
Departamento de Economia Rural – DERAL 

Divisão de Conjuntura Agropecuária 

Prognóstico Cevada - Outubro de 2020 

 
Engenheiro Agrônomo Rogério Cesar Nogueira           – DCA/DERAL                     *Reprodução autorizada desde que citada a fonte     
Contato: (41) 3313- 4034                                                                                                

                                                                                                                                                                                                      Página 1 de 4 
 

 

1 – Introdução 

O Paraná é o principal produtor de cevada do 

País, vários aspectos ajudam o estado a ser líder na 

produção do Grão. Na região de Guarapuava, o clima 

frio é favorável à cultura, outro aspecto que se 

destaca na região é a Cooperativa Agrária, maior 

Maltaria do País. No Estado também se concentram 

2 das maiores fabricantes de cerveja do mundo o 

Grupo Heineken e o Grupo Ambev, além de ter o 

maior número de Micro Cervejarias no Brasil que 

produzem cervejas artesanais.  

 

2 – A cevada no Brasil 

2.1 Área  

No ano de 2019 o Brasil plantou uma área de 

110.892 ha de cevada, 9% maior que no ano anterior 

em 2018 sua área foi de 101.370 ha.  

O Paraná, principal produtor, foi responsável 

por 54 % de toda a área da cultura, com 60.300 ha, 

8% maior que no ano de 2018. O Estado do Rio 

Grande do Sul 2º maior produtor do País, plantou 

47.592 ha da cultura, 43 % de toda a área de cevada, 

teve um aumento em 14% na área em relação ao ano 

anterior. 

Os estados de São Paulo e Santa Catarina 

foram responsáveis por 3 % da área total do Grão.  

Gráfico 1: Área – ha  ( Brasil ) 

Fonte: IBGE, 2020. 

2.2 Produção  

O Brasil obteve no ano de 2019 uma 

produção de 400.415 t de cevada, um aumento de 

21% em relação ao ano de 2018 em que produziu 

330.374 t.  

O estado do Paraná foi responsável por 60% 

de toda a produção, com 241.500 t do grão, um 

aumento de 10 % em relação ao ano anterior.  

Em 2º lugar na produção de cevada o estado 

de Rio Grande do Sul obteve 142.863 t, 36 % da 

produção nacional, e teve um aumento de 53% em 

relação a 2018. Esse aumento se deve às boas 

condições climáticas e de lavoura que o estado 

obteve, sendo que sua área de plantio aumentou 

somente 14 % de um ano para o outro. Os demais 

estados São Paulo e Santa Catarina ficaram 

responsáveis por 4 % da Produção.  

Gráfico 2: Produção – Toneladas (Brasil)

Fonte: IBGE, 2020. 

 

1 – Exportação 

O Brasil Importou 671.000 t de cevada no 

ano de 2019, 62% de toda a demanda nacional. Este 

volume de importação veio principalmente do nosso 

vizinho Argentina, responsável por 88% de toda a 

cevada importada pelo Brasil. 
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4 – A cevada Paranaense 

4.1 Área   

No ano de 2019 o Paraná plantou 63.756 ha 

de cevada, um aumento de 16% em relação a 2018 

em que a área de plantio foi de 55.051 ha.  

O Núcleo de Guarapuava principal no 

estado, com uma área 34.280 ha plantada, 

corresponde a 54 % de toda área no Paraná. O 

Núcleo teve uma pequena redução de -2% em 

relação ao ano anterior.  

Em seguida o Núcleo de Ponta Grossa com 

17.705 ha, responsável por 28% da área do estado, 

este Núcleo teve um aumento de 47 % de área em 

relação a 2018. Esse aumento de área se deve ao 

fomento da cultura do grão na Região. Os Núcleos 

de Curitiba, Irati, Pato Branco, Pitanga e União da 

Vitória são responsáveis por 18 % da área no estado. 

