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BRASIL
A Safra de verão 2018/19 caminha para fase final de plantio no Brasil, tendo registrado neste ano o
ritmo mais rápido de cultivo já observado no país. Propiciada pela chegada precoce de chuvas nas
principais regiões produtoras, em especial no Centro-Oeste, os cultivos de verão puderam ser
antecipados, o que garantiu uma conclusão dos trabalhos de implementação das lavouras nesta safra
tem período recorde. A soja, principal cultura cultivada na safra de verão, vem registrado excelente
desenvolvimento na maior parte do país, o que já aponta para um novo crescimento na produção total
deste ano, mesmo que ainda não apontado nos relatórios oficiais.
Tabela 1. Projeção de área total – Safra 2018/19 – Brasil (Fonte: CONAB).

No Levantamento de Safra da Conab divulgado no mês de novembro, a companhia apontou que a
área plantada no país deve crescer entre +0,3 e +2,2% em relação à safra passada, com total cultivado
ficando entre 61,89 e 63,11 milhões de hectares, isso quando somados a safra de grãos e de cereais

1

de inverno. O maior crescimento absoluto é esperado na soja, que pela primeira vez deve atingir uma
área cultivada superior a 36 milhões de hectares. A área de milho primeira safra também deve ser
maior nesta safra, com expectativas atuais de crescimento variando de +0,5 a +3,5%. As condições
climáticas são favoráveis até o momento e são esperadas elevações nos atuais níveis de produtividade
apontados pela Conab, que para a soja é de 3.302 quilogramas por hectare e para o milho de verão é
de 5.160 quilogramas por hectare.
A previsão de novembro da Conab aponta uma produção total de grãos no Brasil variando de 233,68
a 238,28 milhões de hectares nesta safra, o equivalente ao crescimento de +2,5 a 4,5% em relação ao
observado na safra passada. O maior crescimento é esperado para a cultura do milho, onde se
prospecta uma recuperação nos patamares produtivos perdidos em 2017/18, quando além de quedas
na área plantada da safrinha, os cultivos foram afetados por estiagens nos meses de março e abril, o
que causou perdas de produtividade em importante estados produtores.

GOIÁS
Para Goiás, a Conab estima uma produção total de grãos nesta safra variando de 22,60 a 22,85 milhões
de toneladas nesta safra, o equivalente a uma alta entre 6,3, a 7,5% em relação à safra anterior. O
resultado positivo é fruto da expectativa de aumento na área plantada no estado, que deverá superar
5,4 milhões de hectares nesta safra, com variações esperadas entre +1,9 e +3,1%. A produtividade
estimada também é superior ao resultado da safra anterior, sendo projetada em 4.177 quilogramas
por hectare até o momento, alta de 4,3%.
A soja é o carro chefe da produção goiana, porém até o momento as expectativas da Conab apontam
para pequena redução na produção total da oleaginosa no estado, entre -3,2 e -1,8% em relação à
safra anterior. Mesmo com o crescimento da área plantada apontado pela Conab, entre 2,0 e 3,5%,
as produtividades médias projetadas para o estado são 5,1% inferiores a Safra 2017/18, ano em que
Goiás registrou sua maior produtividade média na soja (3.480 kg/ha). Com isso a produção total de
soja deve ficar entre 11,40 e 11,57 milhões de toneladas, contra 11,78 milhões na safra anterior.
No milho primeira safra a Conab aponta forte crescimento da área plantada, entre 22 e 26%, com total
superando os 260 mil hectares. Mesmo com a pequena queda na expectativa de produtividade (0,7%), o cereal deve ampliar sua produção, estimada em novembro entre 2,07 e 2,14 milhões de
toneladas. Para a safrinha a companhia ainda não apontou atualizações de área cultivadas, porém com
o plantio antecipado da soja, as expectativas são bastante positivas neste tocante.
Para os demais cultivos de importância para o estado, a Conab estima elevações na produção de
Algodão (de +11,6 a 19,5%), de Arroz (de +1,4 a 1,9%), de Girassol (+42,5%), de Sorgo (+10,8%) e a
queda na produção de Feijão (de -9,7 a -7,8%),
Fonte: CONAB
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