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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.377 -293 -11,0 0,0 996 -126 -11,2 0,0 2,39 0,3 0,0

Arroz 12.140 19 0,2 -0,5 2.329 -44 -1,9 -1,1 5,21 2,0 0,6

Feijão 3.323 -131 -3,8 -0,5 3.189 -177 -5,3 -0,3 1,04 1,6 -0,2

Feijão 1ª safra 1.112 -146 -11,6 -2,1 1.063 -117 -9,9 -1,1 1,05   - 1,9 -0,9

Feijão 2ª safra 1.338 6 0,4 0,6 1.446 -61 -4,0 0,2 0,93 4,7 0,3

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

Milho 78.397 -1.655 -2,1 -0,8 15.166 -663 -4,2 -1,3 5,17 2,2 0,4

Milho 1ª safra 30.124 -1.529 -4,8 1,6 6.185 -433 -6,5 0,1 4,87 1,8 1,5

Milho 2ª safra 48.273 -126 -0,3 -2,3 8.981 -230 -2,5 -2,2 5,38 2,3 -0,1

Soja 94.577 8.456 9,8 -1,4 31.507 1.334 4,4 -0,4 3,00 5,2 -1,0

Trigo 5.904 0 0,0 0,0 2.730 0 0,0 0,0 2,16 0,0 0,0

Demais 3.364 132 4,1 -0,9 1.476 37 2,6 -1,3 - - -

 Brasil (1) 200.083 6.528 3,4 -1,0 57.392 360 0,6 -0,6 3,49 2,7 -0,4

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 48.307 605 1,3 -3,0 13.338 15 0,1 -2,3 3,62 1,2 -0,7

PR 36.879 1.354 3,8 -0,3 9.546 -70 -0,7 -0,1 3,86 4,6 -0,2

RS 29.567 889 3,1 4,2 8.563 47 0,6 -0,1 3,45 2,5 4,3

GO 17.630 -664 -3,6 -6,1 4.726 -37 -0,8 -0,4 3,73   - 2,9 -5,8

MS 15.727 1.110 7,6 0,0 3.962 165 4,3 0,6 3,97 3,1 -0,5

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 5º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Março

Produtividade (t/ha)

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

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 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.

Safra Brasileira de Grãos 2014/15  -  5º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 5º levantamento (FEVEREIRO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: FEVEREIRO 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

Fevereiro de 2015

Informativo DEAGRO

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

A Conab, em seu 5º levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, reduziu suas estimativas divulgadas em

janeiro para área e produção nacional de grãos. A área plantada teve uma redução de cerca de 400 mil ha entre jan/15

e fev/15 (de 57,8 para 57,4 milhões de ha). O volume de produção apresentou forte queda em relação ao quarto

levantamento, de 2,1 milhões de t, totalizando 200,1 milhões de t. Ainda assim, esse resultado representa um recorde

para o país, e supera em 6,5 milhões de t o volume colhido em 2013/14. A produtividade média esperada para este

ciclo é de 3,49 t/ha, crescimento de 2,7% sobre a safra anterior.

Destaques

» Soja: A Conab espera que a área plantada com o grão seja

115 mil ha menor que o previsto no relatório anterior,

somando 31,5 milhões de ha. A oleaginosa foi o produto com

a maior redução na expectativa de produção neste mês, com

uma queda de 1,3 milhão de t entre janeiro e fevereiro,

totalizando 94,6 milhões de t. O órgão destacou que,

comparativamente ao levantamento anterior, os problemas

climáticos afetos à cultura reduziram a expectativa de

produtividade no SE, parte do CO e no MAPITOBA. Entretanto,

a produtividade segue superior à safra passada, que foi

prejudicada por estiagens em importantes estados

produtores, o que permitiu manter a perspectiva de colheita

recorde para a lavoura.

» Milho (1ª e 2ª safra): a produção de milho total

apresentou queda tanto em relação ao relatório anterior

(redução de 654 mil t), quanto em comparação à safra

2013/14 (queda de 1,7 milhão de t), apesar da melhora nos

indicadores de produtividade média do cereal. Segundo a

Conab, há oportunidade de crescimento na produtividade

do milho 1ª safra na Região Sul. Porém, em função da

restrição hídrica, o órgão reduziu a produtividade em MG,

parte do GO e SP, em relação ao quarto levantamento. Já

para a 2ª safra, que teve o plantio iniciado, houve queda na

expectativa de área plantada. Com isso, projeta-se uma

safra total de 78,4 milhões de t, sobre uma área plantada

de 15,2 milhões de ha.


