
 
 

 

SITUAÇÃO DAS SAFRAS 

 

O DERAL/SEAB divulgou nesta semana o levantamento de estimativas e condições da safra 

2016/17 para as culturas de soja, milho e feijão e safra 2015/16 para a cultura do trigo no 

Estado do Paraná. 

1. SOJA – Estimativas e condições gerais da cultura no Estado 

A previsão de plantio de soja para a safra 2016/17 é de 5,24 milhões de hectares, 1% menor 

que a safra 2015/16. Da área prevista, 95% está plantada, com 8% no estádio de 

germinação, 74% em desenvolvimento vegetativo e 18% em floração. As condições das 

lavouras apresentam bom desenvolvimento em 98% das áreas e condições médias de 

desenvolvimento em 2% das lavouras.  

A produtividade estimada é de 3.490 kg/ha, 12% maior que a safra anterior. A produção 

esperada é de 18,3 milhões de toneladas, sendo 11% maior que a produção obtida na safra 

2015/16. As chuvas ocorridas nos meses de outubro até início de novembro foram bem 

distribuídas, favorecendo a germinação desenvolvimento da cultura. A partir do início de 

novembro as chuvas ocorreram com baixa intensidade e com má distribuição no estado, 

principalmente nas regiões Norte e Oeste, causando preocupação aos produtores mas sem 

perdas significativas até o momento. A previsão de chuva dos próximos dias deverá 

normalizar a situação das lavouras.  

 2. MILHO 1ª safra - Estimativas e condições gerais da cultura no Estado 

A previsão de área plantada do milho 1ª safra é de 489.489 hectares, 18% maior que a safra 

anterior que foi de 413.440 hectares. 100% da área prevista está plantada, com 89% das 

lavouras em estádio de desenvolvimento vegetativo e 11% em floração. A cultura apresenta 

boas condições de desenvolvimento em 95% das lavouras e 5% em médias condições. 

Para: DIRETORIA DA FAEP  De: Pedro Loyola – DTE/FAEP 

Elaborado por: Fernando Aggio - DTE/FAEP 
Ref.: Situação da Safra 2016/17 
SOJA/MILHO/TRIGO/FEIJÃO 

Data: 28/11/2016 Local: Curitiba 



 
 

 

SITUAÇÃO DAS SAFRAS 

A produtividade esperada é de 8.768 kg/ha, sendo 10% maior que a safra anterior e a 

expectativa de produção é de 4,29 milhões de toneladas, apresentando um aumento de 29% 

em relação a safra 2015/16. 

 3. TRIGO – Estimativas e condições gerais da cultura no Estado 

A safra de trigo 2015/16 tem uma área estimada em 1.084.294 ha, sendo 19% menor que a 

safra 2015. A produção esperada é de 3,34 milhões de toneladas, praticamente igual à 

produção da safra 2014/15 e estima-se a produtividade em 3.121 kg/ha, 23,4% maior que a 

da safra passada.  A cultura está com 97% da área colhida e o produto apresenta boa 

qualidade e bom rendimento. Das lavouras a colher, 99% estão em boas condições de 

desenvolvimento e 1% em médias condições.  

O MAPA anunciou que cerca de R$150 milhões foram liberados para atender às 

operações de leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (PEPRO) e Prêmio 

para Escoamento do Produto (PEP).  A medida visa garantir o preço mínimo ao 

produtor, neste momento em que o mercado está com cotações abaixo do preço 

mínimo. O preço médio pago ao produtor está em R$ 34,82, sendo 9,9% menor que o 

preço mínimo, que é de R$38,65 por saca de 60 kg.  

Atendendo às solicitações da FAEP, será realizado pela CONAB no dia 2 de dezembro 

o primeiro leilão de PEPRO e PEP, no total de 215 mil toneladas do cereal, sendo 

ofertadas para o Paraná 100 mil toneladas. Podem ocorrer mais leilões nas semanas 

seguintes. 

4. FEIJÃO 1ª safra – Estimativas e condições gerais da cultura no Estado 

A previsão de área plantada de feijão 1ª safra é de 191.480 hectares, 4% maior que a safra 

anterior. A produtividade é estimada em 1.839 kg/ha, sendo 12% maior que a safra anterior e 

a expectativa de produção é de 352.134 toneladas, apresentando um aumento de 20% em 

relação a safra 2015/16. 

Da área de plantio estimada, 99% já está plantada e apresenta 1% das lavouras em estádio 

de germinação, 32% em estádio de desenvolvimento vegetativo, 33% em floração, 24% em 
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frutificação e 10% em maturação fisiológica. 84% das lavouras apresentam boas condições 

de desenvolvimento, 15% médias condições e 1% das lavouras apresentam condições ruins 

de desenvolvimento. A falta de chuva no mês de novembro prejudicou algumas área que 

estavam no estádio de floração. 

  
5. TABELAS COMPARATIVAS SOJA, MILHO, FEIJÃO, TRIGO – SAFRAS 15/16 e 16/17 

CULTURA         ÁREA (mil ha)        PRODUÇÃO (toneladas) RENDIMENTO (kg/ha)

15/16 16/17 % 15/16 16/17 % 15/16 16/17 %

SOJA 5.283 5.239 -1 16.499.999 18.283.858 11 3.129 3.490 12 

MILHO 1a Safra 413 489 18 3.303.508 4.291.948 30 7.996 8.768 10 

FEIJÃO 1a Safra 185 191 4 294.005 352.134 20 1.635 1.839 12 

Fonte: SEAB/DERAL     Elaboração: DTE/FAEP

Tabela 1 – Estimativa de Área, Produção e Rendimento da Safra 16/17

 

CULTURA         ÁREA (mil ha)        PRODUÇÃO (toneladas) RENDIMENTO (kg/ha)

14/15 15/16 % 14/15 15/16 % 14/15 15/16 %

TRIGO 1.346 1.084 -19 3.284.761 3.383.850 3 2.448 3.121 27 

Fonte: SEAB/DERAL     Elaboração: DTE/FAEP

Tabela 2 – Estimativa de Área, Produção e Rendimento da Safra 15/16

 

Tabela 3 – Preços Médios Recebidos pelos produtores

          PRODUTO                            VALORES (R$)    PREÇO EM

out/15 out/16 VARIAÇÃO 28/11/2016

Soja 69,98 66,08 -5,6% 70,26

Milho 21,68 32,11 48,1% 30,03

Feijão de cor 124,13 244,58 97,0% 181,98

Feijão preto 101,19 208,51 106,1% 202,50

Trigo 36,37 35,40 -2,7% 34,82

Fonte: SEAB/DERAL; CEASA                     Elaboração: DTE/FAEP  
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