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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.266 -82 -3,5 0,5 959 -17 -1,7 0,3 2,36   - 1,8 0,3

Arroz 11.475 -961 -7,7 -1,3 2.126 -170 -7,4 -0,8 5,40   - 0,4 -0,5

Feijão 3.365 250 8,0 0,9 2.999 -41 -1,3 -0,8 1,12 9,5 1,7

Feijão 1ª safra 1.264 132 11,7 6,6 1.025 -28 -2,7 0,1 1,23 14,8 6,6

Feijão 2ª safra 1.252 121 10,7 -1,5 1.306 -13 -1,0 -1,0 0,96 11,8 -0,6

Feijão 3ª safra 849 -4 -0,4 -3,3 668 0 0,0 -1,6 1,27   - 0,4 -1,7

Milho 83.336 -1.336 -1,6 1,2 15.342 -351 -2,2 0,8 5,43 0,7 0,4

Milho 1ª safra 28.346 -1.736 -5,8 2,1 5.723 -419 -6,8 1,0 4,95 1,1 1,1

Milho 2ª safra 54.991 400 0,7 0,8 9.618 68 0,7 0,7 5,72 0,0 0,1

Soja 100.933 4.705 4,9 -1,2 33.234 1.141 3,6 0,0 3,04 1,3 -1,2

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

Demais 3.359 28 0,8 2,2 1.416 31 2,2 -1,6 - - -

 Brasil (1) 210.269 2.603 1,3 -0,1 58.524 594 1,0 0,1 3,59 0,2 -0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 50.603 -1.067 -2,1 -1,6 13.772 185 1,4 0,0 3,67   - 3,4 -1,6

PR 38.577 997 2,7 1,4 9.782 196 2,0 1,1 3,94 0,6 0,4

RS 31.009 -610 -1,9 1,6 8.549 95 1,1 1,7 3,63   - 3,0 -0,0

GO 20.927 1.966 10,4 -1,0 5.180 80 1,6 0,1 4,04 8,7 -1,1

MS 17.057 275 1,6 -0,1 4.161 117 2,9 -0,1 4,10   - 1,2 -0,0

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 5º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Março

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  -  5º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 5º levantamento (FEVEREIRO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: FEVEREIRO 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

Fevereiro de 2016

Informativo DEAGRO

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

A Conab divulgou o 5º levantamento da safra brasileira de grãos 2015/16, que ampliou sua estimativa anterior

para área plantada, com reduções em produção e produtividade. Ainda assim, o resultado deste levantamento

mantém o recorde para todos os indicadores (área, produção e produtividade) apurados pelo órgão. A produção

pode chegar a 210,3 milhões de t, incremento de 2,6 milhões de t em relação à 2014/15. Já a área esperada é 594

mil ha superior à safra anterior, estimada em 58,5 milhões de ha. A produtividade média prevista é de 3,6 t/ha.

Destaques

» Milho: A Conab destacou em seu quinto levantamento da safra brasileira de milho uma perspectiva de redução

na área plantada e produção da primeira safra do cereal em relação à safra anterior, embora os indicadores

tenham melhorado em comparação ao levantamento divulgado no mês de janeiro. Para a segunda safra do grão,

o órgão avalia que o clima irá ditar a magnitude das safras em todo o país, uma vez que o atraso no plantio da

soja poderá trazer uma forte repercussão no plantio do cereal. Em relação ao quadro de oferta e demanda de

milho, a Conab explica que dois fatores influenciaram o aumento dos preços no mercado interno: i) a aumento do

dólar, o que elevou os preços de paridade de exportação; e ii) a maior demanda pelo cereal, em uma forte

disputa entre os setores de proteína animal e o mercado exportador que continua aquecido. De forma agregada,

a área brasileira de milho (primeira e segunda safra), deverá atingir 15,3 milhões de ha, representando uma

redução de 2,2% em relação ao observado no ano passado. Para a produção do cereal, a expectativa é de que os

produtores colham 1,3 milhão de t a menos que 2014/15, totalizando 83,3 milhões de t. No caso da Soja, apesar

de problemas pontuais, como atrasos no plantio, a estimativa é de crescimento da produção e da produtividade.
Safra recorde estimada de 100,9 milhões de t.


