
(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.993 33 1,7 3,0 1.405 5 0,4 3,2 1,42 1,3   - 0,2

Arroz 11.462 -2.151 -15,8 -3,9 2.553 -267 -9,5 -0,6 4,49   - 7,0   - 3,3

Feijão 3.500 -287 -7,6 -0,1 3.861 -148 -3,7 0,0 0,91   - 4,0   - 0,1

Feijão 1ª safra 1.371 -309 -18,4 -0,2 1.272 -148 -10,4 0,0 1,08   - 8,9   - 0,2

Feijão 2ª safra 1.330 -68 -4,9 0,0 1.824 0 0,0 0,0 0,73   - 4,9 0,0

Feijão 3ª safra 799 90 12,8 0,0 766 0 0,0 0,0 1,04 12,8 0,0

Milho 59.210 1.696 2,9 -1,8 14.557 718 5,2 -0,9 4,07   - 2,1   - 0,9

Milho 1ª safra 37.922 1.996 5,6 -2,8 8.634 718 9,1 -1,6 4,39   - 3,2   - 1,3

Milho 2ª safra 21.288 -300 -1,4 0,0 5.922 0 0,0 0,0 3,59   - 1,4 0,0

Soja 71.751 -3.573 -4,7 0,7 24.635 454 1,9 1,2 2,91   - 6,5   - 0,5

Trigo 5.789 -93 -1,6 6,9 2.166 16 0,8 1,9 2,67   - 2,3 4,9

Demais 6.734 -104 -1,5 1,6 1.484 -36 -2,3 -0,1 - - -

 Brasil (1) 158.447 -4.511 -2,8 -0,4 50.661 742 1,5 0,4 3,13   - 4,2   - 0,8

(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

MT 31.535 586 1,9 0,7 9.639 308 3,2 0,4 3,17   - 1,3 0,3

PR 30.273 -2.172 -6,7 2,3 8.933 -223 -2,5 3,8 3,48   - 4,3 -1,4

RS 25.716 -3.108 -10,8 -4,7 7.437 174 2,3 -1,0 3,38   - 12,8 -3,7

GO 16.103 -23 -0,1 -0,4 4.173 82 2,0 -0,5 3,78   - 2,1 0,0

MG 10.922 258 2,4 0,4 2.867 34 1,2 0,0 3,77 1,2 0,4

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 4º levantamento da safra 2011/12.

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB Próximo Informativo - janeiro

UFs

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

Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Variação

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2010/11.

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2011/12.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

Notas:  Safra 2011/12 -  4º levantamento (jan/2012)

Safra Brasileira de Grãos 2011/12  -  4º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2011/12: JANEIRO 2012 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

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

O 4º levantamento da safra 2011/12, realizado pela Conab entre 15 e 21 de dezembro, aponta para uma quebra de 2,8%
(4,51 milhões de toneladas) na produção brasileira de grãos, a despeito da expansão de 1,5% (742 mil ha) da área
plantada na comparação com a safra passada. Estima-se que serão produzidos 158,4 milhões de toneladas em uma área
de 50,6 milhões de ha. As culturas que mais influenciarão a expansão na área plantada serão o milho, a soja e o algodão,

enquanto o arroz e o feijão apresentarão redução. Em relação à quebra na produção total de grãos, a soja e o arroz juntos

poderão ser responsáveis por uma redução de 5,7 milhões de toneladas, enquanto o volume de milho crescerá 1,7 milhão

de toneladas. A diminuição do pacote tecnológico utilizado nas lavouras de um modo geral, somado às condições

climáticas adversas, em especial na região sul do Brasil, influenciarão a produtividade média das lavouras de grãos, que

passarão de 3,26 para 3,13 t/ha. Os próximos levantamentos apresentarão um cenário mais preciso do desenvolvimento

da safra.

Destaques

» Soja: embora as estimativas para a safra 2011/12

indiquem uma ampliação de 1,9% ou 454 mil ha na área

plantada com a oleaginosa, a produção poderá ser 4,7%

inferior à registrada no ciclo 2010/11, totalizando 71,7

milhões de toneladas. O baixo volume de chuvas e as

altas temperaturas registradas em novembro, no sul do

Brasil, influenciarão negativamente a produtividade da

soja nessa região.

» Milho: é a cultura que apresenta a maior expansão em

área, com 718 mil ha, totalizando 14,5 milhões de ha,

sendo destaque o milho 1ª safra. Estima-se uma produção

de 59,2 milhões de toneladas, superando em 2,9% o

volume da safra 2010/11. A produtividade média reduzirá

2,1%, podendo apresentar uma maior redução a depender

dos impactos negativos da seca que atinge a região sul do

país e também do desempenho da safrinha.


