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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.247 -101 -4,3 -0,8 952 -24 -2,5 -0,7 2,36   - 1,9 -0,1

Arroz 11.216 -1.220 -9,8 -2,3 2.030 -265 -11,6 -4,5 5,53 2,0 2,4

Feijão 3.328 213 6,8 -1,7 3.013 -28 -0,9 -0,3 1,10 7,8 -1,4

Feijão 1ª safra 1.246 114 10,1 -2,4 1.014 -39 -3,7 -1,0 1,23 14,3 -1,4

Feijão 2ª safra 1.242 111 9,8 -1,4 1.347 28 2,2 2,8 0,92 7,5 -4,1

Feijão 3ª safra 840 -12 -1,4 -1,0 651 -17 -2,5 -2,5 1,29 1,1 1,5

Milho 83.519 -1.153 -1,4 0,2 15.467 -226 -1,4 0,8 5,40 0,1 -0,6

Milho 1ª safra 28.237 -1.845 -6,1 -0,4 5.747 -395 -6,4 0,4 4,91 0,3 -0,8

Milho 2ª safra 55.282 691 1,3 0,5 9.720 169 1,8 1,1 5,69   - 0,5 -0,5

Soja 101.180 4.952 5,1 0,2 33.245 1.152 3,6 0,0 3,04 1,5 0,2

Trigo 5.535 0 0,0 0,0 2.449 0 0,0 0,0 2,26 0,0 0,0

Demais 3.284 -47 -1,4 -2,2 1.347 -38 -2,7 -3,6 - - -

 Brasil (1) 210.309 2.643 1,3 0,0 58.501 571 1,0 0,0 3,59 0,3 0,1

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 51.136 -534 -1,0 1,1 13.676 89 0,7 -0,7 3,74   - 1,7 1,8

PR 37.907 327 0,9 -1,7 9.822 237 2,5 0,4 3,86   - 1,6 -2,1

RS 31.278 -341 -1,1 0,9 8.539 84 1,0 -0,1 3,66   - 2,1 1,0

GO 21.535 2.574 13,6 2,9 5.214 114 2,2 0,7 4,13 11,1 2,2

MS 17.031 249 1,5 -0,2 4.161 117 2,9 0,0 4,09   - 1,4 -0,2
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 6º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Abril

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  -  6º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 6º levantamento (MARÇO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: MARÇO 2016 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

Março de 2016
Informativo DEAGRO

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

A Conab divulgou o 6º levantamento da safra brasileira de grãos 2015/16, onde manteve relativamente estável a
área plantada (58,5 milhões de ha) e a produção (210,3 milhões de t) de grãos no Brasil, entre os relatórios de
fevereiro e março. O resultado deste levantamento mantém o recorde para todos os indicadores (área, produção
e produtividade) apurados pelo órgão. Em relação à safra 2014/15, é esperado um incremento de 1,3% na
produção e de 1,0% em área plantada. A produtividade estimada é de 3,59 t/ha.

Destaques

» Destaques: com relação ao relatório de fevereiro, não houve grandes novidades. A Conab destacou, em seu
sexto levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16, que a produção de algodão deve ser menor do que
na safra passada (redução de 4,3%), afetada pela menor área plantada no Nordeste, principalmente na Bahia,
segundo maior estado produtor. Para o arroz, o órgão destacou que a oferta do grão deve ser inferior à obtida
em 2014/15 devido à queda na área plantada em quase todos os estados produtores, aliada ao excesso de
chuvas, sobretudo no Rio Grande do Sul. A expectativa para o feijão é de aumento da produção e produtividade
da primeira safra, mesmo com redução de área. Para a segunda safra, a previsão indica aumento de área e de
produtividade. As lavouras de feijão ainda dependem do comportamento climático. Para as duas maiores culturas
de grãos do país, soja e milho, a Conab prevê que, no caso do cereal, o crescimento na área de plantio e produção
do milho segunda safra não será suficiente para cobrir as perdas da cultura na primeira safra. Já para a soja,
apesar de problemas pontuais, como atraso de plantio, a estimativa é de crescimento na produção e na
produtividade. Como destaque regional, observa-se que os cinco maiores estados produtores concentram 76% da
oferta e 71% da área com grãos no país. O Mato Grosso é o maior produtor, com cerca de 25% do total nacional.


