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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.165 -183 -7,8 -2,7 960 -16 -1,6 -0,5 2,25 -6,3 -2,1 

Arroz 10.998 -1.438 -11,6 -1,5 2.000 -295 -12,9 -1,2 5,50 1,5 -0,4 

Feijão 3.183 67 2,2 -3,8 3.030 -10 -0,3 -0,6 1,05 2,5 -3,3 

Feijão 1ª safra 1.125 -7 -0,6 -5,8 976 -77 -7,3 -3,7 1,15 7,3 -2,2 

Feijão 2ª safra 1.176 45 4,0 -6,9 1.342 23 1,8 -1,8 0,88 2,2 -5,2 

Feijão 3ª safra 881 29 3,4 3,3 712 44 6,6 6,6 1,24 -3,0 -3,1 

Milho 79.955 -4.717 -5,6 -5,6 15.655 -38 -0,2 1,1 5,11 -5,3 -6,6 

Milho 1ª safra 27.047 -3.035 -10,1 -1,8 5.489 -654 -10,6 -1,6 4,93 0,6 -0,1 

Milho 2ª safra 52.908 -1.682 -3,1 -7,4 10.166 616 6,4 2,7 5,20 -9,0 -9,8 

Soja 96.905 677 0,7 -2,1 33.082 989 3,1 -0,1 2,93 -2,3 -2,0 

Trigo 5.826 291 5,3 5,3 2.103 -346 -14,1 -14,1 2,77 22,6 22,6

Demais 3.356 25 0,8 7,1 1.297 -88 -6,3 -0,1 - - -

 Brasil (1) 202.388 -5.278 -2,5 -3,2 58.128 197 0,3 -0,5 3,48 -2,9 -2,7 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.577 -2.094 -4,1 -3,4 13.780 193 1,4 0,2 3,60   - 5,4 -3,7

PR 37.652 72 0,2 -0,4 9.762 177 1,8 -1,5 3,86   - 1,6 1,1

RS 32.077 458 1,4 1,6 8.445 -10 -0,1 -1,1 3,80 1,6 2,7

GO 19.144 183 1,0 -9,8 5.194 93 1,8 2,1 3,69   - 0,8 -11,7

MS 15.833 -950 -5,7 -9,4 4.164 120 3,0 0,0 3,80   - 8,4 -9,4

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 8º levantamento (MAIO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: MAIO 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 8º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Junho

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

Maio de 2016

Informativo DEAGRO

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

O oitavo levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16 trouxe muitas modificações em relação ao

relatório anterior. A Conab revisou sua estimativa de produção, que saiu de um volume recorde de 209,0 milhões

de t para 202,4 milhões de t, resultado 6,6 milhões de t inferior à abril de 2016 e 5,3 milhões de t menor do que o

colhido na safra 2014/15. A área plantada com grãos também foi reduzida em relação ao 7º levantamento, para

58,1 milhões de ha, mais ainda representa um recorde. A produtividade estimada é de 3,48 t/ha, desempenho

menor do que o observado em abril e na safra 2014/15.

Destaques

» Soja: Segundo a Conab, as duas maiores culturas

em termos de volume de grãos do país foram as

responsáveis pela revisão para baixo no atual

levantamento: soja e milho. No caso da soja, o órgão

destaca que houve atraso no plantio em diversos

estados e também veranico, o que impactou a

produtividade média, inferior à safra passada. Em

virtude do ganho de área, a safra 2015/16, estimada

em 96,9 milhões de t, ficou acima da safra 2014/15,

mas representa uma redução de 2,1% ou 2,1 milhões

de t em relação ao 7º levantamento.

» Milho: Segundo a Conab, consolidou-se a redução de

área de milho primeira safra em comparação à safra

2014/15, apesar da manutenção na produtividade. Já

para o milho segunda safra, apesar do ganho expressivo

de área (6,4%), a queda de produtividade em função do

estresse hídrico em abril impactou a produção, com

redução de 3,1%. A Região que mais reduziu a oferta foi

a Centro-Oeste, com destaque para Goiás. Com isso, a

produção total do cereal deve ser de 80 milhões de t,

inferior à safra 2014/15 e no mesmo patamar da safra

2013/14. A área plantada total deve ser de 15,7 milhões

de ha, com uma produtividade de 5,11 t/ha.


