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Fonte: www.cpc.ncep.noaa.gov

Na última semana do mês de março deu-se continuidade ao
levantamento de produtividade e do desenvolvimento da soja
2020/2021. também continuou o levantamento do plantio de
milho 2ª safra 2020/2021.

Área de soja Produção de sojaProduti. de soja

FONTE: ADM, Cargill, CME, C.Vale, COOASGO, COPAGRILL, COPASUL, Granos, LAR, SIM Consult. 

Conjuntura das lavouras do estado
Nos últimos 7 dias tivemos o avanço de 5,6% na colheita da soja,
mesmo com o avanço continua atrasada. A colheita da soja e
plantio do milho chegaram na reta final, a colheita neste
momento são de áreas semeadas no mês de dezembro e o plantio
segue mesmo com a possibilidade de enfrentar adversidades
climáticas.

Todas as regiões do estado estão em plena
maturação. Produtores das regiões norte, nordeste, oeste,
centro, sul, sudoeste, sul-fronteira estão bastante otimistas e
satisfeitos com a safra, nesta safra as condições das lavouras
foram melhores que na safra passada devido sofrerem menos
com os danos de pragas e doenças nas lavouras. A expectativa
que a produtividade seja a cima da média estadual estimada.

Entretanto a região sudeste apresenta problemas
tanto na entrega dos grãos como nas lavouras. Na entrega o
problema ocorre devido as filas, alguns produtores relatam que
não tem como colher e algumas lavouras acabam acamando
devido à demora na operação. já nas lavouras foi encontrado
muitas vagens sem granação e com muitos grãos furados pelos
insetos e há relatos de cargas recusadas pelo alto nível de
sementeiras de plantas daninhas, causado pelo excesso chuvas
no período de granação da cultura que dificultou a aplicação de
produtos fitossanitários. A expectativa que a produtividade
seja a baixo ou pouco a cima da média estadual estimada.

O estado do Mato Grosso do Sul atingiu 97,1% de
área colhida de soja e 97,9% de área plantada de milho 2ª
safra, ambos estão atrasados, soja está 2,90% e milho 2,10%
inferior em relação ao ciclo passado, para data de 02 de abril.

DÓLAR R$ 5,58

*Média 22/03 a 26/03

Comercialização 2020/2021 2021/2022

Soja 68,5% 9,19%

Milho 84% 30%

PRAÇAS DO MATO 

GROSSO DO SUL

Soja Disponível*

22/03 a 26/03

Soja CBOT**

Mar/2022

Milho 

2021
Campo Grande R$ 153,44 R$ 139,80 R$ 69,66 

Chapadão do Sul R$ 151,14 R$ 139,43 R$ 64,79 
Dourados R$ 152,60 R$ 141,05 R$ 75,28 
Maracaju R$ 151,43 R$ 140,38 R$ 68,50 

Naviraí R$ 152,96 R$ 142,28 R$ 75,61 
Ponta Porã R$ 153,41 R$ 141,29 R$ 74,72 

São Gabriel do Oeste R$ 150,20 R$ 139,48 R$ 68,76 
Média Estadual R$ 152,17 R$ 140,53 R$ 71,05

Região
Norte

95,8% colhido
99,8% plantado

Região
Sul

97,0% colhido
97,8% plantado

Região
Centro

98,3% colhido
97,1% plantado

Colheita de Soja e Plantio do Milho – Referente a 02 de abril


