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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.261 -617 -32,8 -0,2 887 -507 -36,4 0,0 1,42 5,5 -0,2

Arroz 11.945 346 3,0 0,0 2.390 -37 -1,5 -0,8 5,00 4,6 0,8

Feijão 2.856 -62 -2,1 -4,4 2.953 -309 -9,5 -3,7 0,97 8,1 -0,7

Feijão 1ª safra 985 -251 -20,3 -0,1 1.123 -119 -9,6 0,1 0,88 -11,9 -0,3

Feijão 2ª safra 1.212 148 13,9 -3,7 1.275 -119 -8,5 -2,5 0,95 24,5 -1,2

Feijão 3ª safra 660 41 6,6 -11,1 555 -71 -11,4 -12,6 1,19 20,3 1,8

Milho 77.998 5.018 6,9 0,7 15.686 508 3,3 0,4 4,97 3,4 0,3

Milho 1ª safra 34.811 943 2,8 0,1 6.879 -679 -9,0 -1,5 5,06 12,9 1,7

Milho 2ª safra 43.188 4.075 10,4 1,2 8.807 1.187 15,6 1,9 4,90 -4,5 -0,7

Soja 81.513 15.130 22,8 -0,5 27.715 2.673 10,7 0,0 2,94 10,9 -0,5

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

Demais 4.276 -349 -7,6 2,8 1.451 34 2,4 0,8 - - -

 Brasil (1) 184.150 17.978 10,8 0,1 52.976 2.091 4,1 -0,1 3,48 6,4 0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 43.604 2.903 7,2 -2,4 12.207 1.218 11,1 0,3 3,57 -3,5 -2,7

PR 37.334 5.400 17,2 0,7 9.086 -152 -1,7 -0,3 4,11 19,1 1,0

RS 27.890 6.788 32,5 2,0 7.984 407 5,4 0,0 3,49 25,7 2,0

GO 17.544 -793 -4,3 -0,1 4.529 56 1,2 -0,1 3,87 -5,4 0,0

MS 12.694 691 6,0 0,6 3.523 188 5,8 0,4 3,60 0,2 0,1

(A) (A)

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 8º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

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 --

Notas:  Safra 2012/13 -  8º levantamento (mai/2013)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  8º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: ABRIL 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)

Destaques

Maio de 2013

Informativo DEAGRO

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

A Conab divulgou o 8º levantamento da safra brasileira de grãos 2012/13, que deve superar em 18 milhões de t ou 10,8%

o volume colhido em 2011/12, totalizando 184,2 milhões de t. Destaca-se o bom desempenho do Paraná, que foi

favorecido pela melhora nas condições climáticas e deve registrar um crescimento de 17,2% na produção, combinado a

uma redução de 1,7% na área plantada, nesse mesmo período. Em relação à área cultivada com grãos no Brasil, o

relatório prevê uma expansão de 4,1% entre 2011/12 e 2012/13 e deve encerrar o ciclo atual em 53 milhões de ha. A

produtividade esperada é de 3,48 t/ha, o que representa um incremento de 6,4% na mesma base de comparação.

» Milho: a Conab estima uma produção de 78 milhões de t,

devendo superar em 6,9% o volume de 2011/12, sobre uma área

de 15,7 milhões de ha, o que significa uma expansão de 3,3%

nessa mesma comparação. A produtividade esperada é de 4,97

t/ha. Destaca-se o bom desempenho da 2ª safra, que deve

colher 8,4 milhões de t a mais do que a 1ª safra. Entre os fatores

que permitiram este quadro, está a melhora nas condições

climáticas em importantes Estados produtores após março,

favorecendo uma expansão na área plantada, com reflexos na

produção recorde estimada em 43,2 milhões de t na segunda

safra.

» Soja: o grão foi o destaque deste relatório, com uma

produção recorde estimada em 81,5 milhões de t na

safra 2012/13, superando em 15,1 milhões de t as 66,4

milhões de t colhidas em 2011/12. A área plantada

registrou uma expansão de 10,7% nesse período,

totalizando 27,7 milhões de ha. A produtividade

esperada é de 2,94 t/ha, desempenho 10,9% superior

ao de 2011/12. O preço da oleaginosa foi o principal

responsável por esse quadro positivo, além de

incentivar os produtores a antecipar a comercialização

da safra.


