
(A)

mil t % mil ha % %

Algodão - pluma 2.023 63 3,2 1.423 22 1,6 1,42 1,6

Arroz 12.516 -1.098 -8,1 2.774 -47 -1,7 4,51   - 6,5

Feijão 3.466 -321 -8,5 3.915 -94 -2,3 0,89   - 6,3

Feijão 1ª safra 1.340 -340 -20,2 1.328 -92 -6,5 1,01   - 14,7

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

Feijão 3ª safra 796 88 12,3 764 -2 -0,2 1,04 12,6

Milho 58.158 644 1,1 14.331 492 3,6 4,06   - 2,4

Milho 1ª safra 36.731 805 2,2 8.366 450 5,7 4,39   - 3,3

Milho 2ª safra 21.428 -161 -0,7 5.965 42 0,7 3,59   - 1,4

Soja 72.741 -2.583 -3,4 24.849 668 2,8 2,93   - 6,0

Trigo 5.130 -752 -12,8 2.101 -49 -2,3 2,44   - 10,7

Demais 4.763 -115 -2,4 1.503 -17 -1,1 - -

Brasil 158.797 -4.161 -2,6 50.894 975 2,0 3,12   - 4,4

(A)

mil t % mil ha % %

MT 31.289 340 1,1 9.949 310 3,2 3,15   - 2,1

PR 30.816 -1.629 -5,0 8.875 -58 -0,6 3,47   - 4,4

RS 26.095 -2.729 -9,5 7.640 204 2,7 3,42   - 11,9

GO 16.542 416 2,6 4.414 240 5,8 3,75   - 3,0

MG 10.822 158 1,5 2.901 35 1,2 3,73 0,3

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2011/12.

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

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

Variação
Safra

2011-12

Variação
Safra

2011-12

Variação

(A) (A)

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 2009/10.

UFs

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

Safra

2011-12

Variação
Safra

2011-12

Variação

(A) (A)

Notas:  Safra 2011/12 -  1º levantamento (out/2011)

Safra Brasileira de Grãos 2011/12  -  1º Levantamento da Conab (Intenção de Plantio )

Acompanhamento da Safra 2011/12: OUTUBRO 2011 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2011-12

Variação
Safra

2011-12

Outubro de 2011

Informativo DEAGRO

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

O 1º levantamento da safra de grãos 2011/12, realizado pela Conab entre 18 e 21 de setembro, reflete a intenção

dos produtores em relação ao plantio da nova safra. Estima-se que a área plantada será 50,8 milhões de ha, o que

representa uma expansão média em relação ao ciclo 2010/11 de 975 mil ha, podendo variar entre 512 e 1.439 mil

ha. A produção está estimada entre 157 e 160,5 milhões de toneladas, representando uma redução de 2,6% em

relação aos 162,9 milhões de toneladas colhidas na safra 2010/11. Esse desempenho é estimado com base na

média da produtividade das últimas 5 safras, uma vez que muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento

das culturas ao longo do período. Por se tratar do 1º levantamento, é importante uma avaliação cautelosa dessas

informações principalmente em razão do seu caráter preliminar e do cenário de incerteza da economia mundial.

Destaques

» Soja: é a cultura que deverá apresentar a maior

expansão absoluta da área plantada. Estima-se que na

safra 2011/12 sejam cultivados entre 24,65 e 25,0

milhões de ha (média de 24,84 milhões de ha),

superando em 668 mil ha a área plantada na safra

2010/11. A partir dos próximos levantamentos será

possível estimar com mais precisão a produção e a

produtividade da cultura.

» Milho 1ª safra: a previsão para a expansão da área

plantada varia entre 8,24 e 8,48 milhões de ha,

represetando um crescimento médio de 450 milhões de

ha ou 5,7% em relação a área cultivada na safra

anterior. A produção estimada poderá aumentar, em

média, 2,2% (805 mil t), totalizando entre 35,9 e 37,5

milhões de toneladas.


