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

Algodão - pluma 1.868 -92 -4,7 -1,7 1.396 -4 -0,3 0,0 1,34   - 4,4   - 1,7

Arroz 11.607 -2.006 -14,7 0,4 2.455 -366 -13,0 0,1 4,73   - 2,0 0,4

Feijão 2.907 -826 -22,1 -0,9 3.269 -721 -18,1 -0,1 0,89   - 5,0   - 0,8

Feijão 1ª safra 1.236 -445 -26,5 -0,3 1.251 -169 -11,9 0,2 0,99   - 16,5   - 0,5

Feijão 2ª safra 1.069 -293 -21,5 -6,1 1.392 -416 -23,0 -3,8 0,77 1,9   - 2,3

Feijão 3ª safra 602 -89 -12,8 8,5 626 -136 -17,8 8,5 0,96 6,1   - 0,0

Milho 72.777 15.370 26,8 4,7 15.104 1.298 9,4 -0,1 4,82 15,9 4,8

Milho 1ª safra 34.219 -1.707 -4,8 -2,0 7.521 -395 -5,0 -4,6 4,55 0,3 2,7

Milho 2ª safra 38.558 17.077 79,5 11,6 7.583 1.693 28,7 4,9 5,08 39,4 6,3

Soja 66.399 -8.925 -11,8 0,0 25.003 822 3,4 0,0 2,66   - 14,7 0,0

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

Demais 6.447 -397 -5,8 -0,3 1.415 -110 -7,2 -1,2 - - -

 Brasil (1) 165.924 3.121 1,9 2,0 50.808 936 1,9 0,0 3,27 0,0 2,1

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

MT 40.223 9.274 30,0 5,6 10.951 1.312 13,6 0,0 3,67 14,4 5,6

PR 31.798 -648 -2,0 0,6 9.158 224 2,5 0,0 3,47   - 4,4 0,6

RS 21.011 -7.815 -27,1 0,0 7.618 181 2,4 0,0 2,76   - 28,8 0,0

GO 18.412 2.286 14,2 1,3 4.480 306 7,3 0,2 4,11 6,4 1,1

MG 12.143 1.493 14,0 0,3 2.974 106 3,7 0,1 4,08 9,9 0,2

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 11º levantamento da safra 2011/12.

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

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 -  11º levantamento (ago/2012)

Safra Brasileira de Grãos 2011/12  -  11º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2011/12: AGOSTO 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)

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

A Conab realizou o seu 11º levantamento da safra de grãos 2011/12, entre os dias 22 e 28 de julho. Na comparação

com o levantamento anterior, a estimativa de produção apresentou um aumento de 2,0%, totalizando 165,9 milhões

de t, volume 3 milhões de t superior ao produzido na safra 2010/11. A área plantada manteve-se estável em 50,8

milhões de ha, o que representa um crescimento de 2,1% na produtividade média, em relação à divulgada no mês

passado.

Destaques

» Nordeste: A forte estiagem que atingiu a região

Nordeste afetou expressivamente a produtividade média

dos grãos, que apresentou uma queda de 6,4% em

comparação com a safra passada. Soma-se a esse

cenário a diminuição de 16,7% na área plantada,

resultando em uma produção 22% inferior a obtida em

2010/11. Em comparação com o ciclo anterior, culturas

como o milho e o arroz tiveram suas produções

reduzidas em cerca de 30%, chegando a atingir perdas

que superaram 90% em alguns estados da região, como

a Paraíba. No caso do feijão, a quebra chegou a quase

70%.

» Milho 2º safra (safrinha): Espera-se para a produção da

"safrinha", um forte crescimento de aproximadamente 17

milhões de t em relação a safra 2010/11, que deve

compensar a queda dos demais produtos, elevando a

estimativa da produção de grãos para o maior volume entre

todos os levantamentos divulgados pela Conab durante o

ciclo 2011/12. Esse desempenho foi beneficiado pelo clima

favorável, especialmente nos principais estados produtores,

refletindo-se em altos índices de produtividade para

cultura. Caso isso se confirme, a 2ª safra representará 53%

de toda a produção de milho, devendo superar em 6,3

milhões de t a atual safra de soja.


