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A produção brasileira de soja na safra 2018/19 passa por problemas decorrentes da seca 
prolongada que atingiu diversos estados do país. Há regiões do Paraná, Piauí e Bahia nas quais o 
período de seca ultrapassou 30 dias. 

Tendo em vista que, em algumas lavouras, as plantas estão no estádios de desenvolvimento 
reprodutivo (época que a soja mais demanda água) as perdas podem chegar aos 30%. 
 
 

 

 Após uma longa greve dos servidores 
dos Estados Unidos, no qual impediu a 
publicação do relatório mensal de safra de 
grãos no mês de janeiro, o Departamento 
Americano de Agricultura – USDA divulgou seu 
boletim n° 585 de safra de grãos para o mês de 
fevereiro (08). Segundo o departamento, a 
produção brasileira de soja deve chegar aos 
117 milhões de toneladas, cerca de 4,1% 
menos do que previa no mês de dezembro de 
2018, quando a previsão era de uma produção 
de 122 milhões de toneladas. 
 A Companhia Nacional de 
Abastecimento – Conab, em seu 5° 
Levantamento de safra de grãos divulgado na 
última terça-feira (12/2), prevê uma queda de 
3,3% na produção para safra 2018/19 de soja 
quando comparada com a safra 2017/18, 
volume que chega a quase 4 milhões de 
toneladas. 

 

A Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais – Abiove, em seu último 
levantamento para o complexo soja, prevê uma 
queda de 3,4 milhões de toneladas na produção 
de soja quando comparada com a estimativa 
anterior para a safra 2018/19. A atual estimativa 
é de 117,9 milhões de toneladas. 
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 Os preços praticados nos portos 
brasileiros têm oscilado bastante nesse ano de 
2019, chegando ao valor mínimo pago em 
Paranaguá de R$ 74,5/sc. Porém, nos mês de 
fevereiro, a tendência é de alta, tendo em vista 
o aumento nos prêmios pagos em porto, que 
chegam a uma elevação de 37%, passando de 
US$ 40 cents por bushel para US$ 55 cents 
por bushel, acrescentando um valor médio na 
saca de soja de R$1,25. 

 
 

 As exportações de soja no ano de 2018 
bateram recorde, chegando a atingir um 
volume de exportação de 101 milhões de 
toneladas para o complexo soja (grão, farelo e 
óleo), gerando uma receita de US$ 40,9 
bilhões. Esse volume é 22% maior que o 
exportado no ano de 2017. O principal 
comprador foi a China, sendo responsável por 
67% das exportações do complexo feita pelo 
Brasil, o que representa cerca de US$ 27,5 
bilhões. 
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  As exportações de soja no mês 
de janeiro fecharam em um volume exportado 
de 2,15 milhões de toneladas, volume recorde 
registrado para o mês de janeiro. 

 
A colheita da soja na safra 2018/19 tem 

apresentado valores muito acima da média em 
vários estados do Brasil. 
 Segundo o Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária – Imea, já foram 
colhidos 50% da safra de soja do estado de 
Mato Grosso.O Mato Grosso do Sul segundo a 
Aprosoja Mato Grosso do Sul, já colheu 44,6% 
da área plantada. O estado do Paraná já 
colheu cerca de 20% da área de soja do 
estado, cerca de 11 pts. percentuais a mais do 
que fora registrado no mesmo período da safra 
anterior.  
 A área de soja colhida no país já chega 
aos 25%, sendo que até o início do mês de 
fevereiro cerca de 20% da área já teria sido 
colhida.   

O cenário da soja mundial, quando se 
trata de volume produzido, se mostra bastante 
otimista. Segundo o USDA, a previsão de 
produção para a safra 2018/19 será recorde, 
chegando aos incríveis 360,9 milhões de 
toneladas, sendo os EUA responsável por 
34,25% (123,6 mi. T.) do volume produzido, 
seguido dos Brasil com 32,4% (117 mi. T.) e 
Argentina 15,2% (55 mi. T.). 

No último levantamento divulgado pelo 
Departamento Norte-Americano de Agricultura, 
os três principais países produtores de soja 
apresentaram queda na produção com relação 
ao último relatório divulgado (584, dezembro), 
tendo a seguintes previsões: 
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