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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.236 299 15,4 0,0 939 -16 -1,7 -0,1 2,38 17,4 0,1

Arroz 12.130 1.527 14,4 1,4 1.975 -33 -1,6 0,7 6,14 16,3 0,7

Feijão 3.391 878 34,9 1,9 3.069 232 8,2 -0,8 1,10 24,8 2,7

Feijão 1ª safra 1.387 352 34,1 0,4 1.110 131 13,4 -0,2 1,25 18,2 0,7

Feijão 2ª safra 1.308 395 43,3 3,9 1.390 79 6,0 -1,7 0,94 35,2 5,7

Feijão 3ª safra 697 130 22,9 1,0 569 21 3,9 0,4 1,22 18,4 0,7

Milho 93.836 27.305 41,0 1,1 17.347 1.424 8,9 0,6 5,41 29,5 0,5

Milho 1ª safra 30.313 4.555 17,7 0,5 5.522 165 3,1 -0,3 5,49 14,2 0,9

Milho 2ª safra 63.522 22.750 55,8 1,3 11.825 1.259 11,9 1,0 5,37 39,2 0,3

Soja 113.923 18.489 19,4 0,8 33.890 638 1,9 0,1 3,36 17,1 0,7

Trigo 5.206 -1.521 -22,6 -0,3 1.931 -187 -8,8 -1,1 2,70 -15,1 0,9

Demais 3.605 740 25,8 5,1 1.337 94 7,6 1,8 - - -

 Brasil (1) 234.326 47.715 25,6 1,0 60.488 2.152 3,7 0,2 3,87 21,1 0,8 

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 58.607 15.181 35,0 1,1 14.935 933 6,7 0,8 3,92 26,5 0,3

PR 41.627 5.785 16,1 0,2 9.732 46 0,5 0,0 4,28 15,6 0,2

RS 35.934 2.911 8,8 1,7 8.577 44 0,5 0,0 4,19 8,3 1,7

GO 21.975 4.425 25,2 -0,1 5.226 12 0,2 -0,1 4,20 24,9 -0,1

MS 18.119 4.354 31,6 0,0 4.412 198 4,7 0,1 4,11 25,7 -0,0

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 9º levantamento da safra 2016/17

Próximo Informativo - Julho/17

Produtividade (t/ha)

Safra

2016-17

Variação
Safra

2016-17

Variação
Safra

2016-17

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 2015/16.

(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 2016/17.

Safra Brasileira de Grãos 2016/17  -  9º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2016/17 - 9º levantamento (JUNHO/2017)

Acompanhamento da Safra 2016/17: JUNHO DE 2017 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra

2016-17

Variação
Safra

2016-17

Variação
Safra

2016-17

Variação

Junho de 2017

Informativo DEAGRO

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

O nono levantamento da safra brasileira de grãos 2016/17 traz a consolidação da área plantada das culturas de primeira e

segunda safras, sobretudo a segunda safra de milho, além do avanço do plantio da terceira safra do feijão. As culturas de

inverno estão em processo de semeadura, mas permanece o quadro de redução de área, em especial o trigo, maior área

cultivada entre essas culturas. Com isso, a Conab estima área total com grãos em 60,5 milhões de hectares, 3,7% maior

que 2015/16. Com área plantada maior e aumento na produtividade das lavouras, a safra brasileira de grãos caminha para

um novo recorde, prevista em 234,3 milhões de toneladas, incremento de 47,7 milhões de toneladas em relação à colheita

anterior.

Destaques

» Milho: Segundo a Conab, com o início da colheita de milho, no final de maio, observou-se que a produtividade média do

cereal tende a se confirmar acima do esperado, visto que as condições das lavouras de segunda safra continuam sendo

favoráveis, principalmente em Mato Grosso e Paraná. Com isso, estima-se uma produção de 93,8 milhões de toneladas, o

que leva a formação de estoques de passagem de 20,2 milhões de toneladas. Em relação às exportações, que estão

projetadas em 26 milhões de toneladas, ainda não se observa suporte do mercado para um novo incremento desse

número, visto que as negociações de milho, inclusive as antecipadas, seguem travadas. » Soja: o atual levantamento

consolida a performance recorde da safra brasileira de soja, apresentando um crescimento tanto em área como em

produção. O excelente desenvolvimento da oleaginosa foi ajudado pelo comportamento do clima em praticamente todas

as regiões do país. Para as exportações do grão, dados estimados pela Secex indicam que no acumulado dos cinco

primeiros meses de 2017 foram embarcadas 34,6 milhões de toneladas, 3,8 milhões de toneladas a mais que o mesmo

período de 2016, porém, ainda abaixo do esperado para que as exportações do segundo semestre do ano não sejam

afetadas pelas exportações dos Estados Unidos. Portanto, a Conab destaca o receio de que o maior volume no mercado

internacional nesse período se reflita em menores preços e prejudique a rentabilidade dos agricultores brasileiros.