  

Grafico 3: Àrea – ha (Paraná) 

Fonte: DERAL, 2020.  

 

4.2 Produção   

O Paraná no ano de 2019 teve uma produção 

de 260.085 t de cevada, 33 % superior que 2018, ano 

que obteve uma produção de 195.716 t. A produção 

do Núcleo de Guarapuava foi de 147.499 t, que 

corresponde a 57 % da cevada produzida no Estado 

neste ano. No núcleo de Ponta Grossa a produção 

chegou a 68.692 t, 26 % da cevada do Paraná. O 

Núcleo de Curitiba e demais núcleos foram 

responsáveis por 17 % da produção. 

 

Gráfico 4: Produção – Toneladas (Paraná)

Fonte: DERAL, 2020. 

 

5 – Preços  

No ano de 2019 tivemos a maior valor pago 

aos produtores de cevada nos últimos anos com o 

preço médio de R$ 58,58 por saca de 60 Kg, um 

aumento de 32% em relação aos valores pagos em 

2018. A cevada por ser uma cultura fomentada pelas 

cooperativas, tem seu contrato de compra antes do 

início do plantio, dando maior segurança aos 

produtores.  

 

Gráfico 5 – Preço – R$ saca 60KG

Fonte: DERAL, 2020.   

 

6 – A cevada Paranaense 

O VBP (Valor Bruto da Produção) no ano de 

2019 da cultura da cevada, obteve seu maior valor 
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dos últimos anos, chegando a R$ 253,4 milhões. Um 

aumento de 63 % em relação ao ano anterior, no ano 

de 2018 o VBP da cultura da cevada chegou a 

R$ 155,1 milhões.  

Esse aumento se deve ao recorde de 

produção e de valores pagos aos produtores neste 

ano. O preço da saca da cevada teve uma alta 

significativa como mostra o gráfico 5 e a produção 

teve um aumento de 33 % em relação a 2018. 

 

Gráfico 6 – VPB – R$ Milhões 

 
Fonte: DERAL, 2020. 

 

7 – Cenário Mundial 

A cevada é o quinto grão em ordem de 

importância econômica e social, sendo utilizada na 

maior parte do mundo na alimentação animal.  

Em nível mundial 65% da produção de 

cevada se destina a alimentação animal, 20% ao 

processamento industrial, 9 % à reserva de 

sementes, 5% à alimentação humana direta e 1% a 

outros usos. 

No ano de 2019 a produção mundial foi 156 

milhões de toneladas do grão, em uma área de 51,6 

milhões de ha, segundo dados do USDA.  A 

produção do grão teve um aumento de 12% em 

níveis mundiais, e sua área aumentou 6%.  

Os principias países produtores são Rússia, 

França, Alemanha e Ucrânia, que exporta sua 

produção principalmente para Arábia Saudita, China 

e Japão.  

8 – Cevada 2020 

O estado do Paraná já está com 100 % da 

sua área de cevada colhida nesta safra de 2020, este 

ano temos uma área de 63.058 ha da cultura, mesma 

área da safra anterior.  

As lavoras estavam em ótimas condições, 

pois o plantio foi em uma época muito boa de 

humidade de solo, com as chuvas que ocorreram nos 

meses de desenvolvimento da cultura. Este ano 

segundo levantamentos de nossos técnicos a campo 

o Paraná obteve 265.267 t de Cevada, 2 % superior 

ao ano anterior, em 2019. 

 

9 – Referência Bibliográfica  

SEAB/DERAL: VBP (Valor Bruto da Produção), 
disponível:  

http://www.agricultura.pr.gov.br/vbp 

IBGE / Dados PAM e PEVS, disponível: 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas 

Agrostat -  Estatística de Comercio Exterior do 
Agronegócio Brasileiro, disponível:  

http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.ht
m 

USDA – Departamento de Agricultura dos EUA, 
disponível: 

https://www.fas.usda.gov/ 
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