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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.263 -614 -32,7 -9,7 887 -507 -36,4 -8,4 1,42 5,7 -1,5

Arroz 11.943 344 3,0 -0,9 2.410 -17 -0,7 -0,4 4,96 3,7 -0,5

Feijão 2.987 68 2,3 -9,1 3.065 -197 -6,1 -3,9 0,97 8,9 -5,4

Feijão 1ª safra 986 -249 -20,2 -15,4 1.121 -120 -9,7 -1,7 0,88 -11,6 -13,9

Feijão 2ª safra 1.258 194 18,3 -8,1 1.309 -86 -6,2 -7,9 0,96 26,0 -0,1

Feijão 3ª safra 742 123 19,9 -1,0 635 9 1,4 1,4 1,17 18,2 -2,4

Milho 77.452 4.472 6,1 1,8 15.627 449 3,0 1,4 4,96 3,1 0,4

Milho 1ª safra 34.767 900 2,7 -0,1 6.985 -573 -7,6 -2,2 4,98 11,1 2,2

Milho 2ª safra 42.685 3.573 9,1 3,4 8.642 1.023 13,4 4,5 4,94 -3,8 -1,0

Soja 81.941 15.558 23,4 -0,1 27.713 2.671 10,7 0,2 2,96 11,5 -0,4

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

Demais 4.159 -466 -10,1 -5,8 1.438 22 1,5 -1,6 - - -

 Brasil (1) 184.045 17.873 10,8 0,3 53.035 2.150 4,2 0,1 3,47 6,3 0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 43.604 2.903 7,2 -2,4 12.207 1.218 11,1 0,3 3,57 -3,5 -2,7

PR 37.334 5.400 17,2 0,7 9.086 -152 -1,7 -0,3 4,11 19,1 1,0

RS 27.890 6.788 32,5 2,0 7.984 407 5,4 0,0 3,49 25,7 2,0

GO 17.544 -793 -4,3 -0,1 4.529 56 1,2 -0,1 3,87 -5,4 0,0

MS 12.694 691 6,0 0,6 3.523 188 5,8 0,4 3,60 0,2 0,1

Notas:  Safra 2012/13 -  7º levantamento (abr/2013)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  7º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: MARÇO 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 7º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Destaques

Abril de 2013

Informativo DEAGRO

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

Segundo o 7º levantamento da safra 2012/13 divulgado pela Conab, a produção brasileira de grãos foi estimada em 184

milhões de t, sendo 10,8% ou 17,9 milhões de t superior ao volume produzido em 2011/12. Esse resultado se deve

principalmente ao aumento da área plantada na 2º safra de milho e ao desempenho recorde da soja. A área plantada com

grãos totalizou 53,0 milhões de ha, 4,2% superior ao ciclo 2011/12.De forma agregada, a produtividade média da safra

2012/13 deve registrar um crescimento de 6,3% em relação a 2011/12, chegando a 3,47 t/ha.

» Milho: A Conab revisou para cima a produção do grão: a

estimativa é de que sejam colhidas 77,5 milhões de t, 6,1%

superior ao da safra 2011/2012, com uma produtividade de

4,96 t/ha. Vale destacar o bom desempenho da 2ª safra, que

deve registrar um incremento de 9,1% na comparação com a

safra anterior, totalizando 42,6 milhões de t. No mesmo

sentido, a área plantada teve um incremento de 3% na

comparação entre 2011/2012 e 2012/2013. A Conab alerta

também que o alto custo logístico deve diminuir a

competitividade do grão ao longo da safra, a despeito do

volume recorde exportado nos primeiros meses do ano.

» Soja: Destaque positivo no relatório, a colheita está

praticamente concluída e o país deve colher uma safra

recorde de 81,9 milhões de t, ou seja, 23,4% superior à

observada em 2011/2012. Contudo, devido ao excesso

de chuvas nos primeiros meses de 2013 no Centro-

Oeste, particularmente no Mato Grosso, a Conab

revisou a produção para baixo. Em relação ao 5º

levantamento a queda foi de 1,4 milhão de t. A

produtividade média estimada ficou em 2,96 t/ha e a

área plantada foi de 27,6 milhões de ha, com uma

expansão de 2,7 milhões de ha ou 10,7% superior à

verificada em 2011/12.


