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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.884 -76 -3,9 0,8 1.393 -7 -0,5 -0,2 1,35 -3,4 1,0

Arroz 11.600 -2.013 -14,8 -0,1 2.427 -393 -13,9 -1,1 4,78 -1,0 1,1

Feijão 2.899 -834 -22,3 -0,3 3.257 -733 -18,4 -0,4 0,89 -4,9 0,1

Feijão 1ª safra 1.236 -445 -26,5 0,0 1.241 -179 -12,6 -0,8 1,00 -15,9 0,8

Feijão 2ª safra 1.065 -297 -21,8 -0,4 1.396 -412 -22,8 0,3 0,76 1,3 -0,7

Feijão 3ª safra 598 -92 -13,3 -0,6 619 -143 -18,7 -1,1 0,97 6,6 0,5

Milho 72.731 15.324 26,7 -0,1 15.157 1.351 9,8 0,4 4,80 15,4 -0,4

Milho 1ª safra 33.869 -2.057 -5,7 -1,0 7.560 -356 -4,5 0,5 4,48 -1,3 -1,5

Milho 2ª safra 38.862 17.381 80,9 0,8 7.596 1.707 29,0 0,2 5,12 40,3 0,6

Soja 66.383 -8.941 -11,9 0,0 25.042 861 3,6 0,2 2,65 -14,9 -0,2

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

Demais 6.494 -350 -5,1 0,7 1.413 -112 -7,4 -0,2 - - -

 Brasil (1) 165.896 3.093 1,9 0,0 50.856 983 2,0 0,1 3,26 -0,1 -0,1

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 40.353 9.404 30,4 0,3 10.969 1.330 13,8 0,2 3,68 14,6 0,2

PR 31.606 -841 -2,6 -0,6 9.167 234 2,6 0,1 3,45 -5,1 -0,7

RS 20.890 -7.935 -27,5 -0,6 7.578 141 1,9 -0,5 2,76 -28,9 0,0

GO 18.598 2.472 15,3 1,0 4.483 310 7,4 0,1 4,15 7,4 0,9

MG 12.165 1.514 14,2 0,2 2.974 106 3,7 0,0 4,09 10,2 0,2

(A) (A)

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

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

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 --

Variação
Safra

2011/12

Variação

(A) (A)

Notas:  Safra 2011/12 -  12º levantamento (set/2012)

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

Acompanhamento da Safra 2011/12: SETEMBRO 2012 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2011/12

Variação
Safra

2011/12

Setembro de 2012

Informativo DEAGRO

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

Destaques

» Soja: foi a cultura que registrou a maior quebra em

2011/12 (8,9 milhões de t.), totalizando uma produção de

66,4 milhões de t. Esse baixo desempenho foi resultado dos

problemas climáticos que atingiram importantes Estados

produtores. Com isso, a soja, que historicamente figurava

como o principal grão produzido no Brasil, foi ultrapassada

pelo milho. A área plantada foi de 25,0 milhões de ha em

2011/12, com uma produtividade média de 2,65 t/ha, sendo

14,9% inferior ao do ciclo anterior.

» Milho total (1ª e 2ª safra): A produção total de milho na

safra 2011/12 foi estimada em 72,7 milhões de t.,

superando em 15,3 milhões de t. o volume do ciclo

anterior. A área plantada foi de 15,2 milhões de ha,

correspondendo a 30% da área ocupada com grãos no

país. A 2ª safra (safrinha) foi o destaque e pela primeira

vez superou a produção da 1ª safra, com 38,9 milhões de

t. e uma produtividade média de 5,12 t/ha, aumento de

40,3% em relação ao período 2010/11.

Entre os dias 21 e 24 de agosto/12, a Conab realizou o 12º levantamento da safra brasileira de grãos 2011/12 e confirmou a

produção recorde de 165,9 milhões de t., superando em 1,9% o verificado em 2010/11. A área plantada apresentou

aumento de 2% nesse mesmo período, totalizando 50,9 milhões de ha. A produtividade registrou leve queda, ficando em

3,26 t/ha. A Região Centro-Oeste foi o destaque com um crescimento de 25% na produção, totalizando um volume de 70,8

milhões de t., o que corresponde a 43% da safra 2011/12. Entre os Estados, o Mato Grosso representou 24% da produção

nacional e 57% da safra do Centro-Oeste, com 40,4 milhões de t. e uma produtividade média de 3,68 t/ha. A produção

adicional do Estado, de 9,4 milhões de t., compensou 96% da quebra observada na Região Sul do país, que foi resultado das

condições climáticas adversas durante a safra.


