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Produção de grãos 
O primeiro levantamento da safra de grãos 2021/2022, divulgado 
pela Conab em outubro de 2021, trazia uma estimativa de 
produção de 288,6 milhões de toneladas. Entretanto, a falta de 
chuvas na Região Sul do país e em parte do estado de Mato 
Grosso do Sul, afetando principalmente o plantio de soja e 
milho, deve provocar uma quebra de 6,7%, correspondendo 
a 19,3 milhões de toneladas, em relação à estimativa feita 
inicialmente. Assim, conforme o sétimo levantamento da safra 
de grãos 2021/2022, realizado pela Conab (2022a), a produção 
nacional de grãos está estimada em 269,3 milhões de toneladas, em 72,9 milhões de hectares, com 
a incorporação de três milhões de hectares em comparação à safra anterior, devido, sobretudo, ao 
aumento da área cultivada com soja e milho.

Em Rondônia, a produção de grãos na safra 2021/2022 está estimada em 2,4 milhões de toneladas, 
5,8% menor do que a da safra anterior. A área plantada deverá decrescer 2,0%, alcançando 644,3 
mil hectares, com redução também de 3,9% da produtividade, que está estimada em 3.800 kg por 
hectare, 2,8% superior à produtividade média do país. A Figura 1 apresenta a produção estimada de 
grãos em Rondônia na safra 2021/2022.

Figura 1 – Produção estimada de grãos em Rondônia na safra 2021/2022
Fonte: Conab, 2022a

Algodão
Dados do sétimo levantamento da safra de grãos 2021/2022, realizado pela Conab (2022a), indicam 
que a área plantada com algodão na referida safra, em Rondônia, deverá ser de oito mil hectares, 
praticamente o mesmo quantitativo da safra 2020/2021. A produção de pluma está estimada em 
11,9 mil toneladas, enquanto a de algodão em caroço deverá alcançar 19,3 mil toneladas, com 
produtividade média de 1.482 kg/ha e 2.418 kg/ha, respectivamente (Conab, 2022a). 

O Brasil irá colher a sua 
maior safra de grãos da 
história em 2021/2022, 

com produção estimada 
de 269,3 milhões de 

toneladas, em uma área 
plantada de 72,9 milhões 

de hectares.
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Arroz
A produção de arroz no estado na safra 2021/2022 está estimada em 108,6 mil toneladas, 10,5% 
menor do que a obtida na safra 2020/2021. A área plantada apresentou redução de 8,7%, com 
estimativa de terem sido semeados 33,6 mil hectares. Em Rondônia o cultivo é exclusivamente de 
sequeiro. A Figura 2 apresenta dados comparativos de área plantada, produção e produtividade do 
arroz nas safras 2020/2021 e 2021/2022.

Figura 2 – Área plantada, produção e produtividade do arroz nas safras
 2020/2021 e 2021/2022 - Rondônia
Fonte: Conab, 2022a

No plano nacional, a safra de arroz 2021/2022 está estimada em 10,5 milhões de toneladas, 10,5% 
menor do que a da safra 2020/2021. Essa redução da produção deve-se tanto à diminuição da área 
plantada (3,2%) quanto da produtividade (7,6%), afetada por questões climáticas, principalmente 
no Rio Grande do Sul, maior produtor desse cereal no Brasil. Já a redução da área plantada pode ser 
explicada pela maior rentabilidade de culturas concorrentes e pela elevação dos preços dos insumos.  
De acordo com a Conab (2022a) o consumo per capita de arroz no Brasil deve ser em torno de 51 
kg em 2022.
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Feijão
Embora a área plantada com feijão na safra 2021/2022 deva 
permanecer estável em relação à safra anterior, a estimativa é 
de produção 11,9% menor, em virtude da menor produtividade 
(Figura 3). O cultivo do feijão vem diminuindo ao longo dos anos, 
substituído por outras culturas mais rentáveis, e a tendência é que se 
torne basicamente uma cultura de subsistência para os produtores 
que ainda a cultivam, com comercialização do excedente nos 
mercados locais.

Figura 3 – Área plantada, produção e produtividade do feijão nas safras
 2020/2021 e 2021/2022 - Rondônia
Fonte: Conab, 2022a

O cultivo do feijão 
em Rondônia vem 

diminuindo ao longo 
dos anos, substituído 

por outras culturas 
mais rentáveis.
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Milho 1ª safra
A área plantada com milho na primeira safra 2021/2022 em Rondônia está estimada em 14,7 mil 
hectares, 16,7% maior do que a da safra 2020/2021, com aumento de 16,3% da produção, com 
recuo de 0,3% da produtividade. Expectativa de preços melhores contribuiu para o incremento da 
área plantada com a cultura, ainda que a preferência de cultivo na safra de verão continue sendo a 
soja, dado os melhores preços dessa oleaginosa nos últimos anos, em comparação aos do milho. A 
Figura 4 apresenta os dados de área plantada, produção e produtividade do milho primeira safra em 
2020/2021 e 2021/2022.

Figura 4 – Área plantada, produção e produtividade do milho 1ª safra
 2020/2021 e 2021/2022 - Rondônia
Fonte: Conab, 2022a
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Milho 2ª safra
Estima-se que a área plantada com milho segunda safra em 2021/2022 seja 5,9% menor do que a 
da safra 2020/2021, saindo de 200 mil hectares para 188,2 mil hectares, com redução de 6,8% da 
produção e decréscimo de 1,0% da produtividade (Figura 5). 

