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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 2.099 140 7,1 3,8 1.479 79 5,6 4,0 1,42 1,4   - 0,2

Arroz 12.247 -1.366 -10,0 -2,1 2.715 -106 -3,7 -2,1 4,51   - 6,5   - 0,0

Feijão 3.474 -313 -8,3 0,2 3.912 -98 -2,4 -0,1 0,89   - 6,0 0,3

Feijão 1ª safra 1.345 -335 -19,9 0,4 1.322 -98 -6,9 -0,4 1,02   - 14,0 0,8

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

Feijão 3ª safra 799 90 12,8 0,4 766 0 0,0 0,2 1,04 12,8 0,2

Milho 58.943 1.428 2,5 1,3 14.553 715 5,2 1,6 4,05   - 2,5   - 0,2

Milho 1ª safra 37.654 1.729 4,8 2,5 8.631 715 9,0 3,2 4,36   - 3,9   - 0,6

Milho 2ª safra 21.288 -300 -1,4 -0,7 5.922 0 0,0 -0,7 3,59   - 1,4 0,1

Soja 72.227 -3.097 -4,1 -0,7 24.654 473 2,0 -0,8 2,93   - 6,0 0,1

Trigo 5.071 -811 -13,8 -1,2 2.129 -21 -1,0 1,4 2,38   - 13,0   - 2,5

Demais 6.901 63 0,9 1,7 1.503 -16 -1,1 0,1 - - -

 Brasil (1) 158.862 -4.096 -2,5 0,0 50.945 1.026 2,1 0,1 3,12   - 4,5   - 0,1

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 31.491 541 1,7 0,6 10.019 380 3,9 0,7 3,14   - 2,1 -0,1

PR 30.282 -2.163 -6,7 -1,7 8.714 -218 -2,4 -1,8 3,47   - 4,3 0,1

RS 26.440 -2.384 -8,3 1,3 7.723 286 3,9 1,1 3,42   - 11,7 0,2

GO 16.172 46 0,3 -2,2 4.311 137 3,3 -2,3 3,75   - 2,9 0,1

MG 10.865 201 1,9 0,4 2.909 42 1,5 0,3 3,74 0,4 0,1

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 2º levantamento da safra 2011/12.

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

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 -  2º levantamento (nov/2011)

Safra Brasileira de Grãos 2011/12  -  2º Levantamento da Conab (Intenção de Plantio )

Acompanhamento da Safra 2011/12: NOVEMBRO 2011 -- 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)

Novembro de 2011

Informativo DEAGRO

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

O 2º levantamento da safra brasileira de grãos 2011/12, realizado pela Conab entre 16 e 22 de outubro, ainda reflete de

maneira preliminar a intenção dos produtores em relação ao plantio das lavouras. Estima-se uma expansão de um milhão
de ha na área plantada em relação à safra anterior, que deverá totalizar 50,9 milhões de ha. No entanto, o desempenho

da produção deverá ser 2,5% inferior ao da safra passada, sendo estimada entre 157,2 e 160,5 milhões de toneladas. Por

tratar-se dos primeiros levantamentos, muitos fatores podem influenciar no desempenho da safra, portanto a Conab

utiliza a média das produtividades das últimas 5 safras para estimar a produção. Os próximos levantamentos apresentarão

dados mais precisos sobre a realidade da safra, considerando os fatores que influenciam a produtividade das culturas.

Já o IBGE, no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, estima uma produção de 159,7 milhões de t.

Destaques

» Soja: esse levantamento prevê um aumento da área

plantada com o grão, um pouco abaixo do divulgado em

outubro. Dessa maneira a área na safra 2011/12 deverá ser

473 mil ha maior do que em 2010/11, possibilitando a

implantação de uma área recorde de 24,6 milhões de ha

com a cultura. A Conab indica uma redução da produção em

torno de 3 milhões de t, porém utiliza a produtividade

média para o cálculo, como mencionado.

» Milho 1ª safra: é a cultura que apresenta maior

incremento absoluto na sua área plantada, totalizando 8,6

milhões de ha, estimulado pelos preços do produto. Além

disso, o clima proporcionou um adiantamento da

semeadura, se comparado com a safra anterior, o que

levou alguns produtores a substituir a lavoura de soja pela

de milho. A produção deverá ser de 37,6 milhões de t, 1,7

milhão a mais do que em 2010/11.


