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

Algodão - caroço 2.793 494 21,5 0,4 1.145 206 21,9 0,1 2,44 -0,3 0,3
Arroz 11.385 -943 -7,7 0,9 1.949 -32 -1,6 0,3 5,84 -6,1 0,7
Feijão 3.370 -30 -0,9 2,1 3.236 55 1,7 1,3 1,04 -2,6 0,8

Feijão 1ª safra 1.269 -92 -6,7 1,6 1.051 -60 -5,4 0,0 1,21 -1,4 1,5
Feijão 2ª safra 1.288 87 7,3 4,0 1.542 115 8,1 2,7 0,84 -0,8 1,2
Feijão 3ª safra 812 -25 -3,0 0,0 642 0 0,0 0,0 1,26 -3,0 0,0

Milho 88.618 -9.225 -9,4 1,5 16.608 -984 -5,6 1,4 5,34 -4,1 0,2
Milho 1ª safra 25.600 -4.862 -16,0 1,9 5.062 -421 -7,7 1,4 5,06 -9,0 0,5
Milho 2ª safra 63.018 -4.363 -6,5 1,4 11.547 -563 -4,6 1,4 5,46 -1,9 0,0

Soja 114.962 887 0,8 1,7 35.090 1.180 3,5 0,1 3,28 -2,6 1,6
Trigo 4.657 394 9,2 0,0 1.916 0 0,0 0,0 2,43 9,2 0,0
Demais 3.747 283 8,2 0,8 1.441 69 5,0 0,5 - - -

 Brasil (1) 229.531 -8.141 -3,4 1,5 61.384 495 0,8 0,5 3,74 -4,2 1,0 

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

MT 61.199 -788 -1,3 2,6 15.334 215 1,4 1,1 3,99   - 2,7 1,5
PR 37.404 -3.447 -8,4 1,9 9.472 -261 -2,7 0,1 3,95   - 5,9 1,9
RS 31.466 -4.051 -11,4 -2,8 8.628 21 0,2 0,0 3,65   - 11,6 -2,8
GO 21.651 -223 -1,0 0,1 5.291 50 0,9 0,0 4,09   - 1,9 0,1
MS 18.775 -9 0,0 1,3 4.495 54 1,2 0,1 4,18   - 1,2 1,3

Safra Brasileira de Grãos 2017/18  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2017/18 - 7º levantamento (ABRIL/2018)

Acompanhamento da Safra 2017/18: ABRIL 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 7º levantamento da safra 2017/18

Próximo Informativo - Maio/18

Produtividade (t/ha)

Safra
2017-18

Variação Safra
2017-18

Variação Safra
2017-18

Variação
(A) (A)

Abril de 2018
Informativo

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

Em seu sétimo levantamento para a safra brasileira de grãos, a Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB) prevê uma produção nacional de 229,5 milhões de toneladas para 2017/18, redução de 3,4% em
relação à safra anterior e 1,5% superior ao sexto levantamento, resultado, principalmente, do ganho de
produtividade na passagem do mês. A expectativa para a área plantada é de 61,4 milhões de hectares,
crescimento de 0,8% se comparada à safra 2016/17.

Destaques

» Destaques Conab: Algodão: as condições climáticas têm favorecido o desenvolvimento da cultura que,
aliado ao ganho de área, resultou numa estimativa de produção de 2,8 milhões de toneladas de algodão-
caroço, 21,5% superior à safra passada. Feijão (1ª e 2ª safra): com o término da colheita, a produção da
primeira safra foi projetada em 1,27 milhão de toneladas, 6,7% menor que na última safra. A segunda
safra do grão, ainda em fase de desenvolvimento, continua em boas condições e, com o ganho de área, a
expectativa de produção ficou em 1,29 milhão de toneladas. Milho (1ª e 2ª safra): com a proximidade do
fim da colheita, a produção se confirma na casa dos 25,6 milhões de toneladas, 16% inferior à safra
passada. Já para a segunda safra do cereal, a redução de 563 mil hectares em relação à área da safra
passada fez com que a estimativa de produção chegasse a 63,0 milhões de toneladas, retração de 6,5%
em relação à 2016/17. Soja: o ganho de área e as produtividades próximas dos normais na maioria dos
Estados (recorde em toda a Região Centro-Oeste) devem proporcionar uma produção de soja de quase
115,0 milhões de toneladas, 0,8% superior à safra passada e 1,7% maior do que o levantamento anterior.


