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O 9º Levantamento da Safra brasileira de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento –
CONAB, trouxe atualizações nas expectativas produtivas para esta safra. A área plantada atingiu um recorde nesta
safra, somando um total de 61,58 milhões de hectares, área 1,1% ao registrado na safra anterior. A principal cultura
responsável por este crescimento foi a soja, que somou um total de 35,13 milhões de hectares, um crescimento de
3,6% ou 1,23 milhões de hectares em relação à safra passada. Outra cultura que registrou avanço significativo foi o
algodão, com adição de 236 mil hectares ou 25,2% em relação ao ano passado, cultura influenciada principalmente
pelo mercado positivo as rentabilidades dos agricultores. Já o milho foi o destaque negativo, tendo registrado um recuo
de 5,3% ou 927 mil hectares em relação ao ciclo anterior.
Tabela 1. Projeção de produção total – Safra 2017/18 – Brasil (Fonte: CONAB).
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Em relação a produtividade média dos cultivos de grãos, a Conab reduziu a expectativa neste último relatório,
refletindo principalmente a queda na produtividade do milho safrinha. Antes prospectada em 3.779 quilos por hectare,
atualmente a produtividade média foi atualizada para 3.730 quilos por hectare. Em relação ao ano anterior este
resultado é 4,4% inferior, resultado já esperado, já que na Safra 2016/17 o país registrou produtividade recorde.
A produção total esperada para a Safra 2017/18 foi atualizada para 229,70 milhões de toneladas, resultado 3,4%
inferior ao registrado na safra anterior. A soja se mantém como principal cultura produzida nacionalmente, alcançando
o recorde de 118 milhões de toneladas neste ano, o que deve impulsionar nossas exportações em 2018, com projeções
atuais indicando mais de 70 milhões de toneladas destinadas a outros países, em especial para a China. Segundo a
atual projeção da Conab, o milho deve registrar queda de 13,1% em sua produção total neste ano, estimada em 85
milhões de toneladas, ocasionada pela queda na área plantada total (5,3%), somada as perdas de produtividade (8,3%).
Entre as demais culturas principais, destaque para a queda na produção de arroz (-4,8%)e do feijão (1,9%), e os
aumentos na produção de algodão (+27,8%), amendoim (+10,6%), girassol (+42,1%) e sorgo (0,5%).

GOIÁS
Em Goiás o novo levantamento também trouxe reduções no total produzido, como já era previsto pelo mercado
e entidades ligadas ao setor rural. Estima-se que o estado deve produzir neste ano um total de 21,67 milhões de
toneladas de grãos, uma queda de 0,9% em relação ao observado na safra passada. A área plantada foi mantida em
5,30 milhões de hectares, o que representa um crescimento de 1,2% em relação ao ciclo anterior.
A redução observada no novo levantamento também foi causada pela redução nas expectativas de produtividade
do milho safrinha no estado. Grande parte das lavouras de todo estado foram afetadas pelo período seco observado
entre a segunda quinzena de abril e meados de maio. A produtividade média do milho segunda safra foi reduzida em
8,3% em relação as perspectivas iniciais, o que junto com a redução de 2,4% na área plantada, resultaram numa
prospecção de produção de 6,76 milhões de toneladas neste ano, uma queda de 10,5% em relação à safra passada.
Já para a soja os números novamente registraram alta. A produtividade das lavouras foi atualizada para 3.480
quilos por hectare (58 sacas por hectare), o que representa um novo recorde para a cultura em Goiás. Com isso a
produção alcançou a estimativa de 11,78 milhões de toneladas (+8,9%), crescimento favorecido também pelo aumento
da área cultivada com a oleaginosa no estado (+3,3%).
Entre as demais culturas, destaque para a queda estimada para a produção de sorgo (-7,5%) e de arroz (-1,4%),
e os aumentos na produção de algodão em caroço (+26,9%), feijão (+9,0%) e girassol (+22,0%).
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