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11º Levantamento da Safra Baiana de Grãos  

De acordo com o décimo primeiro levantamento (realizado entre os dias 24 a 28 de julho 

de 2017), estima-se que nessa safra sejam colhidas 8.032,3 mil toneladas de grãos no 

estado, representando um aumento de 51,8% em relação à safra anterior. 

Tabela 1. Dados comparativos da safra anterior em relação à atual. 

 

(*) Produtos selecionados: algodão em caroço, arroz, feijão (1ª e 3ª safras), mamona, milho (1ª e 2ª safras), soja, sorgo e trigo. 

 

2. SAFRAS 

 

2.1. Safra verão: A produção de grãos na safra verão é a mais significativa do ponto 

de vista quantitativo para o estado da Bahia. Conforme figura abaixo, a produção 

abrange quatro mesorregiões - Centro Norte, Centro Sul, Extremo Oeste e Vale 

do São Francisco-, com caraterísticas edafoclimáticas distintas entre si. A 

estimativa de produção da safra verão 2016/2017 é de 7.401,9 mil ton de grãos 

(algodão em caroço, arroz, feijão cores, feijão caupi, milho, mamona, soja, sorgo 

e trigo). 
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2.1.1. Algodão  

No extremo oeste, o cultivo ocupa cerca de 190 mil ha, entre cultivos de sequeiro e 

irrigado com pivô central. A produtividade média esperada é de 4.382 kg/ha (292 

@/ha) de algodão em caroço, sendo a melhor produtividade dos últimos anos 

(figuras 9 e 10), a colheita foi iniciada no mês de maio e já evoluiu em 50% da área. 

Espera-se a produção de cerca de 830 mil ton de algodão em caroço, representando 

aumento de 37,7% em relação a safra passada. Espera-se que a colheita esteja 

finalizada até o início de setembro. 

No centro sul (região de Guanambi) estima-se o cultivo de 4,4 mil ha, entre cultivos 

de sequeiro e irrigado com gotejamento. A produtividade média esperada é de 1.500 

kg/ha (100@/ha) de algodão em caroço, a colheita foi iniciada no mês de maio e já 

evoluiu em 75% da área.  

No Vale do São Francisco estima-se o cultivo de 7,5 mil ha de cultivo de sequeiro 

irrigado com pivô central, caracterizado por propriedades de grande e médio porte. 

A produtividade média esperada é de 1.203 kg/ha (80,2 @/ha) de algodão em 

caroço, a colheita foi iniciada no mês de maio e já evoluiu em 56% da área. 



3 

2.1.2. Arroz  

O cultivo ocupou a área de 8,1 mil ha. Estima-se a produtividade de 900 kg/ha (15 

sc/ha) de grãos de arroz. A colheita está finalizada e estimativa a produção em torno 

de 7,3 mil ton. Os campos de arroz estão concentrados no extremo oeste, em manejo 

de sequeiro, com plantio direto e convencional. 

 

2.1.3. Feijão cores - 1ª safra 

O cultivo de verão do feijão cores ocupa a área de 57,0 mil ha. Os plantios de 

sequeiro foram realizados em novembro e dezembro, e os plantios irrigados foram 

realizados em sucessão a lavoura de soja, e espera-se rendimento de 999 kg/ha 

(16,5 sc/ha). A colheita foi iniciada em abril e deve se estender até agosto, com a 

estimativa de produção em torno de 56,9 mil ton. 

2.1.4. Feijão caupi - 1ª safra  

Na Bahia, o cultivo de verão do feijão caupi ocupa a área de 169,8 mil ha. Os plantios 

de sequeiro foram realizados em novembro e dezembro, e os irrigados no final de 

fevereiro. Espera-se rendimento de 504 kg/ha (8,4 sc/ha). Estima-se a produção de 

85,6 mil ton.  

No extremo oeste estima-se o cultivo de 64 mil ha, entre cultivos de sequeiro e 

irrigado. A colheita das lavouras de sequeiro foi iniciada durante o mês de maio e as 

áreas irrigadas serão colhidas em julho. Estima-se a produtividade de 900 kg/ha (15 

sc/ha) e produção de 57,6 mil ton.  

2.1.5. Mamona  

O cultivo de mamona ocupa a área de 21,1 mil ha. A colheita já iniciou e estima-se 

que sejam produzidos 10,4 mil ton de grãos. 

Os números da safra atual representam redução de 19,2% na produção. A 

severidade do clima, com prolongada estiagem, comprometeu o desenvolvimento 

das plantas de mamona. 
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2.1.6. Milho - 1ª safra  

O cultivo verão do milho ocupa a área de 381,8 mil ha e estima-se a produção de 

cerca de 1.500 mil ton. Os números da safra atual 

representam aumento de 2,8% na área cultivada e 

aumento de 19,8% na produção de grãos.  

