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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.318 152 3,6 0,9 1.677 59 3,6 0,4 2,57 0,0 0,6

Arroz 10.569 124 1,2 0,4 1.651 -47 -2,8 -0,4 6,40 4,1 0,8

Feijão 3.121 100 3,3 -0,6 2.915 -12 -0,4 -1,7 1,07 3,7 1,1

Feijão 1ª safra 1.071 82 8,3 2,0 927 4 0,4 0,2 1,16 7,8 1,8

Feijão 2ª safra 1.328 29 2,2 -2,1 1.402 -16 -1,1 -2,8 0,95 3,4 0,7

Feijão 3ª safra 722 -10 -1,4 -1,6 587 0 0,0 -1,8 1,23 -1,4 0,2

Milho 101.868 1.825 1,8 1,8 18.197 704 4,0 1,7 5,60 -2,1 0,1

Milho 1ª safra 25.275 -372 -1,5 -1,1 4.220 116 2,8 -0,3 5,99 -4,2 -0,8 

Milho 2ª safra 75.437 2.259 3,1 2,8 13.464 586 4,5 2,4 5,60 -1,4 0,4

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

Soja 122.060 7.030 6,1 -1,7 36.848 974 2,7 0,1 3,31 3,3 -1,8 

Trigo 5.431 277 5,4 1,6 2.089 49 2,4 2,4 2,60 2,9 -0,8 

Demais 4.428 228 5,4 2,4 1.733 121 7,5 0,1 - - -

Brasil 251.795 9.735 4,0 0,0 65.110 1.848 2,9 0,5 3,87 1,1 -0,6 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 73.357 5.862 8,7 0,8 17.136 953 5,9 0,3 4,28 2,6 0,5

PR 40.842 4.591 12,7 1,6 9.688 38 0,4 0,9 4,22 12,2 0,7

RS 27.766 -7.821 -22,0 -12,7 8.799 97 1,1 0,0 3,16   - 22,8   - 12,7

GO 25.748 1.110 4,5 4,9 5.778 113 2,0 0,4 4,46 2,5 4,6

MS 20.038 1.720 9,4 0,1 4.952 80 1,7 0,1 4,05 7,6 0,1
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 7º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Maio/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  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 7º levantamento (ABRIL/2020)

Acompanhamento da Safra 2019/20: ABRIL 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

Abril de 2020
Informativo

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

Segundo os dados do sétimo levantamento para a safra brasileira de grãos 2019/20, divulgado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), as culturas de primeira safra estão em fase final de colheita e as de segunda com as áreas semeadas
próximas da conclusão, sobretudo milho segunda safra. Com isso, a produção de grãos no país poderá atingir, nesta safra, um
volume de 251,8 milhões de toneladas, 4% ou 9,7 milhões de toneladas superior à obtida na safra anterior. Para a área
plantada, estima-se crescimento de 2,9% ou 1,85 milhão de hectares, situando-se em 65,1 milhões de hectares.

» Destaques Conab: Algodão: apesar do bom volume comercializado da safra, que será colhida no segundo semestre deste
ano, a preocupação dos produtores agora é com o desdobramento da crise do coronavírus, que impactará na demanda global,
principalmente dos bens que não são de primeira necessidade. Cabe destacar também a crise do petróleo, que fez o preço do
óleo cair abruptamente e impactou negativamente na competitividade da fibra orgânica. Arroz: com a expectativa de leve
expansão (+1,2%) do volume colhido, de estoques de passagem menores, de balança comercial equilibrada e de crescimento
do consumo, projeta-se preço elevado ao longo de todo o período de comercialização da nova safra. Mais especificamente
sobre o incremento esperado de consumo, com a intensificação da crise do Covid-19 e o isolamento social de parte da
população, haverá um aumento na alimentação em domicílio, o que possivelmente refletirá em aumento de consumo de arroz.
Feijão: na segunda quinzena de março, o mercado passou por uma forte oscilação positiva de preços em virtude da elevada
demanda do varejo causada pelo coronavírus. Mas, aos poucos, com boa parte do consumidor abastecido, verificou-se um
fraco interesse nas aquisições, e os preços recuaram. Cabe ressaltar que, para 2020, de forma geral, projeta-se uma
manutenção do consumo brasileiro de feijão. Milho: com aproximadamente 60% da segunda safra já comercializada, a preços
bem acima dos custos de produção, produtores capitalizados estão tomando risco de um mercado especulativo. Dólar bastante
valorizado, queda acentuada das cotações em Chicago, devido a intenção de aumento da área plantada nos EUA, com
consequente incremento da produção, estimulam o ambiente especulativo. Soja: para abril, é esperado que o problema do
coronavírus continue sendo um forte motivo de baixa dos preços internacionais. No mercado nacional, estima-se que mais de
75% da safra já esteja comercializada. Os preços internos continuam sustentados pelo dólar.


