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

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 4.107 668 19,4 -0,3 1.602 231 16,9 0,1 2,56 2,2 -0,4

Arroz 10.695 -1.071 -9,1 1,6 1.629 -50 -3,0 0,2 6,56 -6,3 1,4

Feijão 3.137 243 8,4 0,7 2.818 -105 -3,6 -0,4 1,11 12,4 1,2

Feijão 1ª safra 934 -43 -4,4 0,1 904 -5 -0,6 0,3 1,03 -3,8 -0,2

Feijão 2ª safra 1.403 265 23,3 2,5 1.366 -80 -5,6 0,5 1,03 30,6 2,0

Feijão 3ª safra 800 20 2,6 -1,5 548 -20 -3,4 -3,8 1,46 6,3 2,4

Milho 116.195 29.098 33,4 0,5 21.814 1.870 9,4 2,7 5,33 22,0 -2,1

Milho 1ª safra 24.676 -51 -0,2 -0,8 4.564 216 5,0 0,1 5,41 -4,9 -1,0

Milho 2ª safra 89.299 28.558 47,0 0,9 16.602 1.602 10,7 3,5 5,38 32,8 -2,5

Milho 3ª safra 2.220 591 36,3 1,8 648 52 8,8 2,0 3,43 25,3 -0,2

Soja 123.830 -14.324 -10,4 1,1 40.922 1.726 4,4 0,3 3,03 -14,1 0,9

Trigo 8.131 451 5,9 2,8 2.822 83 3,0 2,7 2,88 2,8 0,1

Demais 5.678 1.199 -41,2 -5,6 2.110 183 -21,4 -4,4 - - -

Brasil 271.771 16.264 6,4 0,9 73.716 3.938 5,6 1,2 3,69 0,7 -0,2

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

mil t % % mil ha % % % %

MT 84.182 11.109 15,2 0,8 19.055 1.152 6,4 0,6 4,42 8,2 0,2

PR 35.849 1.907 5,6 2,5 10.637 297 2,9 0,4 3,37 2,7 2,1

GO 29.250 4.634 18,8 -3,8 6.605 150 2,3 0,0 4,43 16,1   - 3,8

RS 25.093 -13.031 -34,2 -0,1 9.919 442 4,7 1,2 2,53   - 37,1   - 1,3

MS 22.257 3.327 17,6 9,3 6.206 572 10,1 5,4 3,59 6,7 3,7
Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 8º levantamento da safra 2021/22

Próximo Informativo - Junho/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  -  8º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2021/22 - 8º levantamento (MAIO/2022)

Acompanhamento da Safra 2021/22: MAIO 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

Maio de 2022
Informativo

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

De acordo com o oitavo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a estimativa atual para a produção de
grãos, após a pesquisa de campo, realizada na última semana de abril, foi de 271,8 milhões de toneladas, com crescimento de 6,4% sobre a
safra anterior. Destaque para a cultura de milho, com ganho de 33,4%. Em relação à estimativa inicial, devido às condições climáticas
adversas observadas nos estados da Região Sul do país e em Mato Grosso do Sul, observa-se redução de 5,8% ou 16,8 milhões de
toneladas. Comparativamente à estimativa publicada no mês anterior, nota-se um ganho de 0,9% ou 2,5 milhões de toneladas, justificado
pelo aumento na área de milho segunda safra e do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e
soja. Em final de abril, as culturas de primeira safra estavam com a colheita praticamente finalizada, as de segunda safra, desde a fase de
crescimento até o processo de colheita e as de terceira safra juntamente com as culturas de inverno, em fase inicial de plantio, portanto o
resultado final do volume desta safra ainda depende do comportamento climático, fator preponderante para o desenvolvimento das
culturas. A área plantada, na atual safra, foi estimada em 73,7 milhões de hectares, crescimento de 5,6% se comparada à safra 2020/21. Os

maiores incrementos são observados na soja, 4,4%, ou 1,73 milhão de hectares, e no milho, 9,4%, ou 1,87 milhão de hectares.
ANÁLISE CLIMÁTICA DE ABRIL: Em abril de 2022, os maiores acumulados de chuva foram registrados principalmente no extremo-norte e
Região Sul do país, chegando a valores superiores a 500 mm. Já em grande parte do Brasil central, as chuvas foram mais escassas, não
ultrapassando os 100 mm, fato que acarretou na redução do armazenamento de água no solo em algumas localidades. A região do
Matopiba recebeu bons volumes de chuva, entre 50 mm e 150 mm, exceto no extremo-oeste da Bahia, onde as chuvas foram inferiores a
60 mm, diminuindo os níveis de umidade no solo, o que pode afetar o potencial produtivo das lavouras. Na Região Centro-Oeste, os
maiores acumulados de chuva não ultrapassaram os 100 mm, e a redução das chuvas, o que é característico dessa época do ano,
impactaram as localidades que já apresentavam baixos níveis de umidade do solo, afetando o desenvolvimento das culturas dessas áreas,
principalmente o milho segunda safra. Na Região Sudeste, os maiores acumulados de chuva foram registrados no litoral de São Paulo e Rio
de Janeiro, com acumulados acima de 200 mm. Entretanto, os baixos volumes de chuva registrados principalmente nas regiões central,
norte e leste de Minas Gerais, reduziram ainda mais o armazenamento de água no solo e, consequentemente, impactaram os cultivos de
algodão e milho segunda safra. Na Região Sul do país, os maiores acumulados de chuva registrados ficaram entre 150 mm e 300 mm,
principalmente na parte oeste da região. Esses acumulados mantiveram altos os níveis de umidade do solo e afetaram a colheita da soja e
milho primeira safra em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porém beneficiaram as lavouras de milho segunda safra que se encontravam
no início do estágio reprodutivo no Paraná.


