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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.943 504 14,6 3,6 1.542 172 12,5 3,2 2,56 1,9 0,5

Arroz 11.381 -374 -3,2 -0,7 1.666 -12 -0,7 -0,8 6,83 -2,5 0,1

Feijão 3.084 207 7,2 -1,7 2.907 -16 -0,6 0,0 1,06 7,8 -1,7

Feijão 1ª safra 988 12 1,2 -5,4 891 -18 -2,0 -0,3 1,11 3,3 -5,1

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 815 35 4,5 0,5 570 2 0,4 0,4 1,43 4,2 0,1

Milho 112.902 25.852 29,7 -3,7 20.944 1.012 5,1 0,0 5,39 23,4 -3,7

Milho 1ª safra 24.787 64 0,3 -14,7 4.511 164 3,8 0,1 5,49 -3,4 -14,8

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 0,0 585 0 0,0 0,0 3,17 17,0 0,0

Soja 140.500 3.177 2,3 -1,6 40.399 1.473 3,8 0,1 3,48 -1,4 -1,7

Trigo 7.679 1.445 23,2 -1,7 2.739 398 17,0 0,6 2,80 5,3 -2,2

Demais 4.907 795 -61,3 3,3 1.913 76 -32,6 -2,9 - - -

Brasil 284.395 31.605 12,5 -2,3 72.111 3.103 4,5 0,1 3,94 7,7 -2,4

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 82.020 8.946 12,2 0,1 18.888 984 5,5 0,2 4,34 6,4   - 0,1

PR 39.036 5.271 15,6 -9,0 10.534 329 3,2 0,1 3,71 12,0   - 9,0

RS 36.962 413 1,1 -7,4 9.716 537 5,9 0,2 3,80   - 4,5   - 7,5

GO 29.009 5.278 22,2 0,4 6.535 382 6,2 0,6 4,44 15,1   - 0,1

MS 23.989 4.984 26,2 -1,1 5.900 262 4,6 0,0 4,07 20,6   - 1,2
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 4º levantamento da safra 2021/22

Próximo Informativo - Fevereiro/22

Produtividade (t/ha)

Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

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 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.

Safra Brasileira de Grãos 2021/22  -  4º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2021/22 - 4º levantamento (JANEIRO/2022)

Acompanhamento da Safra 2021/22: JANEIRO DE 2022 -- PRODUTOS --

Produto

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

Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação

Janeiro de 2022
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 quarta 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 de 284,4 milhões de toneladas, sinalizando
incremento de 12,5% ou 31,6 milhões de toneladas. Destaque para a soja, com aumento na colheita de 2,3% e para a safra do trigo
que foi encerrada com recorde de produção. Atenta-se para as condições climáticas desfavoráveis no Sul do país, que impactarão na
produção de milho primeira safra, que está estimada em 24,8 milhões de toneladas. Em dezembro, com a finalização da semeadura
das culturas de primeira safra, a estimativa da área a ser cultivada no país em 2021/22 é de 72,1 milhões de hectares ou crescimento
de 4,5% sobre a safra anterior. Nesse contexto, estão incluídas as culturas de segunda safra, com os plantios entre janeiro e abril, e
as culturas de terceira safra entre abril e junho. Para o cálculo das estimativas de produção das culturas de segunda e terceira safras
do ciclo 2021/22, foram utilizadas metodologias estatísticas específicas, uma vez que ainda há indefinições sobre a área a ser
cultivada, assim como a produtividade das culturas.

» Destaques Conab: Algodão: o produtor não está encontrando problemas para plantar, na janela ideal, diferente do ocorrido na safra
anterior com o atraso da soja. Além disso, os valores pagos pela pluma estão em patamares muito elevados, o que incentiva o aumento de
área pelo produtor. Milho primeira safra: as lavouras estão em fase final de implantação nas principais regiões produtoras. Ao fim de
2021, quase 90% dos 4.511 mil hectares previstos para semeadura do cereal no ciclo já estavam plantados. A estimava indica acréscimo de
área em comparação ao valor verificado na temporada passada, favorecido, principalmente, pelos bons preços pagos no grão atualmente.
Soja: de maneira geral, as lavouras seguem em evolução, inclusive com as primeiras áreas sendo colhidas em algumas localidades. As
diferentes condições climáticas registradas entre as muitas regiões produtoras podem gerar variações nas produtividades obtidas, mas a
expectativa ainda é de um resultado nacional superior àquele obtido em 2020/21, particularmente em razão do incremento de área. Trigo:
o resultado final ficou acima daquele obtido na temporada passada, mas as adversidades climáticas, períodos prolongados de estiagem e
incidência de geadas, registradas em parte do ciclo, reduziram o potencial produtivo da cultura. No entanto, o bom incremento de área
plantada, visualizado neste ano, favoreceu esse desempenho que, no geral, foi bom. Em dezembro de 2021, o mercado se encontrava com
baixa liquidez devido à proximidade do final de ano e do período de recesso de muitos moinhos. E apesar do aumento da oferta interna,
com a colheita finalizada nos principais estados produtores, as cotações seguiram firmes, praticamente, sem alterações, e o fator
primordial foi a alta cambial, que eleva os custos de importação do trigo.


