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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.319 -352 -13,2 -0,3 978 -144 -12,8 0,1 2,37   - 0,4 -0,3

Arroz 12.400 278 2,3 0,0 2.331 -42 -1,8 -0,6 5,32 4,1 0,6

Feijão 3.414 -40 -1,1 0,4 3.131 -235 -7,0 -1,4 1,09 6,3 1,8

Feijão 1ª safra 1.186 -73 -5,8 -0,9 1.040 -140 -11,8 0,0 1,14 6,8 -1,0

Feijão 2ª safra 1.367 35 2,6 3,7 1.413 -94 -6,2 -1,5 0,97 9,4 5,2

Feijão 3ª safra 862 -2 -0,2 -2,6 678 -2 -0,3 -3,2 1,27 0,1 0,6

Milho 78.595 -1.457 -1,8 -0,5 15.207 -622 -3,9 0,3 5,17 2,2 -0,8

Milho 1ª safra 30.703 -950 -3,0 1,3 6.125 -494 -7,5 -0,3 5,01 4,8 1,6

Milho 2ª safra 47.892 -507 -1,0 -1,6 9.083 -128 -1,4 0,6 5,27 0,4 -2,3

Soja 95.070 8.949 10,4 0,8 31.573 1.400 4,6 0,2 3,01 5,5 0,6

Trigo 7.045 1.074 18,0 18,0 2.612 -146 -5,3 -5,3 2,70 24,6 24,6

Demais 3.384 151 4,7 1,8 1.380 -60 -4,2 -2,1 - - -

 Brasil (1) 202.226 8.603 4,4 0,8 57.211 151 0,3 -0,2 3,53 4,2 1,0

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 48.437 735 1,5 -1,2 13.243 -80 -0,6 -0,7 3,66 2,2 -0,5

PR 36.787 1.195 3,4 0,2 9.563 -81 -0,8 -0,2 3,85 4,2 0,4

RS 32.534 3.855 13,4 4,9 8.577 61 0,7 -1,3 3,79 12,6 6,3

GO 18.084 -209 -1,1 0,9 4.900 137 2,9 0,7 3,69   - 3,9 0,2

MS 15.484 867 5,9 -2,4 3.963 166 4,4 0,0 3,91 1,5 -2,4

Safra Brasileira de Grãos 2014/15  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 8º levantamento (MAIO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: MAIO 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 8º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Junho

Produtividade (t/ha)

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação

(A) (A)

Maio de 2015

Informativo DEAGRO

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

A Conab, no oitavo levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, elevou sua estimativa para a produção e

reduziu para a área plantada. O relatório divulgado hoje, dia 12 de maio, prevê uma produção de 202,2 milhões de t, o

que representa 8,6 milhões de t acima do colhido em 2013/14 e um pequeno aumento em relação ao relatório de abril.

Já a área plantada deve ser de 57,2 milhões de ha, o que apesar de representar um incremento sobre a área de 2013/14

sofreu uma revisão para baixo em comparação ao levantamento do mês anterior. A produtividade média deve crescer

em todas as formas de comparação, estimada em 3,53 t/ha.

Destaques

» Soja: a Conab espera uma produção de 95,1 milhões de t no

atual período, 10,4% acima de 2013/14. A colheita está na

fase final nas principais regiões produtoras do país, com bom

potencial de produtividade. A área prevista com a oleaginosa

é de 31,6 milhões de ha, incremento de 4,6% sobre o período

anterior. A Conab alerta para o relatório do USDA de hoje, que

pode confirmar ou não os dados de plantio de soja nos EUA

para a safra 2015/16. Caso ocorra o aumento de área e

nenhum problema climático adverso ocorra, a safra americana

para 2015/16 poderá ser maior que o atual recorde, de 108

milhões de t, o que pode elevar os estoques do grão e afetar

os preços internacionais do grão.

» Milho: a Conab reduziu sua expectativa de produção do

cereal, tanto em relação à safra 2013/14 quanto em

comparação à estimativa de abril. Em termos gerais, o

cenário global é preocupante para o produtor, visto que o

USDA espera uma maior produção na Argentina para a

safra 2014/15 e, em relação aos EUA, o plantio da safra

2015/16, que já atingiu 55% da área total, pode resultar em

mais uma safra global recorde, o que eleva a pressão

baixista nos preços internacionais do milho, com a oferta

do grão maior que a demanda. O USDA divulga hoje seu 1º

relatório para safra mundial de milho 2015/16.


