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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.320 -350 -13,1 -0,1 976 -145 -13,0 -0,2 2,38   - 0,2 0,1

Arroz 12.500 378 3,1 -0,4 2.292 -81 -3,4 -0,9 5,45 6,7 0,5

Feijão 3.151 -303 -8,8 -3,8 2.978 -388 -11,5 -3,7 1,06 3,1 0,0

Feijão 1ª safra 1.132 -127 -10,1 -0,5 1.052 -128 -10,8 1,1 1,08 0,9 -1,6

Feijão 2ª safra 1.227 -105 -7,9 -7,2 1.322 -185 -12,3 -3,2 0,93 5,0 -4,1

Feijão 3ª safra 792 -71 -8,2 -2,7 604 -75 -11,1 -12,1 1,31 3,2 10,6

Milho 81.811 1.759 2,2 2,0 15.570 -260 -1,6 0,6 5,25 3,9 1,4

Milho 1ª safra 30.263 -1.390 -4,4 -1,8 6.059 -559 -8,4 -1,6 4,99 4,4 -0,3

Milho 2ª safra 51.548 3.149 6,5 4,4 9.511 299 3,3 2,0 5,42 3,2 2,4

Soja 96.222 10.101 11,7 0,2 31.908 1.735 5,8 0,0 3,02 5,7 0,2

Trigo 7.012 1.041 17,4 3,8 2.459 -299 -10,8 -1,8 2,85 31,7 5,7

Demais 3.319 86 2,6 -1,7 1.335 -105 -7,3 -3,9 - - -

 Brasil (1) 206.335 12.712 6,6 0,9 57.518 457 0,8 -0,2 3,59 5,7 1,1

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 49.713 2.010 4,2 1,0 13.396 73 0,6 -0,4 3,71 3,6 1,3

PR 37.841 2.249 6,3 2,1 9.544 -100 -1,0 0,1 3,96 7,4 2,0

RS 32.651 3.972 13,8 -0,5 8.478 -38 -0,4 -0,8 3,85 14,4 0,3

GO 19.215 921 5,0 5,7 5.032 269 5,6 2,6 3,82   - 0,6 3,1

MS 15.833 1.216 8,3 1,7 4.007 210 5,5 0,6 3,95 2,6 1,1

Safra Brasileira de Grãos 2014/15  -  10º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 10º levantamento (JULHO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: JULHO 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 10º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Agosto

Produtividade (t/ha)

Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação
Safra

2014-15

Variação

(A) (A)

Julho de 2015
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A Conab, em seu 10º levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, divulgado no mês de julho, prevê um

aumento de área plantada (0,8%) em relação a safra 2013/14, alcançando 57,5 milhões de ha. Em relação à produção,

estima-se que alcance 206,3 milhões de t, resultado 6,6% superior ao volume registrado na safra anterior. Os

destaques, em termos relativos, são: soja, com crescimento de 11,7%, a segunda safra de milho, com 6,5% e o trigo,

com 17,4%.

Destaques

» Trigo: a Conab estima que a safra brasileira de trigo

tenha uma redução de área de 10,8% na comparação com

a safra passada, o que corresponde a 299 mil ha a menos.

No principal estado produtor, Paraná, cerca de 90% da

safra está semeada. Mesmo com a perda de área

prevista, as boas condições climáticas fizeram com que o

órgão revisasse para cima as expectativas de produção e

de produtividade. Espera-se que a produção possa

alcançar 7 milhões de t, crescimento de 17,4% em relação

ao ciclo anterior, e um aumento de produtividade

estimado em 32%.

» Milho: a produção total de milho brasileira deve atingir

81,8 milhões de toneladas, um crescimento de 2,2% em

relação à safra 2013/14. A Conab revisou para cima, mais

uma vez, as expectativas para a segunda safra do cereal.

Se confirmado a produção deve atingir 51,5 milhões de

toneladas, em uma área plantada de 9,5 milhões de ha,

com uma produtividade de 5,42 t/ha. A colheita já foi

iniciada na maioria dos estados produtores. A Região

Centro-Oeste, principal produtora na segunda safra, tem

apresentado um bom regime pluviométrico o que vem

garantindo bons resultados.


