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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.377 -294 -11,0 0,2 996 -126 -11,2 -0,9 2,39 0,3 1,1

Arroz 12.198 76 0,6 -0,1 2.354 -19 -0,8 -0,2 5,18 1,4 0,1

Feijão 3.338 -93 -2,7 2,7 3.197 -153 -4,6 -1,2 1,04 1,9 4,0

Feijão 1ª safra 1.136 -123 -9,8 6,0 1.076 -104 -8,8 0,9 1,06   - 1,0 5,1

Feijão 2ª safra 1.330 20 1,5 1,9 1.442 -49 -3,3 -3,3 0,92 5,0 5,3

Feijão 3ª safra 872 9 1,0 0,0 679 0 0,0 0,0 1,28 1,0 0,0

Milho 79.052 -854 -1,1 0,5 15.361 -440 -2,8 0,0 5,15 1,8 0,5

Milho 1ª safra 29.641 -2.012 -6,4 1,2 6.178 -440 -6,6 -0,1 4,80 0,3 1,3

Milho 2ª safra 49.411 1.158 2,4 0,0 9.183 0 0,0 0,0 5,38 2,4 0,0

Soja 95.920 9.799 11,4 0,1 31.622 1.449 4,8 -0,1 3,03 6,3 0,2

Trigo 5.904 0 0,0 -0,8 2.730 0 0,0 0,2 2,16 0,0 -1,0

Demais 3.395 163 5,0 3,5 1.495 56 3,9 2,5 - - -

 Brasil (1) 202.184 8.798 4,5 0,3 57.755 767 1,3 -0,1 3,50 3,2 0,4

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.796 2.093 4,4 0,0 13.656 333 2,5 0,0 3,65 1,8 0,0

PR 36.983 1.458 4,1 0,9 9.558 -59 -0,6 -0,5 3,87 4,7 1,5

RS 28.376 -280 -1,0 -2,6 8.570 70 0,8 -0,8 3,31   - 1,8 -1,8

GO 18.774 480 2,6 -0,1 4.743 -20 -0,4 -0,2 3,96 3,1 0,1

MS 15.726 1.255 8,7 -0,2 3.940 172 4,6 -0,1 3,99 3,9 -0,1

Safra Brasileira de Grãos 2014/15  -  4º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 4º levantamento (JANEIRO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: JANEIRO 2015 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

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 2013/14.

(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 2014/15.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 4º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Fevereiro

Produtividade (t/ha)

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação

(A) (A)

Janeiro de 2015

Informativo DEAGRO

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

O 4º levantamento da safra brasileira de grãos, divulgado hoje pela Conab, prevê aumento de 1,3% na área plantada

com grãos em 2014/15 ante à safra 2013/14, totalizando 57,8 milhões de ha. O Brasil pode colher 202,2 milhões de t,

um incremento de 8,8 milhões de t em relação à safra anterior. Trata-se de um recorde tanto para a área cultivada,

como para o volume colhido com grãos no país. A produtividade média das lavouras está estimada em 3,5 t/ha,

desempenho 3,2% acima do registrado em 2013/14. Em relação aos principais estados produtores, os cinco maiores

(MT, PR, RS, GO e MS) representam 74% do total estimado de produção e 70% da área plantada no período 2014/15.

Destaques

» Arroz: Segundo a Conab, a produção média deverá ser

0,6% superior em relação à 2013/14, atingindo 12,2

milhões de t. Esse aumento ocorre devido à expectativa

de maior produtividade, pois a área semeada deverá ser

0,8% inferior ao ciclo passado. No RS, maior estado

produtor, 85% da área foi semeada dentro da janela

ideal prevista. Nas áreas de sequeiro, sobretudo na

região CO, a cultura tem perdido espaço, tanto pela

redução do ritmo na abertura de novas áreas, quanto

pela maior competitividade da soja e do milho, além da

vulnerabilidade aos riscos climáticos.

» Milho 1ª safra: o 4º levantamento aponta para uma

redução de 6,6% na área de milho primeira safra, resultado

que vem se repetindo nas últimas seis safras, em média a

5,9% ao ano. Essa redução ocorre, sobretudo, na Região

Centro-Sul do país, responsável por 63% da área plantada na

safra anterior. O cereal tem perdido espaço para o cultivo da

soja, que tem apresentado maior competitividade e liquidez.

Em relação a produção, a Conab destaca que o

desenvolvimento da lavoura para a safra 2014/15 é

satisfatório e há perspectiva de aumento de produtividade, o

que permitiu uma melhora na expectativa de colheita em

comparação ao relatório de dezembro.


