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Integra Câmara setorial da Cadeia Produtiva de 

Oleaginosas e Biodiesel. 

•• Objetivo identificar oportunidades e discutir 

ações prioritárias para o desenvolvimento do 

setor.

•• Formada de representantes de ministérios, 

bancos oficiais, confederações, associações, 

sindicatos, entre outros.

CNPJ: 13.509.908/0001-77

Fundação: Passo Fundo,18 de dezembro de 2010.



Missão

Representar a cadeia produtiva da canola,

através de seus associados, defendendo

seus interesses, trabalhando para fortalecer

e estruturar o desenvolvimento da cultura

em nosso país.



Objetivos

Realizar atividades que, direta ou indiretamente, 

contribuam para o aprimoramento tecnológico, 

a melhoria de rentabilidade e eficiência produtiva, 

bem como o apoio à atividades de pesquisa, de 

desenvolvimento, de transferência de tecnologia, 

de inovação ou outras formas que possam 

contribuir para o desenvolvimento da cadeia 

produtiva da canola.



Objetivos

Incentivar e realizar debates, projetos e propostas 

para o aperfeiçoamento e regulamentação da 

produção, comercialização e uso da canola, 

buscando as melhores definições estratégicas e 

colaborando na formulação e aprimoramento das 

políticas de regulamentação, divulgando a 

importância do desenvolvimento de ações para 

otimização e aperfeiçoamento da produção e 

utilização da canola.



Objetivos

Cooperar com órgãos públicos na execução da 

política sócio-econômica do setor e no

estudo de soluções para desenvolvimento de 

planos de ação para implementação de

políticas de apoio ao fortalecimento da cadeia da 

canola.



Apoio

- Simpósio Latino Americano de Canola (SLAC)

- 1º Simpósio Brasileiro de Canola (SBC)

- Canola Day – Cooperativa Agrária / PR

- Cursos de capacitação e difusão de tecnologia 

na cultura da canola 



ANÁLISE  DA  SAFRA  DE  CANOLA



Fonte: figura elaborada com base nos dados CONAB,

Canola



Área semeada de canola nos principais estados brasileiros 
(Informações coletadas das principais empresas que fomentam a produção de canola por G.O.Tomm e P.E.P. Ferreira).

Área de canola em cada safra (ha)
IBGE CONAB 

agosto18

Estado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RS 24.448 24.452 25.960 33.500 28.685 24.500 40.025 37.000 47.355 42.823 40.800

PR 3.658 8.364 12.840 21.500 17.420 16.600 8.500 12.300 8.777 4.800 800

MS 715 1.556 2.130 3.000 1.208 650 530 110

MG 500 450 600 600 600 675 2.000 500

GO 150 200 16 300

SC 386 500 120 1.500 950 500

SP 630 400 150 100

MT 60 25 18 250 200

Total 29.471 35.022 41.976 59.100 48.704 42.168 49.730 53.610 57.782 43.100 41.600



SAFRA 2018

Estimado 37.000 hectares cultivados com a canola.

95% já colhido

5% a colher (2% região de Passo Fundo e 3% no PR).

Rendimento de grãos: média de 1.300 kg/hectare, com picos de        

até 3.000 kg/ha.

Obs.:

- Produtores com mais de cinco anos de experiência no cultivo com a 

canola obtendo de 1.800 a 2.000 kg/hectare.

- Produtores bastantes satisfeitos com a canola e com os preços 

praticados (80% já comercializaram a produção).



SAFRA 2018

Preços da saca de 60 kg de canola pago ao produtor: 

R$ 75,00   (base soja)

+ R$   3,00   (ajuda/ajuste de frete)
------------------------

R$ 78,00

Estimativa de área de cultivo de canola para 2019: 

aumento mínimo de 10 a 15%.
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