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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.443 -435 -23,1 -1,7 985 -408 -29,3 -1,7 1,46 8,7 0,0

Arroz 12.062 463 4,0 1,1 2.420 -7 -0,3 0,4 4,98 4,3 0,7

Feijão 3.322 406 13,9 -0,2 3.165 -96 -2,9 -0,1 1,05 17,4 -0,1

Feijão 1ª safra 1.295 59 4,8 -0,6 1.144 -97 -7,8 -0,3 1,13 13,7 -0,3

Feijão 2ª safra 1.278 213 20,0 0,0 1.395 -2 -0,1 0,0 0,92 20,1 0,0

Feijão 3ª safra 750 135 21,9 0,0 626 3 0,4 0,0 1,20 21,4 0,0

Milho 72.193 -790 -1,1 0,4 14.744 -436 -2,9 -0,1 4,90 1,8 0,5

Milho 1ª safra 34.731 861 2,5 0,7 7.124 -436 -5,8 -0,3 4,88 8,8 1,0

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

Soja 82.679 16.296 24,5 0,1 27.348 2.306 9,2 0,4 3,02 14,0 -0,3

Trigo 4.300 -1.488 -25,7 -3,9 1.895 -271 -12,5 0,0 2,27 -15,1 -3,9

Demais 4.413 -212 -4,6 -0,4 1.457 41 2,9 -0,2 - - -

 Brasil (1) 180.412 14.240 8,6 0,1 52.014 1.128 2,2 0,1 3,47 6,2 0,0

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 40.989 636 1,6 0,4 11.460 491 4,5 -0,1 3,58 -2,8 0,6

PR 35.408 3.960 12,6 0,6 8.987 -182 -2,0 0,3 3,94 14,9 0,2

RS 27.259 6.370 30,5 0,1 7.984 407 5,4 2,2 3,41 23,8 -2,0

GO 17.924 -673 -3,6 -0,7 4.532 48 1,1 -1,3 3,96 -4,6 0,6

MS 12.171 -35 -0,3 0,6 3.005 40 1,3 0,7 4,05 -1,6 0,0

Notas:  Safra 2012/13 -  4º levantamento (jan/2013)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  4º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: JANEIRO 2013 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

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 2011/12.

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

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 4º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Destaques

Janeiro de 2013

Informativo DEAGRO

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

O Brasil deve colher uma safra de grãos recorde em 2013, de acordo com o 4º levanmento realizado pela Conab entre os dias 10

e 14 de dezembro/12. Está prevista uma produção de 180,4 milhões de toneladas, superando em 14,2 milhões de toneladas a

safra 2011/12. Esse desempenho positivo depende fundamentalmente de boas condições climáticas, uma vez que as principais

lavouras de verão encontram-se em fase de desenvolvimento e floração. A previsão para a área plantada é de 52,0 milhões de
ha, o que representa uma expansão de 1,1 milhão de ha sobre a safra passada, puxada principalmente pelo avanço da soja

sobre as áreas de algodão e milho verão. A soja também é destaque na produção, com um crescimento de aproximadamente 16

milhões de toneladas em comparação à safra 2011/12, que registrou forte quebra em razão dos problemas climáticos que

atingiram importantes regiões produtoras.

» Algodão: em 2012/13, o Brasil deve registrar um recuo de

29,3% na área plantada de algodão, somando 985 mil ha. Os

fatores que influenciaram esse baixo desempenho foram: a

queda acentuada nos preços da pluma no período que

antecedeu o plantio, a previsão de aumento dos custos de

produção e a boa rentabilidade da soja e do milho. MT e BA,

principais produtores, registraram uma redução de 321 mil

ha. A produção estimada é de 1,4 milhão de t e, segundo a

Conab, o Brasil poderá precisar importar 40 mil t para suprir

a demanda da indústria têxtil nacional em 2013.

» Soja: A Conab estima uma produção recorde de 82,6

milhões de t na safra 2012/13, com um crescimento de

24,5% sobre 2011/12. Segundo a Companhia, esse

resultado pode ser ainda melhor, caso as condições

climáticas favoráveis que vêm ocorrendo até o momento,

continuem ao longo de todo o ciclo da cultura. O plantio

foi finalizado em dezembro e totalizou 27,3 milhões de

ha, registrando uma expansão de 2,3 milhões de ha, com

destaque para o MT, onde a área plantada cresceu 1,1

milhão de hectares.


