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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.317 -353 -13,2 -0,1 976 -145 -13,0 0,0 2,37   - 0,3 -0,1

Arroz 12.432 311 2,6 -0,5 2.284 -89 -3,8 -0,4 5,44 6,6 -0,2

Feijão 3.166 -287 -8,3 0,5 3.049 -317 -9,4 2,4 1,04 1,2 -1,9

Feijão 1ª safra 1.132 -127 -10,1 0,0 1.053 -127 -10,7 0,1 1,07 0,7 -0,1

Feijão 2ª safra 1.225 -107 -8,1 -0,2 1.332 -174 -11,6 0,8 0,92 4,0 -1,0

Feijão 3ª safra 810 -53 -6,2 2,2 663 -16 -2,4 9,8 1,22   - 3,9 -6,9

Milho 84.304 4.253 5,3 3,0 15.709 -120 -0,8 0,9 5,37 6,1 2,1

Milho 1ª safra 30.307 -1.346 -4,3 0,1 6.109 -508 -7,7 0,8 4,96 3,7 -0,7

Milho 2ª safra 53.997 5.598 11,6 4,8 9.600 389 4,2 0,9 5,62 7,1 3,8

Soja 96.204 10.083 11,7 0,0 31.940 1.767 5,9 0,1 3,01 5,5 -0,1

Trigo 6.996 1.024 17,2 -0,2 2.453 -305 -11,0 -0,2 2,85 31,7 0,0

Demais 3.419 186 5,7 3,0 1.381 -59 -4,1 3,5 - - -

 Brasil (1) 208.838 15.215 7,9 1,2 57.793 733 1,3 0,5 3,61 6,5 0,7

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 51.203 3.500 7,3 3,0 13.538 215 1,6 1,1 3,78 5,6 1,9

PR 38.147 2.554 7,2 0,8 9.562 -82 -0,9 0,2 3,99 8,1 0,6

RS 32.566 3.888 13,6 -0,3 8.454 -61 -0,7 -0,3 3,85 14,4 0,0

GO 19.391 1.098 6,0 0,9 5.036 273 5,7 0,1 3,85 0,3 0,8

MS 16.489 1.872 12,8 4,1 4.031 234 6,2 0,6 4,09 6,3 3,5

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 11º levantamento da safra 2014/15

Próximo Informativo - Setembro

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  -  11º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2014/15 - 11º levantamento (AGOSTO/2015)

Acompanhamento da Safra 2014/15: AGOSTO 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

Agosto de 2015

Informativo DEAGRO

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

A Conab, em seu 11º levantamento para a safra brasileira de grãos 2014/15, ampliou sua expectativa anterior para área,

produção e produtividade. Segundo o órgão, o País deve colher um recorde de 208,8 milhões de t, o que supera em

7,9% ou 15,2 milhões de t o volume de 2013/14. A área plantada chegou à 57,8 milhões de hectares, ligeiro aumento

sobre o período anterior, com crescimento observado apenas para soja e segunda safra de milho. Destaque para a

produtividade, que supera em 6,5% a observada em 2013/14, atingindo 3,61 t/ha. Os cinco maiores estados produtores

correspondem à 76% do total produzido e cobrem 70% da área com grãos no Brasil.

Destaques

» Milho: a consolidação da produção brasileira do milho,

reunindo as duas safras, aponta para 84,3 milhões t,

representando um acréscimo de 5,3% em relação à produção

anterior. A primeira safra, que representa 36% do volume total

estimado, apresentou redução de 4,3% em relação à safra

2013/14, o que foi compensado pelo bom desempenho da

segunda safra, que responde por 64% do volume total

produzido do cereal, que registrou aumento de 11,6% em

comparação à safra anterior. A Conab destaca que a colheita da

segunda safra está avançada e com expectativas de

produtividades recordes. O milho é predominantemente

consumido no mercado interno (cerca de 70%), mas a Conab

indica boas perspectivas de avanço das exportações do grão.

» Soja: a produção de soja foi estimada em 96,2 milhões

de t, recorde que supera em 11,7% o volume colhido em

2013/14. A área plantada foi projetada em 31,9 milhões de

ha, crescimento de 5,9% sobre a safra anterior. A

produtividade média do grão elevou-se em 5,5% nessa

mesma base de comparação, chegando a 3,01 t/ha. A

despeito da cotação internacional em baixa nos últimos

meses, em razão da maior oferta global, o setor, que têm

exportado mais da metade de sua produção em grão,

beneficia-se dos preços em reais em função do câmbio. A

Conab estima uma exportação recorde de 49,12 milhões

de t do grão para o final do período 2014/15.


