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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.551 -327 -17,4 -0,5 1.056 -337 -24,2 -0,5 1,47 9,0 0,0

Arroz 11.611 12 0,1 -0,2 2.368 -59 -2,4 -0,3 4,90 2,6 0,1

Feijão 3.288 372 12,8 -0,7 3.178 -83 -2,5 -0,5 1,03 15,7 -0,2

Feijão 1ª safra 1.260 24 1,9 -3,2 1.158 -83 -6,7 -1,8 1,09 9,2 -1,4

Feijão 2ª safra 1.279 213 20,0 0,0 1.396 0 0,0 0,0 0,92 20,0 0,0

Feijão 3ª safra 750 135 21,9 2,5 624 0 0,0 0,7 1,20 21,9 1,8

Milho 72.199 -783 -1,1 -0,5 14.703 -477 -3,1 -0,3 4,91 2,1 -0,2

Milho 1ª safra 34.737 868 2,6 -1,3 7.084 -477 -6,3 -0,9 4,90 9,5 -0,4

Milho 2ª safra 37.462 -1.651 -4,2 0,3 7.620 0 0,0 0,3 4,92 -4,2 0,0

Soja 81.541 15.158 22,8 0,1 26.907 1.864 7,4 0,1 3,03 14,3 0,0

Trigo 4.463 -1.326 -22,9 -10,8 1.883 -284 -13,1 0,0 2,37 -11,3 -10,8

Demais 4.536 -89 -1,9 1,6 1.460 43 3,1 1,8 - - -

 Brasil (1) 179.189 13.017 7,8 -0,4 51.554 668 1,3 0,0 3,48 6,4 -0,4

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 40.750 397 1,0 0,0 11.453 484 4,4 0,0 3,56 -3,3 0,0

PR 35.026 3.578 11,4 -0,8 8.920 -250 -2,7 -0,3 3,93 14,5 -0,5

RS 27.669 6.780 32,5 -1,3 7.793 216 2,9 0,0 3,55 28,8 -1,4

GO 17.960 -638 -3,4 0,0 4.553 70 1,6 0,3 3,94 -4,9 -0,3

MS 12.180 569 4,9 0,8 3.425 193 6,0 0,6 3,56 -1,0 0,2

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 2º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

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 2011/12.

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2012/13.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

Variação
Safra

2012-13

Variação

(A) (A)

Notas:  Safra 2012/13 -  2º levantamento (nov/2012)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  2º Levantamento da Conab (Intenção de Plantio )

Acompanhamento da Safra 2012/13: NOVEMBRO 2012 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Novembro de 2012

Informativo DEAGRO

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

No 2º levantamento da safra 2012/13, a Conab manteve a previsão de um novo recorde na produção brasileira de grãos,
que deve totalizar 179,2 milhões de t, com um crescimento médio de 7,8% sobre a safra 2011/12 (166,2 milhões de t).
Para a área plantada, estima-se um total de 51,6 milhões de ha, o que pode superar em 668 mil ha ou 1,3% a área do ciclo

anterior. A produtividade média estimada para a safra que se inicia é de 3,48 t/ha, superando em 6,4% a registrada em
2011/12. Vale destacar que os dois primeiros levantamentos refletem uma intenção de plantio e a Conab utiliza a média

das últimas 3 safras para estimar a produtividade, por isso os números devem ser analisados com cautela. A partir do 3º

levantamento teremos um melhor prognóstico da safra atual.

Destaques

» Milho: é a cultura que deve apresentar a maior redução

absoluta na área plantada em relação à safra 2011/12, com

um decréscimo de 477 mil ha ou 3,1%, totalizando 14,7

milhões de ha. Para a produção, a expectativa é de uma

queda de 783 mil t, alcançando um volume médio de 72,2

milhões de t. A Conab aponta que os altos preços da soja e a

aposta dos produtores na safrinha de milho, são fatores que

ajudam a explicar a redução do plantio na 1ª safra.

» Feijão: estima-se uma redução média na área plantada de

2,5% ou 83 mil ha, devendo alcançar um total de 3,2

milhões de ha. Essa redução pode ser explicada pelo alto

risco inerente ao plantio e aos baixos preços do produto, o

que têm levado os produtores a migrarem para outras

culturas mais atrativas, como, por exemplo, a soja. Já para a

produção, em relação a 2011/12, a Conab estima um

aumento de 7,8%, que deve totalizar 3,3 milhões de t.


