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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.258 -102 -4,3 0,4 961 -33 -3,4 0,9 2,35   - 1,0 -0,5

Arroz 11.921 -515 -4,1 1,6 2.207 -88 -3,8 0,7 5,40   - 0,3 0,9

Feijão 3.317 132 4,1 1,4 3.029 -5 -0,2 0,0 1,09 4,3 1,4

Feijão 1ª safra 1.167 36 3,1 -1,9 1.031 -22 -2,1 -1,7 1,13 5,3 -0,2

Feijão 2ª safra 1.272 44 3,6 0,0 1.319 0 0,0 0,0 0,96 3,5 0,0

Feijão 3ª safra 878 53 6,4 8,4 679 17 2,5 2,5 1,29 3,8 5,8

Milho 82.044 -2.629 -3,1 0,2 15.279 -414 -2,6 0,1 5,37   - 0,5 0,0

Milho 1ª safra 27.481 -2.601 -8,6 0,5 5.729 -414 -6,7 0,4 4,80   - 2,1 0,1

Milho 2ª safra 54.563 -28 -0,1 0,0 9.551 0 0,0 0,0 5,71   - 0,1 0,0

Soja 102.459 6.216 6,5 0,5 33.189 1.096 3,4 0,4 3,09 2,9 0,0

Trigo 5.632 -598 -9,6 -9,6 2.447 -54 -2,1 -2,1 2,30   - 7,6 -7,6

Demais 3.320 -90 -2,6 -1,5 1.443 56 4,0 0,9 - - -

 Brasil (1) 210.951 2.415 1,2 0,1 58.554 558 1,0 0,3 3,60 0,2 -0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 52.203 533 1,0 0,5 13.779 192 1,4 0,7 3,79   - 0,4 -0,2

PR 38.143 499 1,3 -0,5 9.630 46 0,5 -0,3 3,96 0,8 -0,3

RS 30.255 -1.390 -4,4 -0,8 8.422 -33 -0,4 -0,2 3,59   - 4,0 -0,6

GO 21.046 2.085 11,0 1,5 5.174 73 1,4 1,3 4,07 9,4 0,2

MS 16.642 -141 -0,8 0,0 4.139 95 2,4 0,1 4,02   - 3,1 -0,0

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 3º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Janeiro

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  -  3º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 3º levantamento (DEZEMBRO/2015)

Acompanhamento da Safra 2015/16: DEZEMBRO 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

Dezembro de 2015

Informativo DEAGRO

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

A Conab divulgou o 3º levantamento da safra brasileira de grãos 2015/16, que prevê crescimento para a área e

produção em relação ao ciclo 2014/15. A produção pode chegar a 211 milhões de t, crescimento de 2,4 milhões

de t em relação à 2014/15. Já a área esperada é 558 mil ha superior à safra anterior, chegando a 58,6 milhões de

ha. Em relação aos principais estados produtores, os cinco maiores (MT, PR, RS, GO e MS) representam 75% do

total estimado de produção para o período 2015/16. Vale destacar que nesse relatório (até que seja possível

apurar a produtividade em campo) a Conab utiliza-se de metodologia estatística baseada em séries temporais

para estimá-la, excetuados os anos atípicos e acrescentado o nível tecnológico.

Destaques

» Soja: o 3º levantamento aponta para uma produção

recorde de 102,5 milhões de t em 2015/16, superando em

6,2 milhões de t ou 6,5% o volume de 2014/15. A área com o

grão deverá ser de 33,2 milhões de ha, uma ampliação de

3,4% em relação ao período anterior. Segundo a Conab, o

plantio de soja nos principais estados produtores brasileiros

já ultrapassa os 90% da área estimada, e as lavouras têm se

desenvolvido bem até o momento. Com isto, a

produtividade média foi estimada em 3,09 t/ha, o que

significa um incremento de 2,9% em relação à 2014/15.

Outro ponto destacado pelo órgão é que, apesar das baixas

cotações internacionais, os preços praticados no mercado

interno continuam acima da média histórica, devido a alta

do dólar frente ao real.

» Milho: A Conab indica perspectiva de redução na área plantada e

produção de milho primeira safra em comparação com 2014/15. Em

relação a segunda safra, ainda há indefinições sobre a área plantada em

função das alternativas que serão definidas a partir do encerramento

do plantio da soja. O destaque nesse relatório fica para as questões

relativas ao desempenho das exportações. Segundo apurou a Conab, há

dúvidas se o ritmo atual deve se manter e atingir o volume estimado de

29,7 milhões de t, visto que ainda haveria uma necessidade de

embarcar em torno de 10 milhões de t até jan/16. No entanto, há

informações de que em dezembro mais de 230 mil t/dia útil serão

embarcadas, podendo assim, atingir o montante estimado. Diante

disso, os preços internos permanecem aquecidos em relação ao final do

mês anterior, mesmo com o dólar e os preços de Chicago mais baixos.


