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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.780 482 21,0 3,7 1.143 204 21,8 3,7 2,43 -0,6 -0,0 

Arroz 11.279 -1.049 -8,5 -3,1 1.944 -37 -1,9 -0,1 5,80 -6,8 -3,0 

Feijão 3.300 -99 -2,9 0,0 3.194 14 0,4 0,9 1,03 -3,3 -0,9 

Feijão 1ª safra 1.250 -111 -8,2 -0,4 1.051 -61 -5,4 -0,2 1,19 -2,9 -0,2 

Feijão 2ª safra 1.239 38 3,1 0,4 1.501 75 5,2 2,0 0,82 -2,0 -1,6 

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

Milho 87.279 -10.564 -10,8 -0,8 16.382 -1.210 -6,9 -0,3 5,33 -4,2 -0,6 

Milho 1ª safra 25.121 -5.341 -17,5 1,5 4.993 -490 -8,9 0,0 5,03 -9,4 1,5

Milho 2ª safra 62.158 -5.223 -7,8 -1,7 11.389 -720 -5,9 -0,4 5,46 -1,9 -1,4 

Soja 113.025 -1.051 -0,9 1,3 35.047 1.137 3,4 0,1 3,22 -4,1 1,2

Trigo 4.657 394 9,2 0,0 1.916 0 0,0 0,0 2,43 9,2 0,0

Demais 3.718 254 7,3 -0,3 1.434 62 4,6 0,1 - - -

 Brasil (1) 226.038 -11.634 -4,9 0,2 61.060 171 0,3 0,1 3,70 -5,2 0,1 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 59.644 -2.342 -3,8 -0,3 15.173 54 0,4 0,4 3,93   - 4,1 -0,7

PR 36.691 -4.160 -10,2 0,0 9.467 -266 -2,7 0,0 3,88   - 7,7 -0,0

RS 32.371 -3.146 -8,9 -1,1 8.628 21 0,2 0,0 3,75   - 9,1 -1,1

GO 21.629 -244 -1,1 -0,4 5.291 50 0,9 0,2 4,09   - 2,0 -0,6

MS 18.530 -255 -1,4 0,5 4.492 51 1,1 0,3 4,12   - 2,5 0,2

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 6º levantamento da safra 2017/18

Próximo Informativo - Abril/18

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  -  6º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2017/18 - 6º levantamento (MARÇO/2018)

Acompanhamento da Safra 2017/18: MARÇO DE 2018 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação
Safra

2017-18

Variação

Março de 2018

Informativo

Elaboração: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)                   � deagro@fiesp.org.br                                                � (11) 3549-4434

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu sexto levantamento para a safra brasileira de

grãos 2017/18, estimou a produção em 226,04 milhões de toneladas, redução de 4,9% em relação à safra

anterior e 0,2% superior ao levantamento de janeiro. A área plantada prevista foi de 61,06 milhões de

hectares, com crescimento de 0,3% se comparada à safra 2016/17 e 0,1% acima da pesquisa anterior.

Apesar da queda na produção em relação à última safra, o Brasil deve registrar a segunda maior colheita

da história se a estimativa se confirmar.

Destaques

» Destaques Conab: o desempenho negativo da lavoura de milho (primeira e segunda safra), resultado

da redução na área e produtividade, deve refletir em queda de 10,8% na produção atual frente a safra

2016/17. O atraso no plantio de soja e as incertezas climáticas pesaram sobre a decisão do produtor em

plantar o cereal nesse ciclo. Com isso, a área da primeira safra deve ser 8,9% inferior à anterior, sendo a

menor área semeada desde 1976/77. Para a soja, apesar das condições climáticas favoráveis terem

proporcionado elevação da produção em todos os levantamentos deste ciclo na comparação mensal, na

visão safra contra safra observa-se um recuo de 0,9% na estimativa para 2017/18, resultado da queda de

4% na produtividade média esperada. Já o algodão, com o término do plantio da segunda safra, teve

aumento de área plantada e produção, consequência das boas perspectivas na comercialização. A

estimativa atual é que a área atinja 1.143 mil hectares, 21,8% acima da safra anterior.


