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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.225 -124 -5,3 -1,0 966 -11 -1,1 1,4 2,30   - 4,2 -2,4

Arroz 11.168 -1.269 -10,2 -0,4 2.024 -271 -11,8 -0,3 5,52 1,8 -0,1

Feijão 3.309 194 6,2 -0,6 3.048 8 0,2 1,2 1,09 6,0 -1,7

Feijão 1ª safra 1.194 63 5,5 -4,1 1.013 -40 -3,8 -0,1 1,18 9,7 -4,0

Feijão 2ª safra 1.263 132 11,6 1,6 1.366 48 3,6 1,4 0,92 7,7 0,2

Feijão 3ª safra 853 1 0,1 1,5 668 0 0,0 2,6 1,28 0,1 -1,0

Milho 84.660 -13 0,0 1,4 15.481 -212 -1,4 0,1 5,47 1,4 1,3

Milho 1ª safra 27.529 -2.553 -8,5 -2,5 5.579 -563 -9,2 -2,9 4,93 0,8 0,4

Milho 2ª safra 57.130 2.540 4,7 3,3 9.902 351 3,7 1,9 5,77 0,9 1,4

Soja 98.982 2.754 2,9 -2,2 33.130 1.037 3,2 -0,3 2,99   - 0,4 -1,8

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

Demais 3.133 -198 -6,0 -4,6 1.298 -86 -6,2 -3,6 - - -

 Brasil (1) 209.011 1.345 0,6 -0,6 58.395 464 0,8 -0,2 3,58   - 0,2 -0,4

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 51.346 -324 -0,6 0,4 13.747 161 1,2 0,5 3,73   - 1,8 -0,1

PR 37.807 228 0,6 -0,3 9.914 328 3,4 0,9 3,81   - 2,7 -1,2

RS 31.584 -35 -0,1 1,0 8.543 88 1,0 0,0 3,70   - 1,1 0,9

GO 21.234 2.272 12,0 -1,4 5.089 -11 -0,2 -2,4 4,17 12,2 1,0

MS 17.470 688 4,1 2,6 4.163 119 2,9 0,0 4,20 1,1 2,5

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 7º levantamento (ABRIL/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: ABRIL 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

(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.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 7º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Maio

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

Abril de 2016
Informativo DEAGRO

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

Em seu 7º levantamento da safra brasileira de grãos 2015/16, a Conab estima uma safra de 209,0 milhões de t
(0,6% maior que 2014/15) sob uma área plantada de 58,4 milhões de ha (+0,8% em comparação à safra anterior).
O resultado deste levantamento mantém o recorde para os indicadores de área e produção, com redução para a
produtividade média. Em relação ao levantamento anterior (6º levantamento), os dados foram revisados para
baixo, com queda na produção (-0,6%) e área (-0,2%). A produtividade estimada é de 3,58 t/ha.

Destaques

» Destaques: A Conab reduziu sua estimativa para a área plantada, produção e produtividade de grãos no país.
Essa correção se deu, principalmente, pelo desempenho da soja, que corresponde à 56,7% da área cultivada e
47,4% da oferta total de grãos brasileiros.Nesse caso, o desempenho da cultura foi inferior em comparação ao
relatório de março, influenciado por condições climáticas adversas, ocorridas principalmente em fevereiro. Ainda
assim, vale ressaltar que o resultado agregado para área plantada e produção da oleaginosa segue como recorde
em termos históricos. » Soja em grão: A área plantada com soja no país foi reduzida em 114,5 mil hectares entre
os relatórios de março e abril, totalizando 33,1 milhões de ha, embora esse resultado seja 3,2% superior aos 32,1
milhões de ha plantados em 2014/15. A produtividade da lavoura está em 3,0 t/ha, redução de 0,4% em relação à
2014/15 e 1,8% menor do que a estimativa de março, resultado das menores produtividades observadas,
principalmente, na região de MAPITOBA. Com isso, a safra da oleaginosa deve ser de 99,0 milhões de toneladas,
volume 2,9% superior a safra 2014/15 (96,2 milhões de t) e 2,2% menor do que a previsão de março de 2016,
quando o órgão esperava uma colheita de 101,2 milhões de toneladas.


