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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.323 -348 -13,0 0,2 978 -144 -12,8 0,0 2,38   - 0,2 0,2

Arroz 12.544 422 3,5 1,2 2.312 -61 -2,6 -0,8 5,43 6,2 2,0

Feijão 3.275 -179 -5,2 -4,1 3.093 -273 -8,1 -1,2 1,06 3,2 -2,9

Feijão 1ª safra 1.138 -120 -9,6 -4,0 1.041 -139 -11,8 0,0 1,09 2,5 -4,0

Feijão 2ª safra 1.322 -10 -0,7 -3,3 1.366 -141 -9,4 -3,4 0,97 9,5 0,1

Feijão 3ª safra 815 -49 -5,7 -5,5 687 7 1,1 1,4 1,19   - 6,7 -6,8

Milho 80.208 156 0,2 2,1 15.482 -347 -2,2 1,8 5,18 2,4 0,2

Milho 1ª safra 30.831 -822 -2,6 0,4 6.155 -463 -7,0 0,5 5,01 4,7 -0,1

Milho 2ª safra 49.378 979 2,0 3,1 9.327 116 1,3 2,7 5,29 0,8 0,4

Soja 96.045 9.924 11,5 1,0 31.902 1.729 5,7 1,0 3,01 5,5 0,0

Trigo 6.755 784 13,1 -4,1 2.504 -254 -9,2 -4,1 2,70 24,6 0,0

Demais 3.376 143 4,4 -0,2 1.389 -51 -3,6 0,7 - - -

 Brasil (1) 204.525 10.902 5,6 1,1 57.660 599 1,1 0,8 3,55 4,5 0,3

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.236 1.534 3,2 1,6 13.445 122 0,9 1,5 3,66 2,3 0,1

PR 37.053 1.461 4,1 0,7 9.531 -112 -1,2 -0,3 3,89 5,3 1,1

RS 32.799 4.120 14,4 0,8 8.543 28 0,3 -0,4 3,84 14,0 1,2

GO 18.172 -121 -0,7 0,5 4.905 142 3,0 0,1 3,70   - 3,5 0,4

MS 15.562 945 6,5 0,5 3.981 184 4,9 0,5 3,91 1,5 0,1

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 9º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Julho

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  -  9º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 9º levantamento (JUNHO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: JUNHO 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

Junho de 2015

Informativo DEAGRO

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

Em relação ao relatório de maio, a Conab elevou sua estimativa para produção (1,1%), área plantada (0,8%) e

produtividade (0,3%) em seu nono levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15. O relatório divulgado hoje

prevê uma safra recorde de 204,5 milhões de t, incremento de 10,9 milhões de t sobre 2013/14. A área plantada deve

ser de 57,7 milhões de ha, aumento de 1,1% ou cerca de 600 mil hectares em relação ao período anterior. Destaque

para a produtividade média que deve ser 4,5% superior à 2013/14, saindo de 3,39 para 3,55 t/ha.

Destaques

» Feijão e Trigo: as duas culturas foram as que mais sofreram

reduções em relação ao relatório anterior. A produção de

feijão (total) foi reduzida em 4,1% em relação à maio,

estimada em 3,28 milhões de t em 2014/15, redução de 5,2%

em comparação à 2013/14. Isso é resultado da expectativa de

menor área plantada da 2ª safra e queda na produtividade de

duas das três safras do grão. O caso do trigo não é muito

diferente: com menor área prevista e manutenção da

produtividade, a Conab revisou a expectativa de produção

para 2014/15, totalizando 6,76 milhões de t. Mesmo com a

redução nas estimativas, a safra de trigo pode superar em 13%

a de 2013/14, em função do aumento de 24,6% na

produtividade.

» Milho e Soja: a Conab revisou para cima sua estimativa

divulgada em maio para produção e área plantada de milho

e soja. O Brasil deve colher uma safra de milho (total)

muito próxima da 2013/14, prevista em 80,2 milhões de t,

com redução em área, mas compensada por aumentos em

produtividade. No caso do milho 1ª safra, o órgão destaca a

colheita concluída no eixo Centro-Sul e avanço no Norte-

Nordeste. Há perspectiva de quebra de safra no Semiárido.

Já a segunda safra tem seu plantio praticamente concluído

em todo o país, com a cultura em boas condições. A Soja,

que está com a colheita praticamente concluída, deve

atingir o recorde de 96,0 milhões de t, volume 10 milhões

superior à 2013/14.


