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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.804 365 10,6 -1,6 1.495 124 9,1 -0,2 2,54 1,4 -1,5

Arroz 11.455 -299 -2,5 -0,7 1.679 1 0,1 -0,2 6,82 -2,6 -0,5

Feijão 3.137 259 9,0 1,1 2.908 -16 -0,5 0,0 1,08 9,6 1,1

Feijão 1ª safra 1.045 68 7,0 3,2 894 -16 -1,7 -0,1 1,17 8,8 3,3

Feijão 2ª safra 1.281 159 14,2 0,0 1.447 0 0,0 0,0 0,89 14,2 0,0

Feijão 3ª safra 811 31 4,0 0,0 568 0 0,0 0,0 1,43 4,0 0,0

Milho 117.182 30.132 34,6 0,4 20.939 1.007 5,1 0,2 5,60 28,1 0,2

Milho 1ª safra 29.066 4.344 17,6 1,6 4.507 159 3,7 1,1 6,45 13,4 0,5

Milho 2ª safra 86.259 25.519 42,0 0,0 15.847 848 5,7 0,0 5,44 34,4 0,0

Milho 3ª safra 1.856 269 17,0 0,1 585 0 0,0 0,1 3,17 17,0 0,0

Soja 142.790 5.469 4,0 0,5 40.352 1.426 3,7 0,2 3,54 0,3 0,4

Trigo 7.811 1.576 25,3 1,6 2.724 382 16,3 0,3 2,87 7,7 1,3

Demais 4.889 777 -65,8 -0,8 1.908 71 -29,3 -0,1 - - -

Brasil 291.067 38.279 15,1 0,4 72.004 2.997 4,3 0,2 4,04 10,4 0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 81.902 8.828 12,1 0,3 18.849 946 5,3 0,1 4,35 6,5 0,2

PR 42.886 9.121 27,0 0,6 10.527 202 2,0 0,2 4,07 24,6 0,3

RS 39.914 3.366 9,2 0,4 9.701 272 2,9 0,7 4,11 6,1   - 0,4

GO 28.879 5.148 21,7 0,3 6.499 314 5,1 0,7 4,44 15,8   - 0,3

MS 24.263 5.258 27,7 1,0 5.899 264 4,7 0,1 4,11 22,0 1,0

Safra Brasileira de Grãos 2021/22  -  3º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2021/22 - 3º levantamento (DEZEMBRO/2021)

Acompanhamento da Safra 2021/22: DEZEMBRO DE 2021 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

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 2020/21.

(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 2021/22.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 3º levantamento da safra 2021/22

Próximo Informativo - Janeiro/22

Produtividade (t/ha)

Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação

(A) (A)

Dezembro de 2021
Informativo

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

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a terceira estimativa para a safra 2021/22 apontou para crescimento na
produção de grãos frente à temporada 2020/21. O indicativo atual é de um volume total na ordem de 291,1 milhões de toneladas,
sinalizando incremento de 15,1% ou 38,3 milhões de toneladas. Destaque para a soja com crescimento de 4% e para o milho total,
com ganho de 34,6%, sobretudo o de segunda safra, que foi severamente afetado pela situação climática adversa na safra anterior.
Em novembro, com o avanço da semeadura das culturas de primeira safra, a estimativa da área a ser cultivada no país em 2021/22 é
de 72 milhões de hectares ou crescimento de 4,3% sobre a safra anterior. Neste contexto, estão incluídas as culturas de segunda
safra, com os plantios entre janeiro e abril, e as culturas de terceira safra e de inverno, entre abril e junho. Considerando as
indefinições com relação à área a ser plantada, bem como da produtividade a ser obtida das culturas que serão cultivadas, neste
levantamento para o cálculo das estimativas das produtividades das culturas de segunda e terceira safras do ciclo 2021/22, utilizou-
se métodos estatísticos e as áreas destinadas às culturas de segunda e terceira safras serão atualizadas nos próximos levantamentos.

» Destaques Conab: Clima: nov/21 contabilizou grandes volumes de chuva, chegando a ultrapassar a média em diversas
localidades, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e no Matopiba. Contudo, na Região Sul, a chuva registrada não foi
suficiente para atingir a média em grande parte da região. Para os meses de dez/21 e jan-fev/22, as previsões indicam um
predomínio de áreas com maior probabilidade de chuvas abaixo da média na Região Sul. Os desvios negativos de chuvas devem ser
mais acentuados no RS e parte de SC. No centro-norte do PR, probabilidades de chuvas dentro da faixa normal ou acima no
acumulado do trimestre. Para a Região Centro-Oeste, distribuição espacial irregular das chuvas. Porém, mesmo não atingindo a
média do período, os volumes acumulados devem ficar próximos da faixa normal na maioria das localidades. No Sudeste,
distribuição irregular das chuvas, com probabilidades de acumulados na faixa normal ou abaixo no ES e algumas áreas de MG.
Contudo, em dezembro, as previsões indicam predomínio de áreas com probabilidade de chuvas acima da média, mas com
possibilidade de chuvas irregulares em janeiro e fevereiro. No Nordeste, predomínio de áreas com probabilidade de chuvas na faixa
normal ou acima no norte da região e no leste da BA. No sudeste da BA, há o risco de chuvas mais irregulares, podendo ficar abaixo
da média. Na Região Norte, predomínio de áreas com probabilidade de chuvas acima da média. Contudo, no extremo-sul do TO, há
probabilidade de chuvas abaixo da média.


