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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.315 149 3,6 -0,1 1.671 53 3,3 -0,4 2,58 0,3 0,3

Arroz 10.848 403 3,9 2,6 1.650 -47 -2,8 0,0 6,57 6,8 2,7

Feijão 3.048 31 1,0 -2,3 2.923 1 0,0 0,3 1,04 1,0 -2,6 

Feijão 1ª safra 1.077 88 8,9 0,6 927 4 0,4 0,0 1,16 8,4 0,6

Feijão 2ª safra 1.236 -63 -4,9 -6,9 1.406 -11 -0,8 0,3 0,88 -4,1 -7,2 

Feijão 3ª safra 735 7 0,9 1,8 590 9 1,5 0,4 1,25 -0,5 1,3

Milho 102.337 2.294 2,3 0,5 18.518 1.025 5,9 1,8 5,53 -3,4 -1,3 

Milho 1ª safra 25.252 -394 -1,5 -0,1 4.222 118 2,9 0,0 5,98 -4,3 -0,1 

Milho 2ª safra 75.913 2.736 3,7 0,6 13.783 905 7,0 2,4 5,51 -3,1 -1,7 

Milho 3ª safra 1.171 -48 -3,9 1,3 511 0 0,0 0,0 2,29 -4,0 1,2

Soja 120.330 5.300 4,6 -1,4 36.844 970 2,7 0,0 3,27 1,9 -1,4 

Trigo 5.433 278 5,4 0,0 2.089 49 2,4 0,0 2,60 2,9 0,0

Demais 4.561 361 8,6 3,0 1.770 158 9,8 2,1 - - -

Brasil 250.871 8.816 3,6 -0,4 65.464 2.208 3,5 0,5 3,83 0,1 -0,9 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 73.404 5.910 8,8 0,1 17.174 991 6,1 0,2 4,27 2,5   - 0,2

PR 40.510 4.259 11,7 -0,8 9.745 95 1,0 0,6 4,16 10,7   - 1,4

RS 27.103 2.465 10,0 5,3 6.008 343 6,1 4,0 4,51 3,7 1,2

GO 25.971 -9.616 -27,0 -6,5 8.799 97 1,1 0,0 2,95   - 27,8   - 6,5

MS 19.346 1.028 5,6 -3,5 4.950 78 1,6 0,0 3,91 3,9   - 3,4
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 8º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Junho/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  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 8º levantamento (MAIO/2020)

Acompanhamento da Safra 2019/20: MAIO 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

Maio de 2020
Informativo

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

O volume da produção de grãos no país foi estimado em 250,9 milhões de toneladas, 3,6% ou 8,8 milhões de toneladas
superior ao colhido em 2018/19. As culturas de primeira safra estão com a colheita encerrada. A conclusão da produção desta
safra ainda depende do comportamento climático nas culturas de segunda safra, que se encontram em estádios avançados de
desenvolvimento. Em relação às culturas de terceira safra e de inverno, o plantio ainda está em andamento. Para a área
plantada, neste oitavo levantamento, estima-se crescimento de 3,5% ou 2,2 milhões de hectares em relação à safra passada,
situando-se em 65,5 milhões de hectares.

» Destaques Conab: Algodão: as condições climáticas, exceto em áreas pontuais, vêm favorecendo o desenvolvimento da
cultura, que, aliadas ao ganho de área, resulta numa produção de 4,3 milhões de toneladas de caroço, 3,6% superior à safra
passada. Arroz: com a colheita próxima da finalização, a produção está estimada em 10,8 milhões de toneladas, 3,9% superior
ao volume produzido na safra passada. Dessas, 9,9 milhões de toneladas em áreas de cultivo irrigado e 0,9 milhão de toneladas
em áreas de plantio de sequeiro. Feijão total: a estimativa nacional de plantio de feijão, somando a primeira, segunda e
terceira safras, na temporada 2019/20, apresenta uma área de 2,9 milhões de hectares, e uma produção de 3,0 milhões de
toneladas. Milho total: a estimativa nacional de plantio do milho, considerando a primeira, segunda e terceira safras, na
temporada 2019/20, deverá apresentar área de 18,5 milhões de hectares, e produção de 102,3 milhões de toneladas. Soja:
produção estimada em 120,3 milhões de toneladas, ganho de 4,6% em relação à safra 2018/19. Comparativamente ao
levantamento anterior houve perda de 1,4%, influenciada, sobretudo, pelas condições climáticas desfavoráveis no Rio Grande
do Sul. Estima-se que mais de 80% da safra já esteja comercializada. O prêmio do Porto de Paranaguá-PR em abril de 2020
continua oscilando dentro da média dos cinco anos, mas 89,7% superior ao cotado em abril de 2019. Os preços internos
continuam sustentados pelo dólar, que fechou abril de 2020 no valor próximo de R$ 5,20, com isso, os preços médios no Brasil,
no mês citado, foi de R$ 87 a saca de 60 quilos, valor superior ao cotado em março de 2020 (R$ 83 a sc de 60 kg) e 31%
superior ao cotado em abril de 2019 (R$ 67 a saca), quando a média do dólar era de R$ 3,89.


