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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 3.949 510 14,8 0,2 1.537 166 12,1 -0,4 2,57 2,4 0,6

Arroz 10.565 -1.190 -10,1 -7,2 1.637 -41 -2,4 -1,7 6,46 -7,9 -5,5

Feijão 3.060 184 6,4 -0,8 2.940 17 0,6 1,1 1,04 5,8 -1,9

Feijão 1ª safra 936 -41 -4,2 -5,4 894 -15 -1,7 0,3 1,05 -2,5 -5,7

Feijão 2ª safra 1.312 192 17,1 2,5 1.477 30 2,1 2,1 0,89 14,7 0,4

Feijão 3ª safra 812 33 4,2 -0,3 570 2 0,4 0,0 1,43 3,8 -0,3

Milho 112.343 25.288 29,0 -0,5 20.896 962 4,8 -0,2 5,38 23,1 -0,3

Milho 1ª safra 24.434 -292 -1,2 -1,4 4.534 185 4,3 0,5 5,39 -5,2 -1,9

Milho 2ª safra 86.053 25.311 41,7 -0,2 15.777 777 5,2 -0,4 5,45 34,7 0,2

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

Soja 125.471 -12.682 -9,2 -10,7 40.587 1.391 3,5 0,5 3,09 -12,3 -11,1

Trigo 7.879 200 2,6 2,6 2.739 0 0,0 0,0 2,88 2,6 2,6

Demais 4.956 483 -28,6 10,7 1.931 5 -15,0 1,0 - - -

Brasil 268.224 12.794 5,0 -5,7 72.266 2.500 3,6 0,2 3,71 1,4 -5,9

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 82.699 9.626 13,2 0,8 18.843 939 5,2 -0,2 4,39 7,5 1,1

PR 33.472 -470 -1,4 -14,3 10.539 199 1,9 0,0 3,18   - 3,2   - 14,3

GO 29.865 5.267 21,4 3,0 6.597 143 2,2 1,0 4,53 18,8 2,0

RS 28.707 -9.417 -24,7 -22,3 9.796 320 3,4 0,8 2,93   - 27,2   - 23,0

MS 21.098 2.173 11,5 -12,1 5.855 225 4,0 -0,8 3,60 7,2   - 11,4

Safra Brasileira de Grãos 2021/22  -  5º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2021/22 - 5º levantamento (FEVEREIRO/2022)

Acompanhamento da Safra 2021/22: FEVEREIRO 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

(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 5º levantamento da safra 2021/22

Próximo Informativo - Março/22

Produtividade (t/ha)

Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação
Safra

2021-22

Variação

(A) (A)

Fevereiro de 2022
Informativo

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

O quinto levantamento para a safra 2021/22, da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), registra um crescimento de 3,6%
na área a ser plantada em comparação à safra 2020/21. São estimados 72,3 milhões hectares para este ciclo, correspondendo à
incorporação de 2,5 milhões de hectares, influenciados, sobretudo, pelo crescimento da área de soja, de 1.391 mil hectares, e de
milho, 962,3 mil hectares. As áreas das culturas de verão de primeira safra já estão consolidadas, as de segunda safra em início de
plantio e as de terceira safra iniciarão o plantio a partir de meados de abril. Para a produção nacional de grãos, a forte estiagem,
verificada nos estados da Região Sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, justifica as perdas expressivas nas
produtividades, sobretudo na soja e no milho. Com isso, a produção estimada para esta safra é de 268,2 milhões de toneladas. Esse
número é 5% superior à produção da safra anterior, mas comparativamente à primeira estimativa para a atual safra, quando se
previa 288,6 milhões de toneladas, representa uma quebra de 7,1% ou 20,4 milhões de toneladas. Comparativamente à estimativa
anterior, divulgada em janeiro, observa-se uma perda na produção de 5,7% sobre o volume de 284,4 milhões de toneladas.

» Destaques Conab: Arroz: a safra 2021/22 de arroz deve ser 10,1% menor que a safra 2020/21, projetada em 10,6 milhões de
toneladas, reflexo, principalmente, da estimativa de significativa redução da produtividade (-7,9%) em conjunto com a projeção de redução
de área da cultura (-2,4%). A questão climática no Brasil, que compromete o desempenho das safras e que tanto preocupa o produtor rural
no quadro atual, é apontada como um dos fatores determinantes para as expectativas da safra 2021/22. Feijão: No atacado em São Paulo,
o mercado segue firme neste início de ano, com o produto passando por sucessivas alterações nos preços, superando os R$ 320 pela saca
de 60 quilos, na penúltima semana de janeiro. A pouca oferta do grão, em virtude da menor área semeada na primeira safra, do controle
da oferta e dos problemas decorrentes de adversidades climáticas no Sul do país, são apontados como os principais responsáveis para tal
comportamento. Milho: Para a safra 2020/21, com janeiro de 2022 sendo o último mês do calendário comercial, a Conab reavalia sua nova
expectativa de produção de milho. É esperado uma produção total de 87 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 15,1% em relação
à safra 2019/20. Esse ajuste ocorre diante da constatação de uma significativa redução de produtividade daquela safra. Por outro lado, a
Conab prevê uma produção de 112,3 milhões de toneladas para a safra 2021/22, diante de um aumento esperado de 23% da
produtividade das lavouras do cereal, comparada à safra anterior. Soja: Com problemas climáticos ocorridos principalmente na Região Sul
do Brasil, a produção foi estimada em 125,5 milhões de toneladas, quebra de 12,7 milhões de tonadas se comparada à safra 2020/21.


