
(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.088 1 0,0 -0,1 1.645 26 1,6 -0,1 2,49 -1,6 0,0
Arroz 10.517 67 0,6 0,4 1.678 -19 -1,1 0,7 6,27 1,8 -0,3 
Feijão 3.023 0 0,0 -0,1 2.921 -12 -0,4 -0,2 1,03 0,4 0,1

Feijão 1ª safra 1.036 47 4,8 -0,3 911 -12 -1,3 -0,8 1,14 6,1 0,5
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 737 -7 -1,0 0,0 604 0 0,0 0,0 1,22 -1,0 0,0

Milho 98.409 -1.637 -1,6 0,0 17.544 48 0,3 0,1 5,61 -1,9 -0,0 
Milho 1ª safra 26.313 666 2,6 0,2 4.152 48 1,2 0,2 6,34 1,4 -0,1 
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 1.160 -63 -5,1 0,0 514 0 0,0 0,0 2,26 -5,1 0,0

Soja 121.092 6.062 5,3 0,2 36.791 917 2,6 0,2 3,29 2,6 -0,0 
Trigo 5.217 0 0,0 -1,2 2.041 0 0,0 0,0 2,56 0,0 -1,2 

Demais 4.288 67 1,6 0,3 1.570 11 0,7 0,1 - - -
Brasil 246.634 4.560 1,9 0,1 64.188 970 1,5 0,1 3,84 0,3 -0,0 

(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

MT 68.094 721 1,1 0,0 16.437 306 1,9 0,1 4,14   - 0,8   - 0,0
PR 38.464 2.144 5,9 -0,2 9.657 8 0,1 -0,1 3,98 5,8   - 0,1
RS 35.272 -371 -1,0 0,5 8.814 111 1,3 0,4 4,00   - 2,3 0,0
GO 24.224 -414 -1,7 0,0 5.761 96 1,7 0,0 4,20   - 3,3 0,0
MS 19.568 1.250 6,8 0,0 4.961 90 1,8 0,0 3,94 4,9 0,0

Safra Brasileira de Grãos 2019/20  -  3º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2019/20 - 3º levantamento (DEZEMBRO/2019)

Acompanhamento da Safra 2019/20: DEZEMBRO DE 2019 -- 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 3º levantamento da safra 2019/20

Próximo Informativo - Janeiro/20

Produtividade (t/ha)

Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

Variação Safra
2019-20

Variação
(A) (A)

Dezembro de 2019
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 terceira estimativa da safra de grãos 2019/20 e
aponta um incremento na produção brasileira em comparação à temporada passada. O indicativo atual é de um
volume total na ordem de 246,6 milhões de toneladas, crescimento de 1,9% ou 4,6 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. A Conab pondera que as culturas de segunda e terceira
safras e as de inverno, o plantio tem início a partir de janeiro de 2020.

» Destaques Conab: Algodão: após crescimentos significativos de área nas duas últimas safras, na atual o
acréscimo é de apenas 1,6%, situando-se em 1,64 milhão de hectares. Arroz: redução de 1,1% na área cultivada,
totalizando 1,68 milhão de hectares, e uma produção de 10,5 milhões de toneladas, 0,6% superior à última safra.
Feijão primeira safra: a estimativa é de redução de 1,3% na área cultivada na safra 2019/20 em relação à
temporada passada. A cultura perde área nesse momento para o milho e a soja, que apresentam melhor
rentabilidade. Milho primeira safra: crescimento de 1,2% na área semeada, totalizando 4,2 milhões de hectares, e
produção estimada em 26,3 milhões de toneladas, 2,6% superior a 2018/19. Neste primeiro momento, a
destinação de área é maior para o plantio de soja e, a partir de janeiro, após a colheita da leguminosa, intensifica-
se a semeadura do milho, considerado como segunda safra, que atualmente representa 72% da produção total de
milho no país. 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 121,1 milhões de toneladas.
Trigo: a safra 2019 está em estágio avançado de colheita, e a projeção é que a produção desse cereal seja de 5,2
milhões de toneladas, redução de 3,9% em relação a 2018, sobretudo em consequência de adversidades climáticas
enfrentadas durante o ciclo. A safra 2020 do cereal deve ser idêntica à 2019.


