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Conab estima produção de 251,4 milhões de toneladas de
grãos na safra 2019/2020
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SEMINÁRIO SOBRE SENECAVIRUS | ABPA

02 A 16 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

A produção brasileira de grãos deverá ser de 251,4 milhões de toneladas na safra 
2019/2020. O desempenho recorde na agricultura deve-se, principalmente, às colheitas 
de soja e milho, responsáveis por cerca de 88% da produção. Os dados constam no 10º 
Levantamento de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
e divulgado nesta quarta-feira (8).

Nesta safra, a Conab estima a maior colheita já registrada para a oleaginosa, com uma 
produção de 120,9 milhões de toneladas. O bom resultado foi obtido, apesar dos proble-
mas climáticos registrados principalmente no Rio Grande do Sul, com registro de produ-
tividade média nacional maior que a da safra passada. O reflexo da boa produção pode 
ser visto nas exportações do produto. Nos primeiro semestre deste ano o país exportou 
60,3 milhões de toneladas do grão, aumento de 38% em comparação com o mesmo 
período do ano passado. A elevação da cotação do dólar frente ao real contribuiu para 
esse número, aumentando a competitividade do produto brasileiro no mercado interna-
cional. A soja e os demais produtos do agronegócio contribuíram para um saldo de apro-
ximadamente US$ 36 bilhões de dólares na balança comercial, algo em torno de R$ 190 
bilhões.

A produção de milho também deve ser a maior já registrada. Com a colheita realizada 
em 25% da 2ª safra do cereal, a expectativa que o Brasil tenha uma produção superior a 
100 milhões de toneladas. Resultado atingido mesmo com o atraso do plantio da soja, 
que impacta no plantio do milho, fazendo com que parte da semeadura tenha sido feita 
fora da janela ideal. Em Mato Grosso, principal estado produtor, as condições climáticas 
foram menos favoráveis que na safra passada, o que não permitiu às lavouras expressa-
rem todo seu potencial produtivo.

Mas, o crescimento na área plantada deve compensar as influências negativas na cultu-
ra. Este aumento pode ser consequência dos preços praticados no mercado, em pata-
mares remuneratórios ao produtor, que incentivou o plantio. Nesta ampliação do produ-
to, o Brasil passa registrar uma terceira safra do cereal, puxada pela região produtora de 
Sergipe, Alagoas e pelo nordeste da Bahia (Sealba). Com a semeadura concluída, o 
desempenho depende das condições climáticas nos próximos meses.

Outro produto que já registra o plantio da 3ª safra concluído é o feijão. Mas, para a legu-
minosa, o clima tem maior influência nas áreas do Norte e Nordeste do país, uma vez 
que a produção registrada no Centro-Oeste é irrigada. Com o cultivo das três safras do 
produto, consumo e produção mantêm-se alinhados, próximo a 3 milhões de toneladas.

Culturas de inverno – Com o plantio das principais culturas finalizando, a Companhia 
segue acompanhando o desenvolvimento das lavouras e o impacto do clima. Destaque 
para o trigo, que apresenta expressivo crescimento na área plantada, chegando a 2,32 
milhões de hectares, um aumento de 13,7%, podendo chegar a uma produção de 6,3 
milhões de toneladas.

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
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LIVE ORGULHO RURAL – EM PROL DO HOSPITAL DE AMOR
TROUW NUTRITION

19 DE JULHO, 2020 |  YOUTUBE

ACESSE

“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista 
Léo Chaves
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