -10 -0,6 -         6,31 2,4 -       
Feijão 2.969 -54 -1,8 -        2.898 -36 -1,2 -         1,02 -0,6 -       

Feijão 1ª safra 979 -7 -0,7 -        884 -36 -3,9 -         1,11 3,3 -       
Feijão 2ª safra 1.253 -40 -3,1 -        1.410 0 0,0 -         0,89 -3,1 -       
Feijão 3ª safra 737 -7 -1,0 -        604 0 0,0 -         1,22 -1,0 -       

Milho 98.390 -1.656 -1,7 -        17.538 42 0,2 -         5,61 -1,9 -       
Milho 1ª safra 26.293 647 2,5 -        4.145 41 1,0 -         6,34 1,5 -       
Milho 2ª safra 70.937 -2.241 -3,1 -        12.878 0 0,0 -         5,51 -3,1 -       
Milho 3ª safra 1.160 -63 -5,1 -        514 0 0,0 -         2,26 -5,1 -       

Soja 120.393 5.363 4,7 -        36.571 697 1,9 -         3,29 2,7 -       
Trigo 5.149 0 0,0 -        2.046 0 0,0 -         2,52 0,0 -       

Demais 4.198 30 0,7 -       1.556 1 0,0 -        - - -      
Brasil 245.814 3.861 1,6            -   63.934 713 1,1             -   3,84 0,5           -   

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

MT 67.964 590 0,9 -        16.395 264 1,6 -         4,15   - 0,8 -       
PR 38.672 2.168 5,9 -        9.663 17 0,2 -         4,00 5,8 -       
RS 34.849 -480 -1,4 -        8.761 58 0,7 -         3,98   - 2,0 -       
GO 24.242 -397 -1,6 -        5.764 99 1,7 -         4,21   - 3,3 -       
MS 19.567 1.249 6,8 -        4.961 90 1,8 -         3,94 4,9 -       

Safra Brasileira de Grãos 2019/20  -  1º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 1º levantamento (OUTUBRO/2019)

Acompanhamento da Safra 2019/20: OUTUBRO DE 2019 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

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 2018/19.
(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 2019/20.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Novembro/19

Produtividade (t/ha)

Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

Variação
(A) (A)

Outubro 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 1º levantamento da safra brasileira de grãos 2019/20, indicou
crescimento na agricultura brasileira, tanto para a área de plantio como para a produção de grãos, quando comparadas aos
valores obtidos na temporada passada. Para a área, a expectativa é que sejam cultivados 63,9 milhões hectares, uma expansão de
1,1% em comparação com a safra 2018/19. O aumento equivale a um acréscimo de 713 mil hectares, influenciado pelo
crescimento da área de soja. Já a estimativa para a produção de grãos na safra 2019/20 é de 245,8 milhões de toneladas,
apresentando variação positiva de 1,6% em relação ao ciclo anterior, representando aumento de 3,9 milhões de toneladas.
Quanto a produtividade, a previsão é que essa temporada deve registrar a segunda maior produtividade média da série histórica,
muito em razão do aumento do pacote tecnológico utilizado pela agricultura brasileira.

» Destaques Conab: Algodão: A área estimada para essa temporada, depois de dois períodos de expansão, é de 1,6 milhões de
hectares, aumento de 1,2% em relação à safra passada. O plantio deve iniciar em novembro. Arroz: a produção foi projetada em
10,6 milhões de toneladas, 1,9% acima da obtida em 2018/19. Apesar da redução da área, a maior proporção de áreas irrigadas,
que possuem uma maior produtividade, permitiram esse leve aumento na estimativa da produção. Feijão: o plantio da 1ª safra já
iniciou na Região Sul e Sudeste, e a estimativa para esta safra é de uma produção próxima à obtida em 2018/19, com leve
diminuição de 0,7%. Apesar da menor área semeada, estima-se que a produtividade se recupere e aumente 3,3% em relação à
última safra, que sofreu com os problemas decorrentes das adversidades climáticas e prejudicaram a produção. Para a 2ª safra a
expectativa é de uma produção de 1,2 milhão de toneladas, 3,1% menor que na safra passada. Por fim, a 3ª safra também deve
apresentar queda na produção. Estima-se uma produção de 737 mil toneladas, 1% inferior ao volume produzido em 2018/19.
Milho: a estimativa da produção de milho 1ª safra é de 26,3 milhões de toneladas, 2,5% maior que a da safra passada. A
semeadura está avançada na Região Sul, e outras regiões esperam por condições mais adequadas ao plantio. Já a 2ª safra deve
alcançar produção de 70,9 milhões de toneladas. A Conab constatou o surgimento de uma 3ª safra, sobretudo na região de SE, AL
e Nordeste da BA, cujo plantio se concentra no período entre maio e junho. Para essa safra, a produção deverá ser de 1,56 milhão
de toneladas. Soja: a estimativa é de uma produção de 120,4 milhões de toneladas, 4,7% maior que a safra passada, superando a
produção recorde de 2017/18, avaliada em 119,3 milhões de toneladas.


