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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.468 -409 -21,8 -5,3 1.003 -391 -28,0 -5,1 1,46 8,7 -0,3

Arroz 11.928 329 2,8 2,7 2.410 -17 -0,7 1,8 4,95 3,6 0,9

Feijão 3.330 414 14,2 1,3 3.169 -93 -2,8 -0,3 1,05 17,5 1,6

Feijão 1ª safra 1.302 67 5,4 3,4 1.148 -94 -7,5 -0,9 1,13 14,0 4,3

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

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

Milho 71.936 -1.046 -1,4 -0,4 14.763 -417 -2,7 0,4 4,87 1,4 -0,8

Milho 1ª safra 34.475 605 1,8 -0,8 7.143 -417 -5,5 0,8 4,83 7,7 -1,6

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 82.628 16.245 24,5 1,3 27.241 2.199 8,8 1,2 3,03 14,4 0,1

Trigo 4.476 -1.313 -22,7 0,3 1.895 -271 -12,5 0,7 2,36 -11,6 -0,4

Demais 4.432 -194 -4,2 -2,3 1.460 43 3,1 0,0 - - -

 Brasil (1) 180.198 14.026 8,4 0,6 51.940 1.054 2,1 0,7 3,47 6,2 -0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 40.750 397 1,0 0,0 11.453 484 4,4 0,0 3,56 -3,3 0,0

PR 35.026 3.578 11,4 -0,8 8.920 -250 -2,7 -0,3 3,93 14,5 -0,5

RS 27.669 6.780 32,5 -1,3 7.793 216 2,9 0,0 3,55 28,8 -1,4

GO 17.960 -638 -3,4 0,0 4.553 70 1,6 0,3 3,94 -4,9 -0,3

MS 12.180 569 4,9 0,8 3.425 193 6,0 0,6 3,56 -1,0 0,2

Notas:  Safra 2012/13 -  3º levantamento (dez/2012)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  3º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: DEZEMBRO 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)

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 3º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Dezembro de 2012

Informativo DEAGRO

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

O 3º levantamento da Conab, realizado entre os dias 19 e 23 de novembro, estima que a safra brasileira de grãos em

2012/13 deverá ser recorde, contabilizando 180,2 milhões de t, o que representa um aumento de 8,4% em relação a 2011/12,

ou 14 milhões de t. Para a área plantada, a instituição prevê uma ampliação de 1,1 milhão de ha em comparação ao ciclo

anterior, totalizando 51,9 milhões de ha e uma produtividade de 3,47 t/ha, crescimento de 6,2% na mesma base de

comparação. Na avaliação das Regiões produtoras do país, o relatório destaca o Centro-Oeste, que representa 40% da produção

nacional e 38% da área total com grãos. O Mato Grosso é o principal produtor do país, com uma safra estimada de 40,8 milhões

de t e uma área de 11,5 milhões de ha.

Destaques

» Trigo: a safra do cereal esta praticamente concluída em

todas as regiões produtoras e deve encerrar 2012/13 com

4,5 milhões de t, uma queda de 22,7% na comparação com o

período anterior. A área plantada foi estimada em 1,9 milhão

de ha, uma redução de 12,5% na mesma base de

comparação. Esse quadro se deve a problemas climáticos e à

incidência de pragas, ocorridas principalmente no Rio Grande

do Sul, e pelo baixo estímulo dos produtores do Paraná,

onde o milho 2ª safra apresentou uma relação

custo/benefício mais vantajosa em relação ao trigo.

» Soja: o 3º levantamento aponta para uma produção de

82,6 milhões de t em 2012/13, superando em 16,2

milhões de t ou 24,5% o volume de 2011/12. A área com

o grão deverá ser de 27,2 milhões de ha, uma ampliação

de 8,8% em relação ao período anterior. O forte

crescimento da produção de soja se deve a uma base de

comparação baixa, uma vez que o desempenho da safra

2011/12 foi comprometido por problemas climáticos. A

produtividade esperada para 2012/13 é de 3,03 t/ha.


