
(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.131 44 1,1 1,0 1.662 43 2,7 1,0 2,49 -1,6 0,0

Arroz 10.563 109 1,0 0,4 1.686 -12 -0,7 0,5 6,27 1,7 -0,0 

Feijão 3.023 0 0,0 0,0 2.909 -18 -0,6 -0,4 1,04 0,6 0,4

Feijão 1ª safra 1.039 50 5,0 0,3 905 -18 -1,9 -0,7 1,15 7,1 0,9

Feijão 2ª safra 1.250 -40 -3,1 0,0 1.407 0 0,0 0,0 0,89 -3,1 0,0

Feijão 3ª safra 734 -10 -1,3 -0,4 598 0 0,0 -1,0 1,23 -1,3 0,6

Milho 98.711 -1.332 -1,3 0,3 17.536 43 0,2 0,0 5,63 -1,6 0,4

Milho 1ª safra 26.618 971 3,8 1,2 4.148 44 1,1 -0,1 6,42 2,7 1,2

Milho 2ª safra 70.937 -2.241 -3,1 0,0 12.878 0 0,0 0,0 5,51 -3,1 0,0

Milho 3ª safra 1.157 -62 -5,1 -0,3 511 0 0,0 -0,6 2,26 -5,1 0,4

Soja 122.225 7.195 6,3 0,9 36.798 924 2,6 0,0 3,32 3,6 0,9

Trigo 5.155 0 0,0 -1,2 2.041 0 0,0 0,0 2,53 0,0 -1,2 

Demais 4.199 41 1,0 -2,1 1.545 -14 -0,9 -1,6 - - -

Brasil 248.007 6.057 2,5 0,6 64.176 967 1,5 0,0 3,86 1,0 0,6 

(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

MT 68.379 1.005 1,5 0,4 16.461 330 2,0 0,1 4,15   - 0,5 0,3

PR 39.043 2.723 7,5 1,5 9.663 13 0,1 0,1 4,04 7,4 1,5

RS 35.214 -429 -1,2 -0,2 8.813 111 1,3 0,0 4,00   - 2,4   - 0,2

GO 24.577 -61 -0,2 1,5 5.761 96 1,7 0,0 4,27   - 1,9 1,5

MS 19.571 1.253 6,8 0,0 4.962 91 1,9 0,0 3,94 4,9   - 0,0

Safra Brasileira de Grãos 2019/20  -  4º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 4º levantamento (JANEIRO/2020)

Acompanhamento da Safra 2019/20: JANEIRO DE 2020 -- 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 4º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Fevereiro/20

Produtividade (t/ha)

Safra

2019-20

Variação
Safra

2019-20

Variação
Safra

2019-20

Variação

(A) (A)

Janeiro de 2020
Informativo

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

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) apresentou sua quarta estimativa da safra 2019/20 que indica
um crescimento da produção brasileira de grãos em comparação à temporada passada. A previsão é de um volume
total na ordem de 248 milhões de toneladas, sinalizando incremento de 2,5% ou 6,1 milhões de toneladas em
relação a 2018/19. Para a área semeada a expectativa é que sejam cultivados 64,2 milhões de hectares, uma
variação positiva de 1,5% em comparação a safra anterior. As condições climáticas, que apresentaram certa
instabilidade no início do plantio de verão, seguem agora num ritmo de normalização e a perspectiva é que os
níveis de produtividade apresentem bom desempenho nessa temporada.

» Destaques Conab: Algodão: após crescimentos significativos de área nas duas últimas safras, nesta, verificou-se
um menor crescimento, de 2,7%, atingindo 1.662 mil hectares. Arroz: redução de 0,7% na área cultivada,
totalizando 1.686 mil hectares, e uma produção de 10,6 milhões de toneladas. Feijão primeira safra: estimativa é
de redução de 1,9% na área cultivada na safra 2019/20 em relação à temporada passada. A cultura perde área
neste momento para milho, soja e algodão, que apresentam melhor rentabilidade. Milho primeira safra:
crescimento de 1,1% na área semeada, totalizando 4,15 milhões de hectares, e produção estimada em 26,6
milhões de toneladas, 3,8% superior a 2018/19. Fatores como: incremento nas exportações e no mercado interno,
aumento do interesse pelo cereal para confinamento e produção de etanol, criam, a despeito da concorrência com
a soja, uma perspectiva positiva para o milho plantado na primeira safra. Soja: a cultura vem mantendo a
tendência de crescimento na área cultivada e, nesta safra, a estimativa aponta para crescimento de 2,6% em
relação ao ciclo passado, produzindo 122,2 milhões de toneladas. Trigo: a safra 2019 está finalizada com uma
produção de 5,15 milhões de toneladas, em consequência das adversidades climáticas enfrentadas durante o ciclo.
Para a safra 2020, o volume previsto para o cereal não teve alteração em relação à safra 2019.


