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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.631 -740 -16,9 -0,6 1.413 -253 -15,2 -0,8 2,57 -2,1 0,2

Arroz 11.095 -89 -0,8 1,2 1.688 22 1,4 -1,0 6,57 -2,1 2,2

Feijão 3.288 66 2,0 0,4 2.973 46 1,6 0,6 1,11 0,5 -0,1

Feijão 1ª safra 1.019 -87 -7,9 -0,4 919 4 0,5 -0,3 1,11 -8,3 -0,1

Feijão 2ª safra 1.448 203 16,3 0,4 1.457 33 2,3 0,8 0,99 13,7 -0,5

Feijão 3ª safra 822 -51 -5,8 1,7 597 8 1,3 1,3 1,38 -7,0 0,3

Milho 108.966 6.379 6,2 0,8 19.718 1.190 6,4 1,1 5,53 -0,2 -0,3

Milho 1ª safra 24.513 -1.177 -4,6 4,4 4.344 108 2,5 1,5 5,64 -6,9 2,9

Milho 2ª safra 82.608 7.555 10,1 -0,2 14.838 1.082 7,9 1,1 5,57 2,0 -1,3

Milho 3ª safra 1.845 1 0,1 3,9 536 1 0,1 0,1 3,44 -0,1 3,7

Soja 135.540 10.696 8,6 0,3 38.473 1.523 4,1 0,0 3,52 4,3 0,3

Trigo 6.371 136 2,2 -1,0 2.379 38 1,6 -0,5 2,68 0,6 -0,6

Demais 4.912 339 7,4 2,6 1.859 10 0,5 0,8 - - -

Brasil 273.803 16.787 6,5 0,5 68.503 2.578 3,9 0,3 4,00 2,5 0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 75.937 1.038 1,4 -0,5 17.749 537 3,1 0,2 4,28   - 1,7   - 0,7

PR 41.029 175 0,4 -0,4 10.069 262 2,7 0,3 4,07   - 2,2   - 0,7

RS 35.597 9.264 35,2 2,4 9.180 166 1,8 -0,3 3,88 32,7 2,7

GO 27.912 365 1,3 -0,2 6.187 113 1,9 -0,2 4,51   - 0,5   - 0,0

MS 23.230 2.682 13,1 1,5 5.427 398 7,9 0,6 4,28 4,8 0,9
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 7º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Maio/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  -  7º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 7º levantamento (ABRIL/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: ABRIL 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

Abril de 2021
Informativo

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

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), em seu 7º levantamento para a safra 2020/21, avalia que com a
consolidação do plantio das culturas de segunda safra e iniciando a semeadura das culturas de inverno, as previsões
iniciais de mais uma safra recorde vêm se confirmando, com um volume estimado em 273,8 milhões de toneladas,
crescimento de 6,5% ou 16,8 milhões de toneladas sobre a safra anterior (2019/20). Tal crescimento é sustentado pelo
aumento de 3,9% na área cultivada, totalizando 68,5 milhões de hectares e, sobretudo, pela boa performance da soja e do
milho.

» Destaques Conab: Algodão: a semeadura do algodão está finalizada, e as lavouras seguem em desenvolvimento, com a
maioria delas já em fase reprodutiva (floração e formação de maçãs). Houve redução na área semeada em comparação a
2019/20 e projeta-se um recuo de 16,9% na produção. O setor foi afetado pela a retração do mercado ocorrida durante a
pandemia de Covid-19 em 2020, que provocou a paralisação das vendas, renegociação e cancelamentos de contratos
firmados, que elevou os estoques mundiais de passagem e provocou menor venda da safra a ser plantada, quando
comparada à safra anterior. Milho: Apesar das incertezas relacionadas ao clima, particularmente nos meses vindouros,
decisivos para a constituição da segunda safra, as perspectivas para a produção brasileira do cereal para 2020/21 se
mostram otimistas. Na consolidação das três safras, o cenário atual aponta para uma produção recorde, atingindo 109,0
milhões de toneladas, com destaque, apesar das incertezas do clima, para o volume previsto acontecer na segunda safra,
que irá representar cerca de 75% desse total. Soja: Neste 7º levantamento se confirma o crescimento de 4,1%, em
comparação à safra anterior, na área plantada da safra brasileira de soja no período 2020/21, atingindo 38,5 milhões de
hectares. A colheita ganhou maior ritmo nas últimas semanas de março, com o tempo seco em alguns estados e, naqueles
onde continuou chovendo, foi possível avançar no trabalho durante os períodos de tempo aberto, diminuindo a
defasagem do atraso em relação aos anos normais. É esperada uma produção recorde de 135,5 milhões de toneladas,
representando incremento de 8,6% em relação à safra passada.


