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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.278 112 2,7 1,1 1.671 53 3,3 -1,9 2,56 -0,6 3,0

Arroz 10.525 79 0,8 0,1 1.657 -41 -2,4 -1,3 6,35 3,2 1,5

Feijão 3.140 118 3,9 2,7 2.965 38 1,3 1,5 1,06 2,6 1,2

Feijão 1ª safra 1.050 60 6,1 -3,0 925 2 0,2 0,4 1,13 5,9 -3,4 

Feijão 2ª safra 1.357 68 5,2 9,3 1.442 35 2,5 2,9 0,94 2,7 6,2

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

Milho 100.083 41 0,0 -0,4 17.893 400 2,3 -0,5 5,59 -2,2 0,1

Milho 1ª safra 25.561 -86 -0,3 -1,9 4.233 129 3,2 -0,3 6,04 -3,4 -1,6 

Milho 2ª safra 73.366 189 0,3 0,1 13.150 272 2,1 -0,6 5,58 -1,8 0,7

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

Soja 124.205 9.175 8,0 0,8 36.821 947 2,6 0,0 3,37 5,2 0,7

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

Demais 4.326 196 4,7 2,2 1.732 120 7,4 1,8 - - -

Brasil 251.904 9.913 4,1 0,3 64.779 1.517 2,4 -0,1 3,89 1,7 0,4 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 72.778 5.283 7,8 0,7 17.080 896 5,5 -0,3 4,26 2,2 1,0

PR 40.219 3.968 10,9 1,9 9.604 -46 -0,5 -0,4 4,19 11,5 2,3

RS 31.789 -3.797 -10,7 -4,8 8.799 97 1,1 0,0 3,61   - 11,6   - 4,8

GO 24.535 -103 -0,4 -0,1 5.757 92 1,6 -0,1 4,26   - 2,0   - 0,0

MS 20.016 1.698 9,3 0,6 4.949 78 1,6 0,5 4,04 7,6 0,1
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 6º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Abril/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  -  6º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 6º levantamento (MARÇO/2020)

Acompanhamento da Safra 2019/20: MARÇO 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

Março de 2020
Informativo

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

Segundo os dados do sexto levantamento para a safra brasileira de grãos 2019/20, divulgado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), o indicativo atual aponta para um volume total na ordem de 251,9 milhões de toneladas,
incremento de 9,9 milhões de toneladas em relação a 2018/19. Para a área plantada, a expectativa é que sejam cultivados
64,8 milhões de hectares, aumento de 2,4% em comparação a 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: Algodão: após crescimentos significativos de área nas duas últimas safras, no levantamento atual,
apesar do contínuo crescimento, verificou-se um ritmo menor de expansão (+3,3%), atingindo 1,67 milhão de hectares,
contra 1,62 milhão de hectares em 2018/19. Arroz: a expectativa aponta para uma produção de 10,5 milhões de toneladas
para a safra 2019/20, resultado ligeiramente acima do observado na safra anterior. Esse resultado é reflexo do aumento
previsto para a produtividade que compensou a redução de 2,4% na área cultivada. Feijão primeira safra: a produtividade
maior deverá resultar em uma produção de 1,05 milhão de toneladas, 6,1% superior que na última safra, que sofreu com os
problemas decorrentes das adversidades climáticas. No caso da segunda safra, as lavouras estão na fase de implantação. Há
expectativa de cultivo de 1,44 milhão de hectares, crescimento de 2,5% sobre a área cultivada na safra anterior. Paraná,
Mato Grosso e Minas Gerais estão entre as maiores áreas plantadas nesse período. Milho primeira safra: influenciada pelas
boas cotações do cereal, houve crescimento de 3,2% na área semeada, totalizando 4,23 milhões de hectares, e a produção
está estimada em 25,6 milhões de toneladas. Com relação à segunda safra, a semeadura iniciada em janeiro vem
acontecendo de acordo com o avanço da colheita da soja. A área apresenta crescimento de 2,1%, tendo em vista a sua
rentabilidade atual e as condições climáticas favoráveis. Para a produção total do milho primeira e segunda safras estima-se
uma produção de 100,1 milhões de toneladas. Soja: a cultura manteve a tendência de crescimento na área cultivada e, nesta
safra, a estimativa aponta para acréscimo na produção de 8% em relação ao ciclo passado, produzindo 124,2 milhões de
toneladas.


