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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.400 -478 -25,4 -1,6 968 -426 -30,6 -0,9 1,45 7,4 -0,7

Arroz 12.050 451 3,9 0,1 2.419 -8 -0,3 0,0 4,98 4,2 0,2

Feijão 3.284 368 12,6 -3,4 3.188 -73 -2,2 0,5 1,03 15,2 -3,9

Feijão 1ª safra 1.166 -70 -5,7 -9,3 1.141 -101 -8,1 0,1 1,02 2,7 -9,5

Feijão 2ª safra 1.369 303 28,5 0,2 1.422 26 1,8 1,1 0,96 26,2 -0,8

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

Milho 76.068 3.086 4,2 0,1 15.415 235 1,5 0,0 4,93 2,6 0,1

Milho 1ª safra 34.792 923 2,7 -0,9 7.142 -419 -5,5 -0,1 4,87 8,7 -0,8

Milho 2ª safra 41.276 2.163 5,5 0,9 8.273 653 8,6 0,1 4,99 -2,8 0,8

Soja 82.064 15.681 23,6 -1,6 27.646 2.604 10,4 0,0 2,97 12,0 -1,6

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

Demais 4.417 -208 -4,5 0,3 1.462 46 3,2 0,5 - - -

 Brasil (1) 183.583 17.411 10,5 -0,8 52.993 2.107 4,1 0,0 3,46 6,1 -0,8

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 43.256 2.903 7,2 -2,4 12.187 1.218 11,1 0,3 3,55 -3,5 -2,7

PR 36.848 5.400 17,2 0,7 9.018 -152 -1,7 -0,3 4,09 19,1 1,0

RS 27.677 6.788 32,5 2,0 7.984 407 5,4 0,0 3,47 25,7 2,0

GO 17.805 -793 -4,3 -0,1 4.539 56 1,2 -0,1 3,92 -5,4 0,0

MS 12.302 691 6,0 0,6 3.444 211 6,5 0,4 3,57 -0,5 0,1

Notas:  Safra 2012/13 -  6º levantamento (mar/2013)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  6º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: FEVEREIRO 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 6º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Destaques

Março de 2013

Informativo DEAGRO

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

De acordo com o 6º levantamento divulgado pela Conab, a produção brasileira de grãos foi estimada em 183,6 milhões de t na safra

2012/13, sendo 10,5% ou 17,4 milhões de t superior ao volume produzido em 2011/12 e 0,8% inferior à registrada no relatório de

fev/13. Esta revisão para baixo ocorreu, principalmente, em função da queda na produtividade da soja na região Centro-Oeste,

ocasionada pelo excesso de chuvas ao longo do período da colheita. Para a área plantada, é esperada uma expansão de 4,1% em

relação ao ciclo anterior e uma estabilidade na comparação com a estimativa de fev/13, devendo totalizar 53 milhões de ha. A

produtividade média da safra 2012/13 deve registrar um crescimento de 6,1% sobre 2011/12, chegando a 3,46 t/ha.

» Arroz e Feijão: Os dados da Conab demonstram que o

consumo médio anual entre as safras 2011/12 e 2012/13

superou em 2% o volume produzido de arroz e em 13% o de

feijão. Neste período, os níveis dos estoques em relação ao

consumo reduziram 15% para o arroz e 20% para o feijão. A

dinâmica entre a oferta e a demanda, combinada com a

redução dos estoques, merecem atenção pela importância

desses produtos no custo da cesta básica e na consequente

influência na inflação oficial do país, que nos últimos meses

registrou elevação dos preços desses itens.

» Soja: O excesso de chuvas registrado nos meses de janeiro

e fevereiro de 2013, na região Centro-Oeste, em especial no

Mato Grosso, comprometeu a colheita da soja, razão pela

qual a Conab revisou para baixo as estimativas de produção

e produtividade na comparação entre o 5º e 6º

levantamento do ciclo 2012/13. O Brasil deve colher um

volume recorde de 82,1 milhões de t, com uma queda de

1,6% em relação ao relatório de fev/13 e uma produtividade

média de 2,97 t/ha. A expectativa para a área plantada é de

27,6 milhões de ha, um crescimento de 10,4% sobre

2011/12.


