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

Algodão - caroço 3.437 -934 -21,4 0,7 1.371 -295 -17,7 0,4 2,51 -4,5 0,3
Arroz 11.747 564 5,0 0,0 1.677 11 0,7 0,0 7,00 4,3 0,0
Feijão 2.856 -366 -11,4 -2,9 2.923 -3 -0,1 -0,6 0,98 -11,3 -2,3

Feijão 1ª safra 977 -129 -11,7 -3,5 909 -5 -0,6 0,0 1,07 -11,2 -3,5
Feijão 2ª safra 1.135 -109 -8,8 -1,5 1.453 30 2,1 -0,4 0,78 -10,7 -1,1
Feijão 3ª safra 744 -128 -14,7 -4,0 561 -28 -4,8 -1,8 1,33 -10,4 -2,2

Milho 85.749 -16.837 -16,4 -1,0 19.868 1.340 7,2 0,2 4,32 -22,1 -1,3
Milho 1ª safra 24.744 -945 -3,7 -0,6 4.347 112 2,6 -0,5 5,69 -6,2 -0,1
Milho 2ª safra 59.472 -15.582 -20,8 -1,4 14.936 1.180 8,6 0,4 3,98 -27,0 -1,8
Milho 3ª safra 1.533 -310 -16,8 7,2 585 49 9,2 0,6 2,62 -23,8 6,5

Soja 135.912 11.068 8,9 0,0 38.532 1.582 4,3 0,0 3,53 4,4 -0,1
Trigo 8.156 1.922 30,8 -5,1 2.691 350 14,9 -0,2 3,03 13,8 -4,9
Demais 4.454 -119 -2,6 -4,6 1.872 24 1,3 1,8 - - -

Brasil 252.311 -4.704 -1,8 -0,7 68.934 3.010 4,6 0,1 3,66 -6,1 -0,8

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

MT 72.437 -2.462 -3,3 -0,4 17.721 509 3,0 0,1 4,09   - 6,1   - 0,5
PR 34.106 -6.748 -16,5 -1,5 10.290 483 4,9 0,1 3,31   - 20,4   - 1,6
RS 38.401 12.067 45,8 0,2 9.421 407 4,5 0,3 4,08 39,5   - 0,1
GO 23.735 -3.812 -13,8 -1,7 6.174 99 1,6 -0,2 3,84   - 15,2   - 1,5
MS 18.190 -2.358 -11,5 -0,7 5.430 401 8,0 0,0 3,35   - 18,0   - 0,7

Safra Brasileira de Grãos 2020/21  -  12º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2020/21 - 12º levantamento (SETEMBRO/2021)

Acompanhamento da Safra 2020/21: SETEMBRO 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
(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.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 12º levantamento da safra 2020/21

Próximo Informativo - Outubro/21

Produtividade (t/ha)

Safra
2020-21

Variação Safra
2020-21

Variação Safra
2020-21

Variação
(A) (A)

Setembro de 2021
Informativo

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

O décimo segundo levantamento para a safra brasileira de grãos 2020/21, da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), estimou a produção em 252,3 milhões de toneladas, redução de 1,8% sobre a safra 2019/20 e 1,7 milhões de
toneladas inferior à estimativa do levantamento realizado no mês passado. O menor volume previsto é consequência
das perdas nas culturas de segunda safra, sobretudo no milho e feijão, justificada pelos danos causados pela seca
prolongada nas principais regiões produtoras, aliada a ocorrência de geadas ocorridas nos estados da Região Centro-Sul
do país. As áreas das lavouras de primeira safra estão totalmente colhidas e as de segunda safra em fase final de
colheita. Já as de terceira safra, estão entre a fase de florescimento e final da colheita, e as de inverno no início da
colheita, que deve ser intensificada a partir de setembro.

» Destaques Conab: Algodão: a colheita já está quase finalizada, e a perspectiva é que se confirme a redução na
produção total em comparação à safra passada, tanto pela menor área plantada, quanto pela expectativa de queda na
produtividade. Cerca de 80% da safra 2020/21 e 35% da safra 2021/22 de algodão já foram comercializados. Assim, com
o forte ritmo das exportações e a recuperação do consumo esperados, além da menor oferta da safra 2020/21, são
projetadas diminuições nos estoques finais nos anos de 2021 e 2022, que devem fechar, respectivamente, em 1,3 e 1,1
milhão de toneladas da fibra. Milho: Espera-se uma produção de 85,7 milhões de toneladas, o pior registro desde a
temporada 2017/18. A lavoura de segunda safra encontra-se na fase final de colheita, e a de terceira safra, na sua
maioria, está nos estágios de desenvolvimento vegetativo, enfrentando restrições climáticas em algumas regiões. Com
isso, espera-se uma menor disponibilidade do cereal para consumo interno, que segue como o maior da série projetada
pela Conab. A importação foi estimada em 2,3 milhões de toneladas, e a exportação em 22 milhões (36,9% inferior ao
ano passado). Assim, o estoque final esperado ao fim do ano-safra 2020/21 é de 5,8 milhões de toneladas, redução de
45,3% em comparação à safra anterior. Soja: a produção de soja para a safra 2020/21 foi estimada em 135,9 milhões de
toneladas, aumento de 8,9% em relação a 2020, motivado por maior área e produtividade.


