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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.559 -325 -17,3 - 1.062 -332 -23,8 - 1,47 8,6 -

Arroz 11.631 32 0,3 - 2.375 -52 -2,1 - 4,90 2,5 -

Feijão 3.311 412 14,2 - 3.195 -62 -1,9 - 1,04 16,4 -

Feijão 1ª safra 1.301 65 5,3 - 1.180 -62 -5,0 - 1,10 10,8 -

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

Feijão 3ª safra 731 134 22,4 - 619 0 0,0 - 1,18 22,4 -

Milho 72.558 -12 0,0 - 14.746 -410 -2,7 - 4,92 2,8 -

Milho 1ª safra 35.201 1.332 3,9 - 7.150 -410 -5,4 - 4,92 9,9 -

Milho 2ª safra 37.357 -1.344 -3,5 - 7.596 0 0,0 - 4,92   - 3,5 -

Soja 81.440 15.057 22,7 - 26.874 1.832 7,3 - 3,03 14,3 -

Trigo 5.005 -783 -13,5 - 1.883 -284 -13,1 - 2,66   - 0,5 -

Demais 6.025 -448 -6,9 - 1.433 26 1,8 - - - -

 Brasil (1) 179.972 14.258 8,6 - 51.569 719 1,4 - 3,49 7,1 -

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 40.766 413 1,0 - 11.457 488 4,4 - 3,56   - 3,3 -

PR 35.302 3.854 12,3 - 8.944 -225 -2,5 - 3,95 15,1 -

RS 28.042 7.154 34,2 - 7.790 213 2,8 - 3,60 30,6 -

GO 17.966 -631 -3,4 - 4.541 57 1,3 - 3,96   - 4,6 -

MS 12.083 864 7,7 - 3.404 171 5,3 - 3,55 2,3 -

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  1º Levantamento da Conab (Intenção de Plantio )

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2012/13 -  1º levantamento (out/2012)

Acompanhamento da Safra 2012/13: OUTUBRO 2012 -- 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)

UFs

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha)

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2011/12.

(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

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

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 1º levantamento da safra 2012/13.

Próximo Informativo - novembro

Produtividade (t/ha)

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação

(A) (A)

Outubro de 2012

Informativo DEAGRO

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

O 1º levantamento da safra 2012/13, realizado pela Conab entre 17 e 28 de setembro, prevê um novo recorde na
produção e na área plantada com grãos no Brasil. Estima-se uma expansão de 719 mil ha ou 1,4% em relação ao ciclo

2011/12, devendo atingir 51,6 milhões de ha. Para a produção, é previsto um volume entre 177,7 e 182,3 milhões de
toneladas, com um crescimento médio de 8,6% sobre as 165,7 milhões de toneladas colhidas na safra 2011/12. Por se

tratar do 1º levantamento, que reflete de maneira preliminar a intenção dos produtores em relação ao plantio da safra, é

importante ter cautela na avaliação dos dados, pois a Conab estima a produtividade pela média dos últimos três anos,

excluindo-se os anos atípicos. Dessa maneira, somente a partir do 3º levantamento (divulgado em dezembro de 2012)

teremos um melhor prognóstico da próxima safra.

Destaques

» Soja: é a cultura que deve apresentar o maior crescimento

absoluto em relação à safra 2011/12, de 15 milhões de t,

alcançando um recorde de produção que deve variar entre 80 e

82,8 milhões de t. Em todos os estados produtores, observa-se

uma expansão na área plantada, avançando principalmente sobre

as culturas de algodão, milho, feijão e pastagem. Estima-se um

crescimento médio de 1,8 milhão de ha em relação ao ciclo

anterior, totalizando 26,9 milhões de ha. A Conab apresenta uma

expectativa positiva para a produtividade, com 14,3% de

crescimento sobre a registrada na safra 2011/12.

» Arroz: o Brasil já cultivou cerca de 20% dos 2,4

milhões de ha estimados para o plantio de arroz na

safra 2012/13, em razão principalmente da rápida

reposição dos mananciais na Região Sul. Apesar da

retração de 2,1% na área plantada, a Conab prevê uma

produção semelhante à da safra passada, de 11,6

milhões de t em média. A redução na área plantada é

resultado dos preços atrativos da soja e do milho, que

levam os produtores a substituir seus cultivos, em

especial no Centro-Oeste.


