
(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.521 223 9,7 0,0 1.037 98 10,5 0,0 2,43 -0,7 0,0

Arroz 11.805 -523 -4,2 0,0 1.971 -10 -0,5 0,0 5,99 -3,8 0,0

Feijão 3.325 -75 -2,2 0,0 3.166 -14 -0,5 0,0 1,05 -1,7 0,0

Feijão 1ª safra 1.253 -107 -7,9 0,0 1.037 -74 -6,7 0,0 1,21 -1,3 0,0

Feijão 2ª safra 1.260 59 4,9 0,0 1.487 60 4,2 0,0 0,85 0,7 0,0

Feijão 3ª safra 812 -25 -3,0 0,0 642 0 0,0 0,0 1,26 -3,0 0,0

Milho 92.900 -4.917 -5,0 0,0 17.147 -444 -2,5 0,0 5,42 -2,6 0,0

Milho 1ª safra 25.729 -4.733 -15,5 0,0 5.038 -444 -8,1 0,0 5,11 -8,1 0,0

Milho 2ª safra 67.171 -184 -0,3 0,0 12.109 0 0,0 0,0 5,55 -0,3 0,0

Soja 107.133 -6.943 -6,1 0,0 34.837 928 2,7 0,0 3,08 -8,6 0,0

Trigo 4.881 0 0,0 0,0 1.917 0 0,0 0,0 2,55 0,0 0,0

Demais 3.627 -80 -2,2 0,0 1.376 4 0,3 0,0 - - -

 Brasil (1) 226.192 -12.315 -5,2 0,0 61.452 561 0,9 0,0 3,68 -6,0 0,0 

(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

MT 59.902 -2.085 -3,4 0,0 15.323 204 1,4 0,0 3,91   - 4,7 0,0

PR 37.683 -3.278 -8,0 0,0 9.767 33 0,3 0,0 3,86   - 8,3 0,0

RS 33.793 -2.449 -6,8 0,0 8.623 16 0,2 0,0 3,92   - 6,9 0,0

GO 21.150 -723 -3,3 0,0 5.265 23 0,4 0,0 4,02   - 3,7 0,0

MS 17.901 -896 -4,8 0,0 4.498 57 1,3 0,0 3,98   - 6,0 0,0

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2017/18

Próximo Informativo - Novembro/17

Produtividade (t/ha)

Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação

(A) (A)

(A) (A)

UFs

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha)

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2016/17.

(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2017/18.

Safra Brasileira de Grãos 2017/18  -  1º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2017/18 - 1º levantamento (OUTUBRO/2017)

Acompanhamento da Safra 2017/18: OUTUBRO DE 2017 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação

Outubro de 2017

Informativo DEAGRO

Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                       � deagro@fiesp.org.br                                                � (11) 3549-4434

A Conab divulgou seu primeiro levantamento para a safra brasileira de grãos 2017/18, estimando uma área

plantada média de 61,5 milhões de hectares, com limites (inferior e superior) variando entre 60,9 e 62,0 milhões

de hectares. O órgão esclareceu que as informações contidas em seu primeiro levantamento ainda são

incipientes e indicam apenas a intenção de plantio dos produtores rurais e foram coletadas durante o início das

operações de preparo do solo e plantio, por isso é divulgada com intervalos (limite inferior e superior). Portanto,

reforçamos que a área (bem como a produção) estimada neste levantamento deverá sofrer alterações. Em

relação à produção, a expectativa é que em 2017/18 o país colha entre 224,2 e 228,2 milhões de toneladas, o que

significa uma média de 226,2 milhões de toneladas.

Destaques

» Principais resultados: a Conab, em termos gerais, espera redução na oferta brasileira de grãos em relação à

safra 2016/17, com expectativas de manutenção em termos de área plantada. Segundo o órgão, o destaque fica

novamente com a soja, que mesmo com o crescimento previsto na área entre 1,6% e 3,8%, poderá ter uma

produção menor devido às excepcionais condições climáticas da safra anterior. Para a primeira safra do milho foi

estimada uma redução na produção de 13,2 a 17,8% em relação à 2016/17, podendo ficar entre 25,0 a 26,4

milhões de toneladas (média de 25,7 milhões de toneladas). Com isso, o cereal (soma da 1ª e 2ª safra) deve

cobrir entre 17,0 e 17,3 milhões de hectares e produzir entre 92,2 e 93,6 milhões de toneladas ao final de

2017/18. Em termos regionais a dinâmica se mantém, com MT, PR, RS, GO e MS na liderança entre os estados

produtores, representando cerca de 75% da expectativa de produção e 71% da área plantada com grãos no país

em 2017/18. Novamente, vale ressaltar que os dados são ainda muito incipientes e devem ser utilizados com

cautela.


