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

Algodão - caroço 3.859 -512 -11,7 -0,7 1.519 -147 -8,8 -0,8 2,54 -3,2 0,1
Arroz 10.904 -279 -2,5 -0,4 1.705 39 2,4 -0,8 6,39 -4,8 0,5
Feijão 3.144 -78 -2,4 0,8 2.926 -1 0,0 -0,1 1,07 -2,4 0,8

Feijão 1ª safra 1.083 -23 -2,1 2,3 913 -1 -0,1 -0,3 1,19 -2,0 2,5
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 102.313 -202 -0,2 -0,3 18.464 -64 -0,3 0,1 5,54 0,1 -0,4
Milho 1ª safra 23.912 -1.778 -6,9 -1,1 4.172 -64 -1,5 0,6 5,73 -5,5 -1,8
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 133.692 8.848 7,1 -0,6 38.193 1.243 3,4 0,0 3,50 3,6 -0,6
Trigo 6.235 0 0,0 0,8 2.342 0 0,0 0,1 2,66 0,0 0,7
Demais 4.683 109 2,4 -0,4 1.859 10 0,5 0,0 - - -

Brasil 264.830 7.886 3,1 -0,4 67.006 1.081 1,6 0,0 3,95 1,4 -0,4

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

MT 73.936 -963 -1,3 -2,1 17.433 221 1,3 -0,4 4,24   - 2,5   - 1,7
PR 41.028 174 0,4 1,4 9.883 76 0,8 0,2 4,15   - 0,3 1,2
RS 34.148 7.815 29,7 -0,1 9.205 191 2,1 0,0 3,71 27,0   - 0,0
GO 27.327 -221 -0,8 0,2 6.124 50 0,8 0,0 4,46   - 1,6 0,1
MS 21.270 722 3,5 -0,2 5.150 121 2,4 -0,1 4,13 1,1   - 0,1

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 4º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Fevereiro/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  -  4º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 4º levantamento (JANEIRO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: JANEIRO DE 2021 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra
2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação
Safra

2020-21

Variação

Janeiro de 2021
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), com a conclusão do plantio das culturas de
primeira safra de verão, a estimativa atual para a safra de grãos 2020/21, comparativamente à temporada
anterior, aponta crescimento na produção, constituindo-se em mais um recorde. O indicativo do quarto
levantamento é de um volume total de 264,8 milhões de toneladas, incremento de 3,1% ou 7,9 milhões de
toneladas em relação à 2019/20. Para a área semeada, a expectativa é que sejam cultivados 67 milhões de
hectares, ou seja, uma variação positiva de 1,6% em comparação àquela área utilizada na safra anterior. As
condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão, em praticamente
todas as regiões produtoras, seguem agora num ritmo de normalização, e a perspectiva é que os níveis de
produtividade apresentem bom desempenho nesta temporada.

» Destaques Conab: Soja: o plantio, em âmbito nacional, apresentava em 25 de dezembro 97,8% da área
prevista. As oscilações climáticas, a partir de outubro, impactaram fortemente o ritmo das operações,
observando-se a necessidade de replantios, que, em virtude da forte competição nesta safra, parte foi
substituída pelo milho. Com o retorno das chuvas, a expectativa se mantém otimista para o desempenho da
safra, respaldada pela forte demanda chinesa e o câmbio favorável. Milho 1ª safra: a semeadura do milho
primeira safra, na safra 2020/21, está chegando ao final, cuja área plantada até de 1º de janeiro de 2021 foi
de 88,5% da área prevista. O clima prejudicou o plantio e o desenvolvimento das lavouras por todo o país.
Em algumas áreas, o clima seco e a baixa umidade nos solos dificultaram o cultivo. Em outras, as chuvas
ocorreram com intensidade e regularidade maior que o normal.
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