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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.329 -342 -12,8 -2,0 976 -146 -13,0 -2,0 2,39 0,2 -0,1

Arroz 12.152 30 0,2 0,1 2.333 -40 -1,7 0,2 5,21 2,0 -0,1

Feijão 3.371 -83 -2,4 1,4 3.159 -207 -6,1 -0,9 1,07 4,0 2,4

Feijão 1ª safra 1.202 -57 -4,5 8,0 1.040 -140 -11,9 -2,2 1,16 8,3 10,5

Feijão 2ª safra 1.297 -35 -2,7 -3,1 1.440 -67 -4,4 -0,4 0,90 1,9 -2,7

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

Milho 78.206 -1.846 -2,3 -0,2 15.087 -742 -4,7 -0,5 5,18 2,5 0,3

Milho 1ª safra 29.722 -1.931 -6,1 -1,3 6.076 -542 -8,2 -1,8 4,89 2,3 0,4

Milho 2ª safra 48.484 85 0,2 0,4 9.011 -200 -2,2 0,3 5,38 2,4 0,1

Soja 93.260 7.139 8,3 -1,4 31.335 1.162 3,9 -0,5 2,98 4,3 -0,9

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

Demais 3.316 84 2,6 -1,4 1.410 -30 -2,0 -4,5 - - -

 Brasil (1) 198.537 4.982 2,6 -0,8 57.031 -2 0,0 -0,6 3,48 2,6 -0,1

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 48.213 510 1,1 -0,2 13.224 -99 -0,7 -0,9 3,65 1,8 0,7

PR 36.833 1.308 3,7 -0,1 9.558 -58 -0,6 0,1 3,85 4,3 -0,3

RS 29.928 1.250 4,4 1,2 8.572 57 0,7 0,1 3,49 3,7 1,1

GO 17.357 -937 -5,1 -1,5 4.755 -8 -0,2 0,6 3,65   - 5,0 -2,1

MS 15.718 1.101 7,5 -0,1 3.960 163 4,3 0,0 3,97 3,1 -0,0

Safra Brasileira de Grãos 2014/15  -  6º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 6º levantamento (MARÇO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: MARÇO 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 6º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Abril

Produtividade (t/ha)

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação

(A) (A)

Março de 2015

Informativo DEAGRO

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

A Conab, em seu 6º levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, espera uma produção de 198,5 milhões de t,

volume 2,6% ou 4,98 milhões de t a mais do que na última safra, quando foram colhidas 193,5 milhões. Em relação ao

levantamento de fevereiro, houve um ajuste para baixo de 0,8%. A área plantada estimada é de 57,0 milhões de ha,

praticamente a mesma da safra 2013/14. A produtividade média deve crescer 2,6% em comparação à safra anterior,

passando de 3,39 para 3,48 t/ha. A Soja segue como destaque positivo, enquanto o milho registrou nova revisão para

baixo em suas estimativas.

Destaques

» Soja: Segundo a Conab, as condições atuais são favoráveis e

a colheita seguiu acelerada em fevereiro, em especial pelos

produtores do C.O., que visam o plantio da 2ª safra de milho,

aproveitando a janela do clima. O órgão destaca também que

problemas climáticos reduziram a expectativa de

produtividade em GO, DF, MG e parte do MAPITOBA, que

foram prejudicados por estiagens em janeiro. Com isso, a

expectativa é que a área plantada com o grão no Brasil seja de

31,3 milhões de ha, redução de 0,5% em relação ao relatório

anterior. Já a colheita deve ser recorde (de 93,3 milhões de t),

porém 1,4% menor do que o divulgado em fevereiro.

» Milho: em comparação ao levantamento de fevereiro, a

Conab revisou para baixo suas estimativas de produção e

área do milho primeira safra, em função de problemas

hídricos na região Sudeste e atraso no período de chuva em

alguns estados do MAPITOBA, o que retardou o plantio.

Com isso, deve-se colher 29,7 milhões de t em uma área de

6,08 milhões de ha. Já para a segunda safra, que tem seu

plantio em andamento, espera-se redução na área

plantada. O resultado consolidado para a safra de milho (1ª

e 2ª safra) é de 78,2 milhões de t, queda de 2,3% em

comparação à 2013/14, e área de 15,09 milhões de ha,

redução de 4,7% na mesma base de comparação.


