
(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.885 -487 -11,1 -2,5 1.530 -136 -8,1 -2,5 2,54 -3,3 0,0
Arroz 10.944 -240 -2,1 -0,2 1.719 53 3,2 0,0 6,37 -5,2 -0,1
Feijão 3.120 -102 -3,2 0,5 2.929 2 0,1 0,1 1,07 -3,2 0,5

Feijão 1ª safra 1.059 -47 -4,3 1,6 916 1 0,1 0,2 1,16 -4,4 1,5
Feijão 2ª safra 1.252 7 0,6 0,0 1.424 0 0,0 0,0 0,88 0,6 0,0
Feijão 3ª safra 809 -63 -7,2 0,0 589 0 0,0 0,0 1,37 -7,2 0,0

Milho 102.589 74 0,1 -2,2 18.437 -90 -0,5 0,0 5,56 0,6 -2,2
Milho 1ª safra 24.187 -1.502 -5,8 -8,7 4.145 -90 -2,1 -0,1 5,83 -3,8 -8,6
Milho 2ª safra 76.763 1.710 2,3 0,0 13.756 0 0,0 0,0 5,58 2,3 0,0
Milho 3ª safra 1.638 -134 -7,6 0,0 536 0 0,0 0,0 3,06 -7,6 0,0

Soja 134.451 9.606 7,7 -0,4 38.176 1.226 3,3 -0,2 3,52 4,2 -0,2
Trigo 6.183 0 0,0 -2,7 2.339 0 0,0 0,0 2,64 0,0 -2,7
Demais 4.703 138 3,0 0,2 1.858 10 0,5 0,2 - - -

Brasil 265.875 8.991 3,5 -1,1 66.987 1.065 1,6 -0,2 3,97 1,9 -1,0

(B) (B) (A) (B)
mil t % % mil ha % % % %

MT 75.522 623 0,8 0,1 17.509 297 1,7 0,1 4,31   - 0,9 0,0
PR 40.450 -352 -0,9 0,1 9.864 57 0,6 0,1 4,10   - 1,4   - 0,0
RS 34.168 7.835 29,8 -6,5 9.207 193 2,1 0,0 3,71 27,0   - 6,5
GO 27.285 -262 -1,0 -0,1 6.124 49 0,8 -0,1 4,46   - 1,7   - 0,0
MS 21.313 765 3,7 -3,3 5.157 128 2,5 -3,8 4,13 1,2 0,5

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 3º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Janeiro/21

Produtividade (t/ha)

Safra
2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação
(A) (A)

(A) (A)

UFs

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha)

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2019/20.
(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2020/21.

Safra Brasileira de Grãos 2020/21  -  3º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 3º levantamento (DEZEMBRO/2020)

Acompanhamento da Safra 2020/21: DEZEMBRO DE 2020 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra
2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação

Dezembro de 2020
Informativo

Elaboração: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)                   * deagro@fiesp.org.br                                                ( (11) 3549-4434

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o terceiro levantamento da safra de grãos 2020/21,
mantém a tendência de crescimento no que se refere à área plantada e à produção, com perspectivas de mais
um recorde. A semeadura das culturas de verão de primeira safra, próxima à sua consolidação, agregando as
áreas das culturas de segunda e terceira safras, além das de inverno, com os plantios iniciando a partir de janeiro
de 2021, indica crescimento de 1,6% sobre a área da safra 2019/20, totalizando 67,0 milhões de hectares. Vale
ressaltar que os plantios a partir de janeiro ocorrem nas áreas em sucessão à colheita das culturas de primeira
safra. Neste terceiro levantamento, com as áreas das culturas de verão de primeira safra em fase final de plantio,
a previsão indica uma produção de 265,9 milhões de toneladas, 3,5% superior à safra 2019/20, constituindose
em uma safra recorde. Destaques para as culturas de soja e de milho.

» Destaques Conab: Soja: a plantio está em fase final na maior parte das regiões produtoras, com as oscilações
climáticas impactando negativamente o ritmo das operações. No entanto, com a expectativa das normalizações
hídricas, não se espera graves comprometimentos nos níveis de produtividade. Com a regularização do clima, é
esperada produção recorde de 134.451,1 mil toneladas, representando incremento de 7,7% em relação à safra
anterior. Milho 1ª safra: a semeadura do milho de primeira safra, para a temporada 2020/21, está em
andamento, afetada pelo atraso e inconstâncias do clima, que estão prejudicando o plantio e desenvolvimento
das lavouras, por todo o país. Em algumas áreas, o clima tem sido seco e com baixa umidade nos solos,
dificultando o cultivo. Em outras, as chuvas estão ocorrendo com intensidade e regularidade maiores, auxiliando
no acúmulo hídrico dos solos, estabelecendo, nesta fase, forte competição entre as lavouras de milho e soja, com
prejuízo para o cereal, que nas últimas safras vinha apresentando incrementos continuados na área plantada.

#Documento Uso Publico


