
(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.383 21 0,9 - 1.005 -12 -1,2 - 2,37 2,1 -

Arroz 12.089 -359 -2,9 - 2.246 -49 -2,1 - 5,38   - 0,8 -

Feijão 3.243 58 1,8 - 3.032 -2 -0,1 - 1,07 1,9 -

Feijão 1ª safra 1.162 30 2,7 - 1.051 -2 -0,2 - 1,11 2,9 -

Feijão 2ª safra 1.271 43 3,5 - 1.318 0 0,0 - 0,96 3,5 -

Feijão 3ª safra 810 -16 -1,9 - 663 0 0,0 - 1,22   - 1,9 -

Milho 83.109 -2.348 -2,7 - 15.481 -341 -2,2 - 5,37   - 0,6 -

Milho 1ª safra 28.480 -2.251 -7,3 - 5.894 -341 -5,5 - 4,83   - 2,0 -

Milho 2ª safra 54.628 -97 -0,2 - 9.588 0 0,0 - 5,70   - 0,2 -

Soja 100.993 4.750 4,9 - 32.944 851 2,7 - 3,07 2,2 -

Trigo 6.653 0 0,0 - 2.487 0 0,0 - 2,67 0,0 -

Demais 3.419 -73 -2,1 - 1.399 2 0,1 - - - -

 Brasil (1) 211.889 2.049 1,0 - 58.595 448 0,8 - 3,62 0,2 -

(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

MT 52.181 557 1,1 - 13.743 174 1,3 - 3,80   - 0,2 -

PR 38.296 321 0,8 - 9.642 57 0,6 - 3,97 0,3 -

RS 31.041 -2.047 -6,2 - 8.577 -20 -0,2 - 3,62   - 6,0 -

GO 20.786 1.811 9,5 - 5.116 12 0,2 - 4,06 9,3 -

MS 16.504 -270 -1,6 - 4.082 44 1,1 - 4,04   - 2,7 -

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Novembro

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

(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 2014/15.

(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 2015/16.

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  1º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 1º levantamento (OUTUBRO/2015)

Acompanhamento da Safra 2015/16: OUTUBRO 2015 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

Outubro de 2015

Informativo DEAGRO

Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                       ���� deagro@fiesp.org.br                                                � (11) 3549-4434

A Conab divulgou seu 1º levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16, estimando uma área plantada média de 58,6

milhões de ha, com limites (inferior e superior) variando entre 58,2 e 59,0 milhões de ha. O órgão destaca que por se tratar da

primeira previsão, apenas as culturas de primeira safra tiveram o plantio iniciado. As demais culturas de segunda e terceira

safras, além das culturas de inverno, têm os plantios finalizados em junho, portanto, a área (bem como a produção) estimada

neste levantamento deverá sofrer alterações. Em relação à produção, a expectativa é que em 2015/16 o país colha entre 210,3 e

213,5 milhões de t, o que significa uma média de 211,9 milhões de t.

Destaques

» Principais resultados: a Conab, em termos gerais, segue otimista com relação a oferta brasileira de grãos, com expectativas

de aumento tanto em área como em volume produzido. Segundo o órgão, o destaque positivo fica novamente com a soja, que

pode utilizar entre 32,6 e 33,2 milhões de ha, o que representa uma área plantada média de 32,9 milhões de ha ou 2,7% acima

do equivalente em 2014/15. Somada a expectativa de maior produtividade da oleaginosa, em torno de 3,1 t/ha, o Brasil deve

colher um volume recorde de 101 milhões de t em termos médios. Por outro lado, para o milho primeira safra, a exemplo do

que ocorreu na safra passada, a expectativa é que haja redução na área (de 5,5% ou 341 mil ha), que será cultivada com soja.

Com isso, o cereal total (soma da 1ª e 2ª safra) deve cobrir cerca de 15,5 milhões de ha e produzir 83,1 milhões de t ao final de

2015/16. Em termos regionais a dinâmica se mantém, com MT, PR, RS, GO e MS na liderança entre os todos os estados

produtores, representando cerca de 75% da expectativa de produção e 70% da área plantada com grãos no país em 2015/16. O

órgão também destaca o uso de fertilizantes na safra 2015/16 e observa que no período de janeiro a agosto de 2015 as entregas

somaram 18,56 milhões de t, 6,41% inferior ao volume de igual período de 2014, quando foram comercializadas 19,83 milhões

de t. Essa queda sinaliza, segundo estimativa da Conab, que as entregas totais deste ano alcançarão o volume de 30 milhões de

t, ou 6,86% abaixo dos 32,21 milhões de t entregues em 2014, número considerado recorde.


