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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.086 -262 -11,2 -1,6 958 -18 -1,8 0,0 2,18 -9,5 -1,6 

Arroz 10.472 -1.964 -15,8 -1,7 1.976 -319 -13,9 -0,1 5,30 -2,2 -1,6 

Feijão 2.697 -513 -16,0 -7,8 2.825 -215 -7,1 -3,7 0,95 -9,6 -4,3 

Feijão 1ª safra 1.031 -101 -8,9 0,1 964 -89 -8,5 0,4 1,07 -0,5 -0,3 

Feijão 2ª safra 991 -237 -19,3 -3,1 1.284 -35 -2,6 -1,9 0,77 -17,1 -1,2 

Feijão 3ª safra 675 -175 -20,6 -22,7 578 -91 -13,6 -13,3 1,17 -8,1 -10,9 

Milho 69.141 -15.531 -18,3 -9,3 15.755 62 0,4 0,1 4,39 -18,7 -9,3 

Milho 1ª safra 26.088 -3.994 -13,3 -0,5 5.440 -702 -11,4 -0,5 4,80 -2,1 -0,0 

Milho 2ª safra 43.054 -11.537 -21,1 -13,9 10.314 764 8,0 0,3 4,17 -27,0 -14,2 

Soja 95.574 -654 -0,7 -0,1 33.228 1.136 3,5 0,2 2,88 -4,1 -0,2 

Trigo 6.285 750 13,5 6,8 2.143 -306 -12,5 1,1 2,93 29,7 5,7

Demais 3.015 -316 -9,5 -1,0 1.260 -124 -9,0 0,0 - - -

 Brasil (1) 189.271 -18.490 -8,9 -3,7 58.146 216 0,4 0,0 3,26 -9,2 -3,6 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 44.193 -7.525 -14,6 -6,9 13.773 186 1,4 -0,3 3,21   - 15,7 -6,6

PR 36.196 -1.463 -3,9 -3,9 9.724 138 1,4 -0,3 3,72   - 5,2 -3,6

RS 32.422 801 2,5 -0,5 8.509 54 0,6 0,2 3,81 1,9 -0,7

GO 17.760 -1.206 -6,4 -5,1 5.213 113 2,2 0,4 3,41   - 8,4 -5,5

MS 14.477 -2.306 -13,7 -6,8 4.209 165 4,1 0,0 3,44   - 17,1 -6,8

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 10º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Agosto

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  -  10º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 10º levantamento (JULHO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: JULHO 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

Julho de 2016

Informativo DEAGRO

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

O décimo levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16 prevê uma safra 18,5 milhões de t inferior à

2014/15, totalizando 189,3 milhões de t. A queda na produtividade em comparação à safra anterior (-9,2%) foi a

principal razão para a revisão baixista da produção, mesmo com elevação da área plantada, prevista em 58,15

milhões de ha. A Conab reduziu sistematicamente suas previsões de oferta nacional de grãos desde o primeiro

levantamento (em outubro de 2015) quando projetava safra próxima a 213 milhões de t para 2015/16.

Destaques

» Destaques: Segundo a Conab, praticamente todos os grãos (exceto o trigo) registraram queda na produção,

seja em relação à safra 2014/15 ou ao relatório de junho/2016. A oferta do arroz e do feijão deve ser 16% menor

em comparação à 2014/15, totalizando 10,5 e 2,7 milhões de t, respectivamente. Para o milho, o órgão estima

produção de 69,1 milhões de t, volume 15,5 milhões de t ou 18% inferior à safra anterior. Esse resultado seria o

menor desde 2010/11, quando foram colhidos 57,4 milhões de t. A Conab explicou que a forte queda consolidada

para área e produtividade na primeira safra, somada à menor produtividade na segunda safra, apesar do ganho

de área (8%), em função do estresse hídrico, impactou a produção. No caso da soja, houve atraso no plantio em

diversos estados e também veranico, o que fez com que a produtividade média ficasse abaixo da registrada na

safra passada. Mesmo com ganho de área, a safra 2015/16, estimada em 95,6 milhões de t, é 0,7% menor à

2014/15. Como observado inicialmente, o trigo foi a única exceção entre as grandes culturas, com alta de 13,5%

na oferta, totalizando 6,3 milhões de t, reflexo da maior produtividade (29,7%), mais que compensando a

redução na área plantada.


