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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 1.937 -411 -17,5 -4,4 955 -22 -2,2 -0,2 2,03 -15,7 -4,2 

Arroz 10.603 -1.842 -14,8 0,6 2.008 -287 -12,5 0,3 5,28 -2,6 0,3

Feijão 2.516 -694 -21,6 -3,0 2.837 -187 -6,2 1,5 0,89 -16,5 -4,4 

Feijão 1ª safra 1.034 -97 -8,6 0,2 979 -75 -7,1 0,4 1,06 -1,6 -0,2 

Feijão 2ª safra 915 -313 -25,5 -1,8 1.314 -5 -0,4 2,7 0,70 -25,2 -4,5 

Feijão 3ª safra 567 -284 -33,4 -9,8 545 -108 -16,5 0,4 1,04 -20,3 -10,2 

Milho 66.980 -17.693 -20,9 -2,2 15.923 230 1,5 0,0 4,21 -22,0 -2,2 

Milho 1ª safra 25.854 -4.228 -14,1 -0,1 5.388 -755 -12,3 -0,1 4,80 -2,0 0,0

Milho 2ª safra 41.126 -13.464 -24,7 -3,4 10.535 984 10,3 0,1 3,90 -31,7 -3,5 

Soja 95.435 -793 -0,8 0,0 33.252 1.159 3,6 0,0 2,87 -4,3 -0,0 

Trigo 6.164 629 11,4 -0,6 2.097 -352 -14,4 -0,5 2,94 30,1 -0,1 

Demais 2.769 -562 -16,9 -2,6 1.241 -144 -10,4 2,4 - - -

 Brasil (1) 186.404 -21.366 -10,3 -0,9 58.312 397 0,7 0,1 3,20 -10,9 -1,0 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 43.425 -8.294 -16,0 -1,7 14.001 415 3,1 0,3 3,10   - 18,5 -1,9

PR 35.695 -1.965 -5,2 -0,2 9.682 96 1,0 -0,1 3,69   - 6,2 -0,0

RS 32.523 903 2,9 0,1 8.533 78 0,9 0,0 3,81 1,9 0,1

GO 17.550 -1.416 -7,5 -0,7 5.214 114 2,2 0,0 3,37   - 9,5 -0,7

MS 13.993 -2.789 -16,6 -2,3 4.213 169 4,2 0,1 3,32   - 20,0 -2,4

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  12º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 12º levantamento (SETEMBRO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: SETEMBRO 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 12º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Outubro

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

Setembro de 2016

Informativo DEAGRO

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

O décimo segundo e último levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16 prevê uma safra 21,4 milhões

de t inferior em relação à safra anterior, totalizando 186,4 milhões de t. Com isso, o resultado reflete a maior

quebra (variação absoluta) já registrada na série histórica da Conab, iniciada em 1976 e a safra brasileira volta aos

níveis de 2012/13 (188,7 milhões de t). A queda na produtividade (-11%) foi a principal razão para a revisão para

baixo da produção, mesmo com a elevação da área plantada, estimada em 58,31 milhões de ha. Entre os cinco

maiores Estados produtores de grãos do país, que representam 77% da oferta e 71% da área plantada total,

apenas o Rio Grande do Sul registrou elevação na produção e todos os demais, influenciados por queda na

produtividade, colheram safras menores em comparação à 2014/15.

Destaques

» Milho: O levantamento da Conab confirmou a

forte queda na área plantada da primeira safra do

cereal, enquanto que para a segunda safra, apesar

do expressivo aumento na área (10,3%), a queda de

produtividade causada pelo estresse hídrico ocorrido

nesta temporada, impactou a produção, que foi

24,7% menor do que a safra anterior. Desta forma, a

produção total de milho (primeira e segunda safras)

deverá atingir 67 milhões de t, pior resultado desde

2010/11.

Soja: Segundo a Conab, o clima provocou atrasos no plantio

e comprometeu as lavouras em diversos estados produtores,

impactando a produtividade média, que ficou abaixo da safra

2014/15. Mesmo com a elevação na área plantada, a safra

2015/16, estimada em 95,4 milhões de t, é 0,8% menor que a

colhida no período anterior. Neste momento, a preocupação

para os produtores de soja vem de fatores externos, com a

expectativa de "super safra" norte americana para 2016/17,

que pode levar os estoques de passagem para os maiores

historicamente e pressionar os preços do grão.


