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BRASIL
A Safra de verão 2018/19 vem sendo cultivada no país, e, propiciada pela chegada precoce e
consistente das chuvas nas principais regiões produtoras do país, vêm registrando acelerado ritmo de
plantio, o que traz bons indicativos quanto as produtividades da safra de verão, e, em especial, para a
safrinha de milho cultivada após a soja. Segundo dados da Conab divulgados em Novembro, a área
plantada no Brasil deve ficar no intervalo entre 61,89 e 63,11 milhões de hectares, o que representa
uma variação de +0,3 a 2,2% em relação à safra anterior.
A maior elevação absoluta da área plantada é esperada na cultura da soja, a qual pode alcançar em
2019 um total de 36,12 milhões de hectares, com elevação de +2,8%, isso no cenário de Limite
Superior apontado pela Conab. Já no caso do milho, segundo principal grão produzido no país, as
expectativas também são de elevações na área plantada dos cultivos de verão, de até 3,5%.
Tabela 1. Projeção de área total – Safra 2018/19 – Brasil (Fonte: CONAB).
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Também são esperadas elevações significativas nas áreas plantadas de Algodão (de 12,1 a 21,4%) e de
Amendoim (+1,9 a +5,2%). Entre as culturas nas quais são esperadas reduções na área plantada desta
nova safra, destaque para o Arroz (-0,5 a -7,2%) e para o Feijão (-1,3 a -2,6%). No caso do feijão, os
resultados projetados se referem ao produto cultivado na primeira safra (verão ou safra das águas), já
que os cultivos de safrinha (2ª safra) e da safra irrigada (3ª safra) ainda não foram atualizados.
Em relação a produtividade média esperada para esta safra, a Conab aponta um crescimento em
relação à safra anterior, de 2,2%, atingindo uma média de 3.775 quilogramas por hectare. Este
crescimento é resultado principalmente da elevação da produtividade média projetada para o milho
safrinha, que foi afetado em 2018 pela falta de chuvas durante os meses de março e abril. Para o milho
de segunda safra a Conab estima um avanço de 16,9% na produtividade, atingindo um patamar de
5.518 quilogramas por hectare (91,2 sacas por hectare).
Com isso a produção total de grãos nesta Safra 2018/19 é projetada atualmente num intervalo de
233,6 a 238,2 milhões de toneladas, o que representa uma variação de +2,5 a 4,5% em relação a safra
anterior, quando foram produzidas 227,9 milhões de toneladas em todo país.
Outro dado importante a ser analisado é referente ao balanço de oferta e demanda, principalmente
de soja e milho. No caso do cereal, mesmo com a redução significativa da produção na última safra,
em função do baixo volume esperado nas exportações de 2018, os estoques ainda devem permanecer
em níveis elevados (15,78 milhões de toneladas), ficando nestes últimos anos abaixo apenas dos
estoques observados na Safra 2016/17 (17,24 milhões de toneladas). Já no caso da oleaginosa,
impulsionada pelo elevado volume de exportações em 2018 (que deve chegar a 76 milhões de
toneladas), deve registrar ao final de 2018 estoques extremamente baixos (670 mil toneladas),
superior apenas ao resultado observado na Safra 2011/12 (446 mil toneladas).

GOIÁS
Para Goiás, a Conab também estima uma ampliação na área plantada total desta Safra 2018/19. A
companhia avalia um crescimento variando de +1,9 a 3,1% em relação à safra passada, alcançando um
intervalo entre 5,40 e 5,47 milhões de hectares cultivados com grãos. Também se estima atualmente
um incremento na produtividade média do estado de Goiás, de +4,3%, passando de 4.006 quilogramas
por hectare na última safra para 4.177 quilogramas por hectare na atual. Com isso a produção total
de grãos em Goiás também deve ser maior nesta safra, sendo estimada atualmente dentro do
intervalo de 22,60 a 22,85 milhões de toneladas, o que representa uma elevação de 6,3 a 7,5% em
relação à safra passada.
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Assim como em nível nacional, o principal crescimento em produção é esperado para a cultura do
milho, que deve recuperar os patamares produtivos da Safra 2016/17. Para o cereal é estimada uma
produção total variando de 9,76 a 9,83 milhões de toneladas, o que equivale a um crescimento de
20,4 a 21,3% em relação à safra anterior. Já no caso da Soja, que registrou uma excelente safra em
2018, as estimativas atuais apontam elevação na área plantada (de 2,0 a 3,5%), porém com a redução
esperada na produtividade média (-5,1%), a produção deve ser inferior a safra passada (-1,8 a 3,2%).
Entre as demais culturas, destaque para o crescimento esperado na área plantada de algodão (+12,0
a +20,0%), e as queda no Arroz (-2,3 a -3,2%) e no feijão primeira safra (-24,9 a -30,1%).

Fonte: CONAB

Elaboração: IFAG TÉCNICO
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