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

Algodão - caroço 3.415 -957 -21,9 0,0 1.367 -299 -17,9 0,0 2,50 -4,8 0,0
Arroz 11.766 582 5,2 1,2 1.682 16 1,0 -0,1 6,99 4,2 1,3
Feijão 3.010 -213 -6,6 -2,2 2.939 12 0,4 -0,1 1,02 -7,0 -2,1

Feijão 1ª safra 1.012 -94 -8,5 0,0 909 -5 -0,6 0,0 1,11 -8,0 0,0
Feijão 2ª safra 1.203 -42 -3,4 -2,9 1.460 35 2,4 -0,1 0,82 -5,7 -2,8
Feijão 3ª safra 795 -77 -8,9 -3,8 570 -19 -3,2 -0,2 1,39 -5,9 -3,6

Milho 93.385 -9.202 -9,0 -3,1 19.833 1.305 7,0 0,0 4,71 -15,0 -3,1
Milho 1ª safra 24.909 -780 -3,0 0,8 4.375 139 3,3 0,2 5,69 -6,1 0,5
Milho 2ª safra 66.971 -8.083 -10,8 -4,3 14.877 1.121 8,1 -0,2 4,50 -17,5 -4,1
Milho 3ª safra 1.505 -339 -18,4 -12,4 581 45 8,5 1,9 2,59 -24,8 -14,0

Soja 135.912 11.067 8,9 0,0 38.508 1.558 4,2 0,0 3,53 4,5 0,0
Trigo 8.480 2.246 36,0 22,2 2.630 288 12,3 3,9 3,22 21,1 17,5
Demais 4.829 255 5,6 0,2 1.846 -3 -0,2 1,4 - - -

Brasil 260.795 3.778 1,5 -0,5 68.804 2.878 4,4 0,2 3,79 -2,8 -0,7

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

MT 73.436 -1.463 -2,0 0,0 17.715 502 2,9 0,0 4,15   - 4,7 0,0
PR 38.353 -2.501 -6,1 -0,9 10.278 471 4,8 0,2 3,73   - 10,4   - 1,0
RS 38.167 11.834 44,9 2,9 9.345 331 3,7 0,8 4,08 39,8 2,1
GO 24.697 -2.850 -10,3 0,2 6.188 113 1,9 0,0 3,99   - 12,0 0,2
MS 18.885 -1.663 -8,1 -5,3 5.427 398 7,9 0,4 3,48   - 14,8   - 5,6

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 10º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Agosto/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  -  10º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 10º levantamento (JULHO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: JULHO 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

Julho de 2021
Informativo

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

Segundo os dados do décimo levantamento para a safra brasileira de grãos 2020/21, da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), estima-se que a produção alcance 260,8 milhões de toneladas. O volume é 1,5% ou 3,8
milhões de toneladas superior à safra 2019/20, mas houve um leve recuo em relação a previsão do mês passado (-0,5%).
O atraso no plantio das culturas de primeira safra, aliado ao comportamento climático irregular, impactaram
negativamente o potencial produtivo das culturas de segunda safra, sobretudo do milho, resultando em alterações
significativas na produtividade. O dado final da produção de grãos ainda depende da colheita das culturas de segunda
safra e do algodão que estão em andamento, e das culturas de terceira safra (casos de feijão e milho), além das culturas
de inverno, com os plantios em fase final de semeadura. A área plantada deve ficar em 68,8 milhões de hectares,
representando um crescimento de 4,4% ou 2,9 milhões de hectares em comparação com à safra anterior.

» Destaques Conab: Algodão: a colheita está em andamento em algumas regiões produtoras, e já é possível notar que
esse ciclo deve apresentar oscilações quanto a produtividade, dado que áreas que tiveram um plantio mais tardio,
passaram por períodos de escassez de chuvas em fases críticas do desenvolvimento das plantas. Assim, além do recuo
na área plantada (-17,9%), a perspectiva é de diminuição também na produtividade média em comparação à safra
anterior. Milho: espera-se uma produção total de 93,4 milhões de toneladas de milho, redução de 9% em relação à safra
passada. Para o milho primeira safra, os trabalhos de colheita foram encerrados em junho. Para a segunda safra, a
maioria das lavouras está nas fases de enchimento de grãos e maturação. Já a terceira safra, encontra-se totalmente
semeada e em desenvolvimento vegetativo. Soja: apesar dos problemas com o clima, a produção atingiu mais um
volume recorde, de 135,9 milhões de toneladas, aumento de 8,9% sobre à safra 2019/20. Trigo: a semeadura segue
avançando, especialmente na Região Sul, que é a de maior destaque em termos de área e produção do cereal. A
estimativa aponta para aumento de área plantada nesta safra, podendo chegar a mais de 2,6 milhões de hectares
semeados.


