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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.414 -958 -21,9 -4,0 1.367 -299 -17,9 -0,8 2,50 -4,8 -3,2

Arroz 11.626 443 4,0 0,1 1.684 18 1,1 -0,2 6,91 2,9 0,3

Feijão 3.077 -146 -4,5 -0,9 2.942 15 0,5 1,5 1,05 -5,0 -2,4

Feijão 1ª safra 1.012 -94 -8,5 0,8 909 -5 -0,6 0,5 1,11 -8,0 0,3

Feijão 2ª safra 1.239 -6 -0,5 -6,5 1.461 37 2,6 1,7 0,85 -3,0 -8,1

Feijão 3ª safra 826 -46 -5,3 6,5 571 -18 -3,0 2,7 1,45 -2,3 3,7

Milho 96.392 -6.194 -6,0 -9,4 19.841 1.313 7,1 -0,2 4,86 -12,3 -9,3

Milho 1ª safra 24.718 -972 -3,8 0,2 4.365 129 3,0 0,6 5,66 -6,6 -0,5

Milho 2ª safra 69.957 -5.096 -6,8 -12,3 14.906 1.150 8,4 -0,4 4,69 -14,0 -12,0

Milho 3ª safra 1.717 -126 -6,9 -11,4 570 35 6,5 0,6 3,01 -12,5 -11,9

Soja 135.861 11.016 8,8 0,3 38.509 1.559 4,2 0,0 3,53 4,4 0,3

Trigo 6.942 708 11,3 4,6 2.530 189 8,1 3,0 2,74 3,0 1,5

Demais 4.818 244 5,3 -2,8 1.822 -28 -1,5 -0,1 - - -

Brasil 262.130 5.113 2,0 -3,5 68.693 2.767 4,2 0,1 3,82 -2,1 -3,6

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 73.402 -1.497 -2,0 -3,5 17.715 502 2,9 0,0 4,14   - 4,8   - 3,5

PR 38.690 -2.164 -5,3 -2,7 10.263 455 4,6 0,5 3,77   - 9,5   - 3,2

RS 37.090 10.757 40,8 2,1 9.272 258 2,9 0,4 4,00 36,9 1,7

GO 24.648 -2.899 -10,5 -9,8 6.186 111 1,8 0,2 3,98   - 12,1   - 10,0

MS 19.939 -609 -3,0 -10,5 5.407 378 7,5 -0,2 3,69   - 9,7   - 10,4
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 9º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Julho/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  -  9º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 9º levantamento (JUNHO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: JUNHO 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

Junho de 2021
Informativo

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

Segundo os dados do nono levantamento para a safra brasileira de grãos 2020/2021, da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), a produção de grãos no país, estimada em 262,13 milhões de toneladas, é 2% ou 5,11 milhões
de toneladas superior à produzida em 2019/20. As culturas de primeira safra, com exceção do milho e algodão, estão
com a colheita encerrada. Com relação às culturas de segunda safra, para o feijão, em torno de 40% das lavouras já
foram colhidas e o restante está nos estádios de enchimento de grãos e maturação. Para o milho segunda safra, em face
do atraso na semeadura, ainda não ocorreu colheitas significativas, e as fases fenológicas predominantes das lavouras
são floração e enchimento de grãos. Devido às baixas precipitações em abril e maio, a maioria das lavouras plantadas do
cereal já comprometeu a sua produtividade potencial. Por fim, as culturas de inverno estão em fase de plantio, o qual foi
intensificado a partir de maio. Para a área plantada, estima-se um crescimento de 4,2% ou 2,8 milhões de hectares em
comparação com à safra anterior, situando-se em 68,7 milhões de hectares. Destaques para a soja, com aumento de
4,2% ou 1,6 milhão de hectares e para o milho segunda safra, com ganho de 8,4%, correspondendo a 1,15 milhão de
hectares.

» Destaques Conab: Arroz: previsão de 11,63 milhões de toneladas produzidas, 4% maior que a safra anterior, em uma
área de 1.684 mil hectares, incremento de 1,1% em relação à safra anterior. Na última semana de maio, já havia 99% da
área total colhida. Milho: na consolidação das três safras, o cenário atual aponta para uma produção de 96,4 milhões de
toneladas de milho, representando uma redução de 6% em relação ao alcançado na safra anterior. Esse ajuste ocorre,
principalmente, pelas adversidades climáticas ocorridas na safra em curso. Soja: a área plantada da oleaginosa, no
período 2020/21, apresentou crescimento de 4,2% em comparação à safra anterior, atingindo 38,5 milhões de hectares.
Apesar dos problemas com o clima, especialmente na colheita que afetou a qualidade de alguns lotes, a produtividade
alcançada registrou incremento de 4,4% em relação ao exercício passado. Com isso, mais uma vez foi atingida produção
recorde de 135,9 milhões de toneladas.