No extremo oeste, estima-se o cultivo de 237 mil ha, 

entre cultivos de sequeiro e irrigado. A colheita das 

lavouras de sequeiro foi iniciada durante o mês de maio, 

cobrindo 90% da área cultivada.  

Figura 11: Lavouras de milho, em campo, aguardando o momento da 

colheita, definido pelas cotações de mercado e da falta de estrutura para 

armazenagem. Luís Eduardo Magalhães - BA. 

2.1.7. Soja  

O cultivo da soja ocupa a área de 1.580,3 mil ha, entre cultivos de sequeiro e irrigado. 

A colheita está finalizada e estima-se uma produtividade de 3.242 kg/ha (54 sc/ha) 

com a produção de 5.123,3 mil ton de grãos. 

 

2.1.8. Sorgo  

O cultivo do sorgo ocupa a área de 98,5 mil ha e com a colheita praticamente 

finalizada estima-se a produção de 105,2 mil ton. A produção de sorgo é destinada 

basicamente ao consumo interno, sendo consumido pelas indústrias granjeiras e 

pecuárias. 

Os campos de sorgo estão distribuídos pelo centro norte, centro sul, Vale do São 

Francisco e extremo oeste (Figura 12), em manejo irrigados e sequeiro, com plantio 

direto e convencional, e com rotação de cultura com o algodão, milho e soja. 

 

2.1.9. Trigo  

O cultivo de inverno do trigo foi iniciado em meados de maio, em manejo irrigado. 

No campo encontramos lavouras em crescimento vegetativo e florescimento e 

frutificação (Figuras 13 e 14). A estimativa de plantio é de 5.000 ha, esperando-se o 

rendimento de 6.000 kg/ha (100 sc/ha) e a produção de 30,0 ton. 
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2.2. Safra inverno 

 

A figura abaixo, indica a mesorregião (Nordeste baiano) e microrregiões (Feira de 

Santana, Itaberaba, Jacobina e Senhor do Bonfim) produtoras de grãos da safra 

inverno na Bahia, como feijão cores, feijão caupi e milho. A estimativa total de 

produção de grãos para a safra 2016/2017 é de 630.400 ton. 

 

2.2.1. Feijão cores - 3ª safra  

A colheita na região já foi iniciada. Estima-se o cultivo de cerca de 200 mil ha com a 

produção de 135 mil ton. A média produtiva da região é de 650 kg/ha (10,8 sc/ha). 

Devido à irregularidade hídrica nos meses de abril e maio, houve atraso no plantio.  

Os cultivos mais produtivos, estão nas microrregiões de Ribeira do Pombal e 

Alagoinhas. Nelas o cultivo é mecanizado e a grande utilização de fertilizantes e 

defensivos, e representam cerca de 30% da área cultivada com o feijão de inverno. 

As microrregiões de Serrinha, Riachão do Jacuípe, Paulo Afonso e Feira de Santana 

são caracterizadas pelo cultivo em áreas menores, com pouca mecanização 

agrícola, e pouco uso de fertilizantes e defensivos. Nessas áreas ocorre o emprego 

da mão de obra familiar e o plantio consorciado com milho. O cultivo nessas 

microrregiões ocupa cerca de 70% da área cultivada com o feijão de inverno. 
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2.2.2. Feijão caupi - 3ª safra 

Estima-se a produção de 5,9 mil ton. A média produtiva da região é de 511 kg/ha 

(8,5 sc/ha). 

Apesar de ter área pouco representativa, o feijão caupi apresenta importante fonte 

alimentar na região Nordeste, sendo cultivada em pequenas áreas da agricultura 

familiar e comercializadas em mercados locais.  

2.2.3. Milho - 2ª safra 

Estima-se o cultivo de 265 mil ha com a produção de 488 mil ton. A média produtiva 

da região é de 1.844 kg/ha (30,7 sc/ha). 

Os cultivos mais produtivos, com o emprego da mecanização agrícola em todas as 

fases da cultura estão nas microrregiões de Ribeira do Pombal e Alagoinhas. Estas 

áreas com maior utilização de tecnologia (mecanização, fertilizantes e defensivos) 

representam cerca de 45% da área cultivada com o milho de inverno, com produtores 

que atingem o rendimento de até 150 sc/ha. No município de Rio Real foi observado 

a expansão das lavouras de milho em áreas ocupadas pela citricultura. 

As microrregiões de Serrinha, Riachão do Jacuípe, Paulo Afonso e Feira de Santana 

são caracterizadas pelo cultivo em áreas menores. O cultivo nessas microrregiões 

ocupa cerca de 55% da área cultivada com milho de inverno, e os produtores atingem 

rendimentos de até 30 sc/ha. 

 

Fonte: CONAB, 11 de agosto de 2017. 


