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A estimativa é que o crescimento da safra seja em torno de 14,2%, o que representa 
um acréscimo de 35,87 milhões de toneladas.

A nova safra brasileira de grãos deve bater um novo recorde no ciclo 2021/22, de 
acordo com o 1º Levantamento da Safra Grãos, divulgado nesta quinta-feira, 7, pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A estimativa do órgão é que o crescimento seja em torno de 14,2%, o que representa 
um acréscimo de 35,87 milhões de toneladas em relação ao volume obtido no ciclo 
anterior.

Caso se confirme as previsões, a produção total deve ficar em 288,61 milhões de 
toneladas, atingindo um novo recorde para a agricultura nacional.

Soja
A soja continua como o grande destaque dentre as culturas. A oleaginosa apresenta 
tendência de aumento tanto de área cultivada como de produção.

De acordo com os dados levantados pela Companhia, a área a ser semeada tende a 
passar de 38,9 milhões de hectares para 39,91 milhões de hectares, um ligeiro acrés-
cimo de 2,5%.

De acordo com os dados da Conab, o plantio já teve início nos estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. As atividades seguem em 
ritmo mais acelerado em comparação ao mesmo período do ano passado. A expec-
tativa é que a produção atinja 140,75 milhões de toneladas, o que mantém o país 
como o maior produtor mundial do grão.

Milho
Já para o milho, a tendência é de recuperação nas produtividades. Além disso, os 
preços elevados do cereal no mercado incentivam o cultivo pelos produtores.

Apenas para a primeira safra do cereal se espera um aumento de 1,6% na área plan-
tada, podendo chegar a 4,41 milhões de hectares.

A produtividade, neste primeiro momento, é estimada em 6.416 quilos por hectare, 
resultando em uma produção de 28,3 milhões de toneladas. No somatório para as 
três safras do produto, a Companhia espera uma produção de 116,3 milhões de tone-
ladas.

Arroz e feijão
Importantes para o consumo diário dos brasileiros, a dupla arroz e feijão, de acordo 
com as estimativas iniciais, apresentam produções que garantem o abastecimento 
no mercado interno. Para o primeiro produto, a produção deve se manter relativa-
mente estável em torno de 11,6 milhões de toneladas.

Já a leguminosa, tende a apresentar um ligeiro crescimento de 0,8% na área a ser 
semeada na primeira safra. Como o produto é cultivado ao longo do ano, o volume é 
ajustado dentro do próprio ano safra. A estimativa é que a produção total de feijão 
chegue a 2,97 milhões de toneladas, somando-se as três safras.

Algodão
No caso do algodão é esperado um aumento de 10,2% na área plantada da cultura, 
totalizando 1,51 milhão de hectares cultivados. A produção de pluma tende a ser de 
2,67 milhões toneladas, volume próximo ao registrado na safra 2018/19.

Entre as culturas de inverno, destaque para o trigo. A safra 2021 ainda está sendo 
colhida, com índice de colheita chegando a 22,6%. O volume esperado para produ-
ção neste ano é de 8,19 milhões de toneladas.

Área e mercado
Para a nova safra 2021/22, a estimativa da área a ser cultivada no país é de 71,5 
milhões de hectares, uma previsão de crescimento de 3,6% em relação ao registra-
do em 2020/21.

Esse crescimento é impulsionado principalmente pelas culturas de soja e milho 2ª 
safra. Para este novo ano agrícola, o cultivo das culturas em sucessão à colheita das 
culturas de primeira safra soma cerca de 21,5 milhões de hectares. Com isso, para 
todas as culturas cultivadas para a produção de fibras e grãos, são utilizados cerca 
de 50 milhões de hectares.

A partir deste levantamento, a Conab irá informar dois quadros de suprimentos para 
algodão, arroz, feijão e milho. Essa dupla informação será apresentada até o final da 
comercialização da safra 2020/21. No caso do milho, por exemplo, os dois quadros 
serão apresentados até fevereiro do próximo ano, quando se encerra a 3ª safra do 
cereal.

Em relação ao mercado externo, o algodão em pluma e a soja seguem com cenário 
positivo. Neste levantamento, a Companhia manteve o volume previsto de 2,1 
milhões de toneladas para a exportação da fibra de algodão na safra 2020/21 e 
houve uma amena redução para os embarques previstos de soja para o período, que 
ficou estimado em 84,3 milhões de toneladas.

Mais especificamente sobre o milho, a partir dos efeitos do clima na produção e da 
reversão do destino de contratos de exportação para o mercado doméstico, a 
expectativa é de queda nas exportações em relação ao ano safra anterior, sendo 
mantida a estimativa de 22,0 milhões de toneladas exportadas do grão. Da mesma 
forma, a projeção de importação manteve-se inalterada em 2,3 milhões de tonela-
das.

Quanto ao trigo, a Companhia espera aumento de produção aliado ao incremento do 
consumo interno em 3,8% para esta nova safra. O cenário é favorável, de modo que 
os estoques de passagem estarão em níveis mais confortáveis, sendo que a previ-
são é que fechem o ano em 1,09 milhões de toneladas, apresentando uma clara ten-
dência de recomposição após duas safras de volumes reduzidos.

Em relação aos preços pagos aos produtores nas principais praças, observou-se, no 
mês de setembro em comparação com o mês de agosto, uma redução de 2,0% para 
o arroz no RS, queda de 6,1% nas cotações do feijão cores SP e estabilidade no feijão 
preto PR. Preços estáveis também para o trigo no PR e soja no MT e no PR. Em MT, 
foi registrado queda de 7,8% nos valores de milho e um ligeiro aumento de 1,4% nos 
preços do algodão.

Monitoramento da soja – Durante o webinário sobre 1º Levantamento da safra de 
Grãos, a Conab também apresentou os resultados do trabalho de mapeamento da 
soja nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia. Realizada 
em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a iniciativa visa 
aprimorar a metodologia da estimativa da Conab.

A expectativa é que a Companhia realize o mapeamento da oleaginosa da safra 
2021/22 nas regiões produtoras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA).

Fonte: Canal Rural

Conab estima novo recorde na safra brasileira de grãos
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Hot Pork da Casa do Porco Bar | DISH 
Tastemade Brasil

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fHpPQ2qCSVI
https://www.youtube.com/watch?v=cgVW0sOkeKY


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=SpDCEo_Nnus
www.ipvs2022.com
www.animalnutrition.com.br/porknutrition
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!
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Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

