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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.234 67 1,6 2,5 1.703 85 5,3 2,5 2,49 -3,5 -0,0 

Arroz 10.511 66 0,6 -0,5 1.679 -18 -1,1 -0,4 6,26 1,7 -0,1 

Feijão 3.058 36 1,2 1,2 2.921 -6 -0,2 0,4 1,05 1,4 0,7

Feijão 1ª safra 1.082 93 9,4 4,1 921 -1 -0,1 1,8 1,17 9,5 2,3

Feijão 2ª safra 1.242 -48 -3,7 -0,6 1.402 -5 -0,3 -0,3 0,89 -3,4 -0,3 

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

Milho 100.486 443 0,4 1,8 17.991 498 2,8 2,6 5,59 -2,3 -0,8 

Milho 1ª safra 26.058 411 1,6 -2,1 4.245 141 3,4 2,3 6,14 -1,8 -4,3 

Milho 2ª safra 73.271 94 0,1 3,3 13.230 352 2,7 2,7 5,54 -2,5 0,5

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

Soja 123.250 8.220 7,1 0,8 36.803 929 2,6 0,0 3,35 4,4 0,8

Trigo 5.347 192 3,7 3,7 2.041 0 0,0 0,0 2,62 3,7 3,7

Demais 4.234 104 2,5 0,8 1.702 90 5,6 10,1 - - -

Brasil 251.119 9.128 3,8 1,3 64.840 1.578 2,5 1,0 3,87 1,2 0,2 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 72.252 4.757 7,0 5,7 17.130 947 5,9 4,1 4,22 1,1 1,5

PR 39.474 3.222 8,9 1,1 9.643 -6 -0,1 -0,2 4,09 9,0 1,3

RS 33.375 -2.211 -6,2 -5,2 8.799 97 1,1 -0,2 3,79   - 7,2   - 5,1

GO 24.571 -67 -0,3 0,0 5.762 97 1,7 0,0 4,26   - 2,0   - 0,0

MS 19.902 1.584 8,6 1,7 4.925 54 1,1 -0,7 4,04 7,5 2,5
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 5º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Março/20

Produtividade (t/ha)

Safra

2019-20

Variação
Safra

2019-20

Variação
Safra

2019-20

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 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.

Safra Brasileira de Grãos 2019/20  -  5º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 5º levantamento (FEVEREIRO/2020)

Acompanhamento da Safra 2019/20: FEVEREIRO 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

Fevereiro de 2020
Informativo

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

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a quinta estimativa da safra 2019/20 aponta crescimento na
produção brasileira de grãos em comparação à temporada passada. O indicativo atual é de um volume total na ordem
de 251,1 milhões de toneladas, sinalizando incremento de 3,8% ou 9,1milhões de toneladas em relação a 2018/19. Para
a área semeada, a expectativa é que sejam cultivados 64,8 milhões de hectares, ou seja, uma variação positiva de 2,5%
em comparação a área utilizada na safra anterior. As condições climáticas vêm favorecendo as lavouras, e a perspectiva
é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nesta temporada.

» Destaques Conab: Arroz: para a próxima safra 2019/20, com a expectativa de manutenção de baixo volume colhido,
estoques de passagem menores, balança comercial equilibrada e baixo consumo, projeta-se um cenário com preços
ligeiramente acima dos cotados ao longo da atual safra. Milho: o relatório da Conab aponta um crescimento do
consumo de milho para ração animal, para 2020, pois o órgão prevê um incremento na ordem de 5% para o número de
animais nos planteis de aves e suínos. Além disso, destaca o consumo de milho para etanol em franco crescimento,
refletindo desta forma em uma demanda interna do grão de 70,5 milhões de toneladas no ano-safra 2019/20. As
exportações da atual safra ainda seguem estimadas em 34 milhões de toneladas, porém com viés de alta, dependendo
do volume da segunda safra comercializado antecipadamente que será destinado ao mercado externo. Como os preços
do cereal seguem em alta, as estimativas de produção e comercialização devem se confirmar nos patamares projetados,
visto que a paridade de exportação puxada pelo dólar valorizado está ditando o valor das cotações de milho nas
principais praças de comercialização do país. Assim, o estoque final da safra 2019/20 deve chegar a 8,4 milhões de
toneladas, com viés de baixa, o que passa a ser um fator complicador para o início da safra 2020/21 no país. Soja: Em
virtude da conclusão dos dados da safra 2018/19, finalizado em 31 de dezembro de 2019, as estimativas estão passando
por um processo de revisão e em breve será divulgado um novo quadro de oferta e demanda para a soja.


