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

Algodão - caroço 3.413 -959 -21,9 -0,1 1.366 -300 -18,0 -0,1 2,50 -4,8 0,1
Arroz 11.741 558 5,0 -0,2 1.677 11 0,6 -0,3 7,00 4,3 0,1
Feijão 2.940 -282 -8,8 -2,3 2.940 13 0,4 0,0 1,00 -9,2 -2,3

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 1.153 -92 -7,4 -4,2 1.460 37 2,6 0,0 0,79 -9,7 -4,2
Feijão 3ª safra 775 -97 -11,1 -2,4 571 -18 -3,0 0,2 1,36 -8,3 -2,6

Milho 86.650 -15.936 -15,5 -7,2 19.824 1.297 7,0 0,0 4,37 -21,1 -7,2
Milho 1ª safra 24.898 -791 -3,1 0,0 4.371 135 3,2 -0,1 5,70 -6,1 0,1
Milho 2ª safra 60.322 -14.731 -19,6 -9,9 14.872 1.116 8,1 0,0 4,06 -25,7 -9,9
Milho 3ª safra 1.430 -414 -22,4 -5,0 581 45 8,5 0,0 2,46 -28,5 -5,0

Soja 135.978 11.134 8,9 0,0 38.529 1.579 4,3 0,1 3,53 4,5 0,0
Trigo 8.591 2.357 37,8 1,3 2.696 355 15,1 2,5 3,19 19,7 -1,2
Demais 4.670 97 2,1 -3,3 1.839 -9 -0,5 -0,4 - - -

Brasil 253.984 -3.032 -1,2 -2,6 68.870 2.945 4,5 0,1 3,69 -5,4 -2,7

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

MT 72.742 -2.157 -2,9 -0,9 17.699 486 2,8 -0,1 4,11   - 5,5   - 0,9
PR 34.627 -6.227 -15,2 -9,7 10.285 477 4,9 0,1 3,37   - 19,2   - 9,8
RS 38.327 11.994 45,5 0,4 9.393 379 4,2 0,5 4,08 39,7   - 0,1
GO 24.145 -3.402 -12,3 -2,2 6.185 110 1,8 0,0 3,90   - 13,9   - 2,2
MS 18.323 -2.225 -10,8 -3,0 5.431 401 8,0 0,1 3,37   - 17,4   - 3,0

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 11º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Setembro/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  -  11º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 11º levantamento (AGOSTO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: AGOSTO 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

Agosto de 2021
Informativo

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

O décimo primeiro levantamento para a safra brasileira de grãos 2020/21, da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), estimou a produção em 253,9 milhões de toneladas. O volume 1,2%, ou 3 milhões de toneladas, inferior a
safra 2019/20. Em relação à estimativa do décimo levantamento realizado em julho deste ano, houve redução de 6,8
milhões de toneladas. A contração nas estimativas de produção se deve às perdas observadas nas culturas de segunda
safra, sobretudo no milho, devido aos danos provocados pela seca prolongada nas principais regiões produtoras, e pelas
baixas temperaturas com eventos de geadas ocorridas nos estados da Região Centro-Sul do país. As áreas das culturas
de primeira safra já foram totalmente colhidas, as de segunda safra estão em fase de colheita e as de terceira safra,
entre a fase de florescimento e o início da colheita.

» Destaques Conab: Algodão: a colheita se intensificou no último mês, e muitas lavouras de primeira safra já finalizaram
suas operações. Mas de maneira geral, o percentual colhido no final de julho estava em 45,6%, com término previsto
para setembro. Até o momento, a produtividade média está abaixo do registrado na safra passada, e somado a redução
na área plantada, resultará em um produção inferior a alcançada em 2019/20. Feijão: atualmente, as lavouras de
segunda e terceira safras estão em suas fases mais agudas do ciclo e devem caminhar para a conclusão das operações
de colheita em breve. De maneira geral, as oscilações climáticas reduziram o potencial produtivo da cultura em regiões
importantes. Milho: espera-se uma produção total de 86,7 milhões de toneladas de milho, redução de 15,5% em relação
à safra passada, causada pela estiagem durante o desenvolvimento das lavouras de segunda safra e pelas geadas. A
colheita da primeira safra já foi concluída, e a da segunda safra está em finalização. O milho terceira safra, que se
desenvolve nas regiões do Sealba, Roraima e Amapá, encontra-se em desenvolvimento vegetativo, enfrentando
restrições do clima nas diversas regiões. Soja: apesar dos problemas com o clima, especialmente na colheita, que afetou
a qualidade de alguns lotes colhidos, a produtividade registrou aumento de 4,5% em relação à safra passada, e a
produção deve alcançar recorde de 136 milhões de toneladas.


