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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.120 -229 -9,7 -2,1 959 -18 -1,8 -0,2 2,21 -8,1 -1,9 

Arroz 10.657 -1.779 -14,3 -3,1 1.978 -317 -13,8 -1,1 5,39 -0,6 -2,0 

Feijão 2.926 -190 -6,1 -8,1 2.934 -106 -3,5 -3,2 1,00 -2,7 -5,1 

Feijão 1ª safra 1.030 -102 -9,0 -8,5 960 -93 -8,9 -1,7 1,07 -0,1 -6,9 

Feijão 2ª safra 1.023 -109 -9,6 -13,0 1.308 -10 -0,8 -2,5 0,78 -8,9 -10,8 

Feijão 3ª safra 873 21 2,4 -0,9 666 -2 -0,4 -6,5 1,31 2,8 6,0

Milho 76.223 -8.449 -10,0 -4,7 15.747 54 0,3 0,6 4,84 -10,3 -5,2 

Milho 1ª safra 26.227 -3.855 -12,8 -3,0 5.467 -675 -11,0 -0,4 4,80 -2,0 -2,6 

Milho 2ª safra 49.996 -4.595 -8,4 -5,5 10.279 729 7,6 1,1 4,86 -14,9 -6,5 

Soja 95.631 -597 -0,6 -1,3 33.177 1.084 3,4 0,3 2,88 -3,9 -1,6 

Trigo 5.882 347 6,3 1,0 2.120 -329 -13,4 0,8 2,78 22,8 0,2

Demais 3.047 -284 -8,5 -9,2 1.261 -124 -9,0 -2,8 - - -

 Brasil (1) 196.486 -11.180 -5,4 -2,9 58.174 244 0,4 0,1 3,38 -5,8 -3,0 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 47.462 -4.208 -8,1 -4,3 13.811 224 1,6 0,2 3,44   - 9,6 -4,5

PR 37.648 68 0,2 0,0 9.752 167 1,7 -0,1 3,86   - 1,5 0,1

RS 32.590 971 3,1 1,6 8.492 37 0,4 0,6 3,84 2,6 1,0

GO 18.722 -240 -1,3 -2,2 5.192 91 1,8 0,0 3,61   - 3,0 -2,2

MS 15.538 -1.244 -7,4 -1,9 4.210 166 4,1 1,1 3,69   - 11,1 -2,9

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  9º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 9º levantamento (JUNHO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: JUNHO 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 9º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Julho

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

Junho de 2016
Informativo DEAGRO

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

O nono levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16 prevê uma safra 11,2 milhões de t inferior à
2014/15, totalizando 196,5 milhões de t. Embora estima-se uma área plantada ligeiramente maior nesse mesmo
período (58,2 milhões de ha), a produtividade das lavouras caiu 5,8%, projetada em 3,38 t/ha, o que não foi
suficiente para manter a produção em nível superior à 2014/15. Os estados que compõe o MAPITOBA e o MT
foram os que registraram as maiores reduções absolutas na oferta de grãos na atual temporada.

Destaques

» Arroz e Feijão: Segundo a Conab, houve redução na área plantada e produtividade em quase todas as regiões
produtoras do arroz e feijão, base da alimentação do brasileiro, o que impactou a produção desses grãos. A
estimativa atual representa a pior colheita para o arroz desde 2002/03 (10,4 mi t), e para o feijão desde 2012/13
(2,8 mi t). Essa redução na oferta dos produtos já se reflete nos preços ao consumidor, que segundo o IBGE, entre
janeiro e maio de 2016, subiram 4% no caso do arroz, e mais de 33% no caso do feijão mulatinho e carioca,
superando em muito a variação de idêntico período de 2015. » Milho: A Conab destaca também o desempenho
da 1ª safra de milho, que consolidou a queda de área e produtividade, com reflexo na redução da oferta em
relação à safra 2014/15. Entre as safras 2006/07 e 2012/13 a produção de milho primeira safra esteve acima dos
33 milhões de toneladas. A queda consecutiva nas últimas três safras é reflexo do aumento no plantio de soja,
fazendo com que o do milho fosse concentrado no segundo período. Para o milho segunda safra, apesar do
ganho de área, a queda de produtividade em função do estresse hídrico em abril impactou a produção, que
registra redução de 8,4%. Com isso, a produção total de milho deve ser de 76,2 milhões de t na atual safra, queda
de 10% em relação à safra anterior.


