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Mapa 1 – Distribuição dos pontos de amostra e área com a cultura da soja.

Fonte: APROSOJA/FAMASUL – Projeto SIGA/MS. Elaboração: UNITEC/FAMASUL.
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Com base nos dados obtidos, expandiramse os resultados para a realização da estimativa da

média ponderada de produtividade da safra de soja
2011/12 em Mato Grosso do Sul.
Diante das estimativas, a média ponderada
de produtividade para safra de soja 2011/12 em
MS foi de 2.556 kg/ha, equivalentes a 42,6 sc/ha.

Tabela 1 – Produtividade Estimada para Safra de Soja 2011/12 em MS
Produtividade Média
Município

Área Plantada de Soja
(ha)

Em kg/ha

Em sc/ha

Amambaí

2.544

42,4

50.000

Aral Moreira

1.908

31,8

94.200

Caarapó

2.400

40,0

81.300

Chapadão do Sul

3.132

52,2

65.600

Costa Rica

3.318

55,3

61.050

Dourados

2.184

36,4

142.100

Laguna Carapã

2.070

34,5

81.150

Maracajú

2.592

43,2

210.550

Naviraí

2.268

37,8

50.450

Ponta Porã

2.352

39,2

157.800

Rio Brilhante

2.508

41,8

92.950

São Gabriel do Oeste

3.090

51,5

109.105

Sidrolândia

3.120

52,0

125.400

Média Ponderada

2.556

42,6

1.321.655

Fonte: Dados da pesquisa. UNITEC-FAMASUL.

Fonte: Dados da pesquisa. UNITEC-FAMASUL.
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Mapa 2 – Desempenho dos municípios em relação a media de produtividade

Fonte: APROSOJA/FAMASUL – Projeto SIGA/MS. Elaboração: UNITEC/FAMASUL.
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