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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.325 -345 -12,9 -0,2 977 -145 -12,9 -1,9 2,38   - 0,0 1,8

Arroz 12.397 276 2,3 2,0 2.344 -29 -1,2 0,6 5,29 3,5 1,4

Feijão 3.400 -54 -1,6 0,9 3.174 -192 -5,7 -0,5 1,07 4,4 1,3

Feijão 1ª safra 1.197 -62 -4,9 -0,4 1.040 -140 -11,9 0,0 1,15 7,8 -0,4

Feijão 2ª safra 1.318 -14 -1,0 1,7 1.434 -73 -4,8 -0,4 0,92 4,0 2,1

Feijão 3ª safra 885 21 2,5 1,4 700 21 3,0 3,0 1,26   - 0,6 -1,6

Milho 78.985 -1.067 -1,3 1,0 15.166 -663 -4,2 0,5 5,21 3,0 0,5

Milho 1ª safra 30.296 -1.357 -4,3 1,9 6.142 -477 -7,2 1,1 4,93 3,1 0,8

Milho 2ª safra 48.690 290 0,6 0,4 9.024 -187 -2,0 0,1 5,40 2,7 0,3

Soja 94.281 8.160 9,5 1,1 31.504 1.331 4,4 0,5 2,99 4,8 0,6

Trigo 5.971 0 0,0 1,1 2.758 0 0,0 1,0 2,17 0,0 0,1

Demais 3.323 91 2,8 0,2 1.409 -30 -2,1 3,2 - - -

 Brasil (1) 200.682 7.060 3,6 1,1 57.332 272 0,5 0,5 3,50 3,2 0,5

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.030 1.327 2,8 1,7 13.334 11 0,1 0,8 3,68 2,7 0,9

PR 36.724 1.132 3,2 -0,3 9.581 -63 -0,7 0,2 3,83 3,9 -0,5

RS 31.006 2.328 8,1 3,6 8.690 175 2,1 1,4 3,57 5,9 2,2

GO 17.920 -374 -2,0 3,2 4.866 103 2,2 2,4 3,68   - 4,1 0,9

MS 15.869 1.252 8,6 1,0 3.965 168 4,4 0,1 4,00 4,0 0,9

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 7º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Maio

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  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 7º levantamento (ABRIL/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: ABRIL 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

Abril de 2015

Informativo DEAGRO

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

No sétimo levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, a Conab ampliou sua última estimativa em termos de

área e produção. A área passou para 57,3 milhões de ha (aumento de 301 mil ha em relação a março) e a produção foi

estimada em 200,7 milhões de t (2,1 milhões de t acima do relatório anterior). A produtividade apresentou ligeira

melhora em relação as estimativas de março, chegando a 3,5 t/ha. O órgão segue otimista em relação a colheita das

lavouras de soja e milho, ampliando a expectativa anterior para área e produção. Apenas algodão caroço e feijão (1ª

safra) registraram queda nas expectativas.

Destaques

» Soja e Milho: em relação às duas maiores lavouras de

grãos do Brasil, a Conab destaca que a 1ª safra de milho já

está praticamente concluída e deve apresentar redução na

colheita em função da menor área plantada com o cereal. Já

a expectativa para a 2ª safra do milho, que teve o plantio

praticamente concluído, é de uma leve redução na área

plantada, compensada pela maior produtividade prevista.

Assim, a produção total do milho deve chegar a cerca de 79,0

milhões de t em 2014/15, sobre uma área de 15,2 milhões

de ha. Para a oleaginosa, que está em fase de colheita em

quase todos os estados produtores, a Conab espera um

volume de 94,3 milhões de t e uma área de 31,5 milhões de

ha, superando o resultado de 2013/14.

» Arroz e Feijão: a Conab destaca a boa condição das

lavouras e o avanço na colheita do arroz, estimada em

12,4 milhões de t, acréscimo de 2,3% sobre 2013/14. No

mesmo período, o órgão aponta redução de 1,2% na área

e aumento na produtividade média do grão de 3,5%,

chegando a 5,29 t/ha. Segundo o órgão, considerando as

três safras de feijão, estima-se nesse sétimo

acompanhamento que a área total poderá chegar a 3,17

milhões de ha, redução de 5,7% sobre o ciclo 2013/14. A

produção nacional deverá ficar em 3,4 milhões de t ou

1,6% menor que a safra anterior. A Conab alerta, no

entanto, que as previsões destas três safras são passíveis

de alterações nos próximos levantamentos.


