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

Algodão - caroço 3.558 -814 -18,6 -2,0 1.379 -287 -17,2 -2,4 2,58 -1,7 0,4
Arroz 11.616 432 3,9 4,7 1.687 21 1,3 -0,1 6,89 2,6 4,8
Feijão 3.105 -117 -3,6 -5,6 2.898 -29 -1,0 -2,5 1,07 -2,7 -3,1

Feijão 1ª safra 1.004 -102 -9,2 -1,5 904 -10 -1,1 -1,6 1,11 -8,2 0,1
Feijão 2ª safra 1.326 81 6,5 -8,4 1.438 14 1,0 -1,4 0,92 5,5 -7,2
Feijão 3ª safra 776 -96 -11,0 -5,6 556 -33 -5,6 -6,8 1,40 -5,8 1,3

Milho 106.414 3.827 3,7 -2,3 19.873 1.346 7,3 0,8 5,35 -3,3 -3,1
Milho 1ª safra 24.677 -1.013 -3,9 0,7 4.338 102 2,4 -0,1 5,69 -6,2 0,8
Milho 2ª safra 79.799 4.746 6,3 -3,4 14.969 1.213 8,8 0,9 5,33 -2,3 -4,2
Milho 3ª safra 1.937 94 5,1 5,0 567 31 5,9 5,7 3,42 -0,7 -0,7

Soja 135.409 10.564 8,5 -0,1 38.502 1.552 4,2 0,1 3,52 4,1 -0,2
Trigo 6.640 405 6,5 4,2 2.457 116 4,9 3,3 2,70 1,5 0,9
Demais 4.957 383 8,4 0,9 1.824 -25 -1,3 -1,9 - - -

Brasil 271.697 14.681 5,7 -0,8 68.620 2.695 4,1 0,2 3,96 1,6 -0,9

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

MT 76.083 1.184 1,6 0,2 17.720 508 2,9 -0,2 4,29   - 1,3 0,4
PR 39.751 -1.103 -2,7 -3,1 10.208 401 4,1 1,4 3,89   - 6,5   - 4,4
RS 36.322 9.988 37,9 2,0 9.235 221 2,4 0,6 3,93 34,6 1,4
GO 27.333 -214 -0,8 -2,1 6.170 96 1,6 -0,3 4,43   - 2,3   - 1,8
MS 22.286 1.738 8,5 -4,1 5.417 388 7,7 -0,2 4,11 0,7   - 3,9

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 8º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Junho/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  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 8º levantamento (MAIO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: MAIO 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

Maio 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 8º levantamento para a safra 2020/21, estimou a produção
de grãos no país em 271,7 milhões de toneladas, crescimento de 5,7% ou 14,7 milhões de toneladas em relação a
2019/20. Comparativamente à estimativa do mês anterior, observa-se uma queda de 2,1 milhões de toneladas, que se
deve, sobretudo, ao atraso da colheita da soja e, em consequência, do plantio de uma grande parte da área do milho
segunda safra fora da janela indicada. Esses problemas, aliados à baixa ocorrência de chuvas em abril, já indicam uma
redução na produtividade. Para a área plantada com grãos estima-se crescimento de 4,1% ou 2,7 milhões de hectares,
situando-se em 68,6 milhões de hectares.

» Destaques Conab: Algodão: algumas lavouras de plantio mais precoce já estão entrando em estádio de maturação.
Porém, a maior parte estava, até o final de abril, em fase de formação de maçãs. Apesar das condições climáticas ainda
apresentarem oscilações, com chuvas mais escassas nas grandes regiões cotonicultoras do país, as lavouras vêm
demonstrando bom desenvolvimento. A estimativa para a produção é de uma redução de 18,6% em comparação com a
temporada passada, impulsionados, especialmente pela diminuição da área plantada. Milho: as incertezas relacionadas
ao clima irão nortear as informações e a conjuntura para a definição da segunda safra brasileira de milho, podendo
estabelecer novas perspectivas para a produção na temporada 2020/21. A colheita do milho verão avança para o seu
término nas principais regiões produtoras. Na consolidação das três safras, o cenário atual aponta para uma produção
de 106,4 milhões de toneladas, um incremento de 3,7% em relação à safra passada. Soja: a área plantada de soja
apresentou crescimento de 4,2% nessa safra em comparação à anterior, atingindo 38,5 milhões de hectares. Apesar dos
problemas com o clima, tanto no plantio quanto na colheita, a produtividade registrou incremento de 4,1% em relação
ao exercício passado. Com isso, atingiu-se uma produção recorde de 135,4 milhões de toneladas, motivada pela alta dos
preços internacionais, forte demanda exportadora e aumento do consumo interno.


