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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.476 -195 -7,3 -0,6 1.006 -116 -10,4 -0,6 2,46 3,4 0,0

Arroz 12.506 344 2,8 -0,5 2.373 -14 -0,6 0,3 5,27 3,4 -0,8

Feijão 3.176 -268 -7,8 -1,4 3.210 -123 -3,7 -1,5 0,99   - 4,3 0,1

Feijão 1ª safra 999 -254 -20,3 -4,5 1.041 -123 -10,6 -4,6 0,96   - 10,8 0,1

Feijão 2ª safra 1.306 -4 -0,3 0,0 1.491 0 0,0 0,0 0,88   - 0,3 0,0

Feijão 3ª safra 871 -11 -1,2 0,0 679 0 0,0 0,0 1,28   - 1,2 0,0

Milho 78.126 -1.780 -2,2 0,4 15.369 -432 -2,7 0,4 5,08 0,5 0,0

Milho 1ª safra 28.715 -2.938 -9,3 1,2 6.186 -432 -6,5 1,1 4,64   - 2,9 0,2

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 90.544 4.423 5,1 -0,1 31.288 1.115 3,7 0,2 2,89 1,4 -0,3

Trigo 7.006 -668 -8,7 -8,7 2.716 18 0,7 0,7 2,58   - 9,3 -9,3

Demais 3.347 -143 -4,1 -3,5 1.454 27 1,9 1,7 - - -

 Brasil (1) 197.180 1.713 0,9 -0,3 57.416 474 0,8 0,2 3,43 0,0 -0,5

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.585 1.882 3,9 -0,1 13.559 236 1,8 -0,1 3,66 2,1 0,0

PR 34.340 -1.501 -4,2 -1,6 9.503 -111 -1,1 -1,3 3,61   - 3,1 -0,3

RS 28.254 -2.179 -7,2 -1,0 8.644 145 1,7 1,6 3,27   - 8,7 -2,5

GO 18.807 473 2,6 -1,4 4.747 -30 -0,6 -0,9 3,96 3,2 -0,5

MS 15.429 958 6,6 1,6 3.902 134 3,5 1,8 3,95 3,0 -0,2

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 2º levantamento da safra 2014/15 - Refere-se a média entre o limite Inferior e superior

Próximo Informativo - Dezembro

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  -  2º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 2º levantamento (NOVEMBRO/2014) - Refere-se a média entre o limite Inferior e superior

Acompanhamento da Safra 2014/15: NOVEMBRO 2014 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação

Novembro de 2014
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O 2º levantamento da safra de grãos 2014/15, realizado pela Conab, reflete a intenção dos produtores em relação ao

plantio da nova safra. Estima-se que a área plantada será de 57,4 milhões de ha, o que representa uma expansão

média em relação ao ciclo 2013/14 de 474 mil ha. A expectativa para a produção está entre 194,4 e 200 milhões de
toneladas, representando um incremento médio de 0,9% em relação aos 195,5 milhões de toneladas colhidas na safra

2013/14. Esse desempenho é estimado com base na média da produtividade das últimas 5 safras e muitos fatores

podem influenciar o desenvolvimento das culturas ao longo do período. Por se tratar do 2º levantamento, é
importante uma avaliação cautelosa dessas informações, principalmente em razão do seu caráter preliminar e do
cenário de incertezas do ponto de vista econômico e climático.

Destaques

» Milho 1ª safra: a previsão de plantio para a primeira

safra do cereal indica redução da área plantada, entre

604 a 633 mil ha, em relação à cultivada na safra

anterior. A produção estimada também deve apresentar

recuo médio de 9,3% (2,9 milhões de t), totalizando 28,7

milhões de t. O relatório destaca que os produtores

neste período estão optando pela soja, o que explica a

queda da área plantada.

» Clima Sudeste e Centro-Oeste: segundo a Conab, em

outubro as chuvas só ocorreram com regularidade na 2ª

quinzena do mês, possibilitando em algumas localidades

condições suficientes para a retomada ou início do plantio

da soja. O órgão destaca que alguns modelos para

nov/dez/jan indicam que o volume de chuvas deve ficar

dentro da faixa normal, podendo até ultrapassar a média

em algumas áreas do MT, MS, Goiás e SP.


