
(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.007 709 30,8 1,3 1.175 236 25,1 -0,1 2,56 4,6 1,5
Arroz 12.071 -257 -2,1 0,4 1.973 -8 -0,4 0,3 6,12 -1,7 0,1
Feijão 3.116 -284 -8,3 -2,1 3.175 -5 -0,2 -0,4 0,98 -8,2 -1,8 

Feijão 1ª safra 1.282 -79 -5,8 0,1 1.054 -57 -5,2 0,0 1,22 -0,7 0,1
Feijão 2ª safra 1.215 14 1,2 -4,1 1.533 106 7,4 0,0 0,79 -5,8 -4,1 
Feijão 3ª safra 619 -219 -26,1 -2,6 589 -53 -8,3 -1,8 1,05 -19,4 -0,8 

Milho 81.357 -16.486 -16,8 -1,0 16.637 -955 -5,4 0,0 4,89 -12,1 -1,0 
Milho 1ª safra 26.816 -3.646 -12,0 0,0 5.084 -399 -7,3 0,2 5,27 -5,1 -0,3 
Milho 2ª safra 54.541 -12.840 -19,1 -1,5 11.553 -556 -4,6 -0,1 4,72 -15,2 -1,4 

Soja 119.281 5.206 4,6 0,2 35.149 1.240 3,7 0,0 3,39 0,9 0,3
Trigo 5.239 976 22,9 1,9 2.039 123 6,4 0,2 2,57 15,5 1,6
Demais 4.262 798 23,0 4,5 1.594 222 16,2 2,5 - - -

 Brasil (1) 228.334 -9.338 -3,9 -0,1 61.742 853 1,4 0,1 3,70 -5,3 -0,2 

(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

MT 61.714 -347 -0,6 0,4 15.343 197 1,3 -0,1 4,02   - 1,8 0,5
PR 35.429 -5.762 -14,1 -0,1 9.565 -184 -1,9 0,0 3,70   - 12,5 -0,1
RS 32.918 -2.646 -7,4 1,3 8.618 19 0,2 -0,1 3,82   - 7,6 1,5
GO 21.257 -473 -2,2 -0,6 5.307 65 1,2 0,0 4,01   - 3,4 -0,6
MS 16.609 -1.922 -10,2 -0,3 4.545 103 2,3 0,0 3,65   - 12,3 -0,4

Safra Brasileira de Grãos 2017/18  -  12º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2017/18 - 12º levantamento (SETEMBRO/2018)

Acompanhamento da Safra 2017/18: SETEMBRO 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
(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.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 12º levantamento da safra 2017/18

Próximo Informativo - Outubro/18

Produtividade (t/ha)

Safra
2017-18

Variação Safra
2017-18

Variação Safra
2017-18

Variação
(A) (A)

Setembro 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 décimo segundo levantamento para a safra
2017/18, estima a produção brasileira de grãos em 228,3 milhões de toneladas, redução de 3,9% em relação
ao ciclo anterior. O número confirma a colheita como a segunda maior do país, atrás apenas da registrada na
safra passada. O desempenho da safra atual só não foi melhor devido à produtividade, que teve queda em
nível nacional, impulsionada, principalmente, pelo milho segunda safra. A área plantada com grãos foi
estimada em 61,7 milhões de hectares, 1,4% acima da safra 2016/17.

Destaques

» Destaques Conab: Algodão: a cultura se encontra em colheita. O expressivo aumento de área (25,1%),
aliado ao ganho de produtividade de 4,6%, resulta numa produção de 3 milhões de toneladas de caroço.
Milho (1ª e 2ª safras): a produção da primeira safra está estimada em 26,8 milhões, 12% inferior à safra
passada, influenciada, principalmente, pela redução na área semeada. A segunda safra teve perdas de
produtividade em quase todas as regiões brasileiras. O atraso no plantio da soja fez com que os agricultores
perdessem a janela ideal para plantar, gerando impacto direto no rendimento. Além disso, a área destinada
para o grão também diminuiu, uma vez que as condições de mercado não estavam tão favoráveis como em
outros anos. Soja: a cultura segue como importante destaque entre as culturas analisadas, apresentando
crescimento de área e produtividade. A área destinado ao grão nas lavouras cresceu, sobretudo, em áreas
destinadas à produção de milho 1ª safra, devido a melhor rentabilidade ao produtor. Além disso, as condições
climáticas foram favoráveis à cultura, apesar de a estiagem ter atrasado o plantio. Com isso, a oleaginosa
registrou produção recorde, chegando a uma colheita de 119,3 milhões de toneladas.


