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

Algodão - pluma 2.002 42 2,2 0,5 1.407 6 0,4 0,1 1,42 1,7 0,4

Arroz 11.171 -2.442 -17,9 -2,5 2.563 -258 -9,1 0,4 4,36   - 9,7   - 2,9

Feijão 3.401 -367 -9,7 -2,9 3.802 -203 -5,1 -1,5 0,89   - 4,9   - 1,3

Feijão 1ª safra 1.325 -355 -21,2 -3,4 1.270 -150 -10,6 -0,2 1,04   - 11,8   - 3,2

Feijão 2ª safra 1.285 -113 -8,1 -3,4 1.771 -53 -2,9 -2,9 0,73   - 5,3   - 0,5

Feijão 3ª safra 790 101 14,7 -1,1 762 0 0,0 -0,5 1,04 14,7   - 0,6

Milho 60.831 3.424 6,0 2,7 15.322 1.516 11,0 5,3 3,97   - 4,5   - 2,4

Milho 1ª safra 35.045 -881 -2,5 -7,6 8.631 715 9,0 0,0 4,06   - 10,5   - 7,6

Milho 2ª safra 25.786 4.305 20,0 21,1 6.691 801 13,6 13,0 3,85 5,7 7,2

Soja 69.229 -6.096 -8,1 -3,5 24.764 583 2,4 0,5 2,80   - 10,3   - 4,0

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

Demais 6.648 -196 -2,9 -1,3 1.494 -32 -2,1 0,6 - - -

 Brasil (1) 157.068 -5.770 -3,5 -0,9 51.518 1.630 3,3 1,7 3,05   - 6,6   - 2,5

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

MT 34.902 3.953 12,8 10,7 10.443 804 8,3 5,0 3,34 4,1 5,4

PR 28.345 -4.099 -12,6 -6,4 8.968 35 0,4 3,0 3,16   - 13,0 -9,1

RS 21.777 -7.047 -24,4 -15,3 7.607 171 2,3 0,0 2,86   - 26,1 -15,3

GO 16.933 807 5,0 5,2 4.333 160 3,8 1,8 3,91 1,1 3,3

MG 11.654 1.003 9,4 6,7 2.901 33 1,2 0,0 4,02 8,2 6,7

Notas:  Safra 2011/12 -  5º levantamento (fev/2012)

Safra Brasileira de Grãos 2011/12  -  5º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2011/12: FEVEREIRO 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)

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 --

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 5º levantamento da safra 2011/12.

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

UFs

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

Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Fevereiro de 2012
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Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                       ���� deagro@fiesp.org.br                                          � (11) 3549-4434

O 5º levantamento da safra 2011/12, realizado pela Conab entre 16 e 20 de janeiro, aponta para uma quebra de 3,5% (5,77
milhões de toneladas) na produção brasileira de grãos, a despeito da expansão de 3,3% (1,63 milhão de ha) na área
plantada, na comparação com a safra passada. Estima-se que serão produzidos 157,1 milhões de toneladas em uma área
de 51,5 milhões de ha. As culturas que mais influenciam a expansão na área plantada são o milho, a soja e o trigo,

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

podem ser responsáveis por uma redução de 8,5 milhões de toneladas, enquanto o volume da safra de milho crescerá 3,4

milhões 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, têm influenciado a produtividade média das lavouras de grãos,

passando de 3,13 para 3,05 t/ha.

Destaques

» Região Sul: a estiagem rigorosa que atinge o sul do país

desde novembro/11, tem causado importantes impactos

na produtividade das lavouras de grãos. Estima-se para a

safra 2011/12 uma quebra de 11,8 milhões de toneladas (-

17,4%), resultando na perda da liderança no ranking das

principais regiões produtoras, sendo superada pelo

Centro-Oeste onde o volume produzido deve crescer 9,7%

em relação à safra anterior.

» Soja: as estimativas para a safra 2011/12 indicam uma

quebra de 8,1% na produção brasileira de soja,

influenciada principalmente pela redução de 10,3% na

produtividade média das lavouras. Tal resultado se deve à

forte seca que atinge a região Sul do país, cenário que é

minimizado pelo bom desempenho verificado no Mato

Grosso, onde a produção deve totalizar 21,7 milhões de

toneladas, registrando um crescimento de 6,3%.


