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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - pluma 1.275 -602 -32,1 1,0 894 -499 -35,8 -0,1 1,43 5,9 1,1

Arroz 11.858 259 2,2 0,0 2.390 -36 -1,5 0,0 4,96 3,8 0,0

Feijão 2.828 -91 -3,1 0,0 3.094 -168 -5,2 1,1 0,91 2,2 -1,1

Feijão 1ª safra 965 -271 -21,9 0,8 1.127 -114 -9,2 0,4 0,86 -14,0 0,4

Feijão 2ª safra 1.130 66 6,2 -2,5 1.304 -90 -6,5 0,9 0,87 13,6 -3,3

Feijão 3ª safra 733 114 18,4 2,8 662 36 5,8 2,6 1,11 12,0 0,2

Milho 80.253 7.274 10,0 1,5 15.866 688 4,5 0,1 5,06 5,2 1,3

Milho 1ª safra 35.112 1.245 3,7 0,8 6.903 -656 -8,7 0,1 5,09 13,5 0,6

Milho 2ª safra 45.141 6.029 15,4 2,0 8.964 1.344 17,6 0,1 5,04 -1,9 1,9

Soja 81.457 15.074 22,7 0,0 27.722 2.679 10,7 0,0 2,94 10,8 0,0

Trigo 4.380 -1.409 -24,3 0,0 1.895 -271 -12,5 0,0 2,31 -13,5 0,0

Demais 4.098 -528 -11,4 -2,1 1.406 -11 -0,8 -1,1 - - -

 Brasil (1) 186.148 19.976 12,0 0,6 53.267 2.382 4,7 0,1 3,49 7,0 0,5

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 45.731 5.378 13,3 1,2 12.294 1.325 12,1 0,0 3,72 1,1 1,2

PR 37.333 5.885 18,7 0,0 9.240 70 0,8 0,2 4,04 17,8 -0,3

RS 28.269 7.381 35,3 0,1 7.981 404 5,3 0,1 3,54 28,5 -0,1

GO 16.921 -1.677 -9,0 -0,2 4.564 81 1,8 -0,5 3,71 -10,6 0,3

MS 13.061 1.450 12,5 1,3 3.611 354 10,9 0,3 3,62 1,4 1,0

Notas:  Safra 2012/13 -  11º levantamento (jul/2013)

Safra Brasileira de Grãos 2012/13  -  11º Levantamento da Conab

Acompanhamento da Safra 2012/13: JULHO 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 11º levantamento da safra 2012/13.

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

UFs

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

Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Variação
Safra

2012-13

Destaques

Agosto de 2013

Informativo DEAGRO

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

A Conab realizou entre os dias 22 e 26 de julho o seu 11º levantamento da safra brasileira de grãos 2012/13, onde

divulgou estimativas para área, produção e produtividade. O relatório prevê que a área ocupada com grãos no país será

de 53,3 milhões de ha e uma produção de 186,1 milhões de t, volume recorde que superou em 20 milhões de t ou 12% o

resultado de 2011/12. Os principais responsáveis por esse desempenho foram a soja e o milho segunda safra, que

apresentaram incremento de 15,1 milhões de t e 6,0 milhões de t, respectivamente, quando comparados ao ciclo

anterior. A produtividade para os grãos prevista foi de 3,49 t/ha.

» Milho 2ª safra: mesmo estimando uma safra recorde de

45,1 milhões de t de milho 2ª safra para o atual período, a

previsão da Conab ainda pode sofrer alterações em função

da combinação da falta de armazéns e dos preços baixos

atualmente praticados. Há informação que em alguns

estados produtores, os preços estão abaixo do preço

mínimo do produto. Esses fatores, segundo a Conab, estão

influenciando a comercialização do grão, que segue em

ritmo lento, visto que o produtor tem segurado o produto

no campo, mesmo tendo consciência das implicações que

isto causará em sua rentabilidade.

» Soja: a produção estimada de soja alcançou 81,5

milhões de t, sob uma área de 27,7 milhões de ha. Esse

resultado confirmou o excelente desempenho da

lavoura durante todos os seus estágios de

desenvolvimento na comparação com o exercício

passado. Com um adicional de área de 2,7 milhões de

ha e um incremento no volume de produção

significativo, a produtividade da oleaginosa deve ser

de 2,9 t/ha, o que significa um ganho de 10,8% sobre

2011/12. A Conab estima que aproximadamente 46%

do volume produzido do grão devam ser exportados

este ano.