Em termos nacionais a área plantada na safra 2021/2022 deverá alcançar 16 milhões de hectares, 
7% superior à da safra 2020/2021, com produção estimada de 88,5 milhões de toneladas, elevação 
de 45,8% em relação à safra anterior. Esse aumento da produção deve-se, principalmente, ao 
aumento da produtividade, de 36,3%, haja vista que na safra 2020/2021 houve prejuízo considerável 
em virtude das condições climáticas desfavoráveis, inclusive geadas na fase final das lavouras em 
algumas regiões produtoras.

Figura 5 – Área plantada, produção e produtividade do milho 2ª safra   
 2020/2021 e 20201/2022 - Rondônia
Fonte: Conab, 2022a
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Soja
A tendência para essa oleaginosa, conforme o sexto levantamento 
da Conab (2022a), é de estabilização da área plantada na safra 
2021/2022 em 396,5 mil hectares. Tanto a produção quanto a 
produtividade deverão declinar 5,4%. A Figura 6 apresenta as 
estimativas de área plantada, produção e produtividade da soja nas 
safras 2020/2021 e 2021/2022.

 

Figura 6 – Área plantada, produção e produtividade da soja safras 2020/2021 
 e 2021/2022 - Rondônia
Fonte: Conab, 2022a

A produção de soja em 
Rondônia nesta safra 

deverá alcançar 1,3 
milhão de toneladas, 
com redução de 5,4% 

em relação à safra 
2020/2021.
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Café
A Conab divulgou, em janeiro deste ano, o primeiro levantamento da safra de café para  2022. 
Embora seja um ano marcado pela bienalidade positiva, problemas climáticos, como geadas e 
estiagem, ocorridos em algumas regiões produtoras em 2021, 
farão com que a produção não alcance o potencial que se esperava, 
ficando aquém da produção de 2020, que também foi um ano de 
bienalidade positiva.  A estimativa é de uma safra brasileira de 
55,7 milhões de sacas de 60 kg, 16,8% superior à obtida em 2021. 
A área destinada a essa produção é de 1,82 milhão de hectares, 
representando aumento de 0,6% em relação à safra passada. 

Em Rondônia, a estimativa é de uma produção de quase 2,5 
milhões de sacas de 60 kg de café beneficiado, com aumento de 
9,9% sobre o volume produzido na safra 2021, com acréscimo de 
produtividade de 6,6%, que passará de 35,6 para 38 sacas de 60 kg por hectare. 

Conforme informações da Conab (2022b), com a regularidade das chuvas a partir de novembro de 
2021 as condições climáticas tornaram-se mais favoráveis ao desenvolvimento da cultura, e, em se 
confirmando essas condições favoráveis, podem impactar positivamente a produção nesta safra. A 
área plantada com café no estado deve apresentar expansão de 3,7% em comparação à safra anterior, 
passando de 69,2 mil hectares para 71,7 mil hectares (Figura 7).

Figura 7 – Comparativo de área em formação, produção e total, safras   
 2021-2022 Rondônia
Fonte: Conab, 2022b.

Em Rondônia, a 
estimativa é de uma 
produção de quase
2,5 milhões de sacas 

de 60 kg de café 
beneficiado, com 

aumento de 9,9% sobre 
o volume produzido na 

safra 2021.
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Mandioca
Conforme dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE (2022a), a produção estimada de mandioca na safra 2022 é de 
439,1 mil toneladas, 3,1% maior da que foi obtida na safra de 2021, sendo que a área colhida deve 
crescer 9.9%%, com queda de 6,1% da produtividade (Figura 8). 

Porto Velho destacou-se como principal município produtor de mandioca do estado em 2020, 
respondendo por cerca de 30% da produção. Jaru e Machadinho d’Oeste vieram a seguir, com 6% e 
5,5% de participação, respectivamente (IBGE, 2021a).

Figura 8 –  Quantidade produzida, área colhida e produtividade média da   
 mandioca nas safras 2021 e 2022 em Rondônia
Fonte: IBGE, 2022a
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Banana
A produção de banana deve apresentar pequena retração na safra 2022 em relação à de 2021, com 
estimativa de colher 93,7 mil toneladas. Embora a área colhida tenha crescido 14,8%, a produtividade 
decresceu 13,9%, contribuindo para a diminuição da quantidade produzida (Conab, 2022a). A 
Figura 9 apresenta dados comparativos de área colhida, produção e rendimento médio das safras de 
banana em 2021 e 2022 no estado.

Buritis, Governador Jorge Teixeira e Porto Velho foram os principais municípios produtores de 
banana do estado em 2020 (IBGE, 2021a)

Figura 9 – Quantidade produzida, área colhida e produtividade média da   
 banana nas safras 2021 e 2022 em Rondônia.
Fonte: IBGE, 2022a
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Produção pecuária
Conforme informações da pesquisa trimestral de abate de animais, 
do IBGE (2022b), em 2021 foram abatidos no estado cerca de 
1,9 milhão de cabeças de bovinos, 13,6% menor do que o do 
ano anterior, que foi de 2,2 milhões de cabeças. O peso total das 
carcaças dos animais abatidos em 2021 foi de 504,5 mil toneladas. 
Com relação a suínos, foram abatidos, em 2021, 2.443 animais, 
com peso de carcaça de 131,6 toneladas. A suinocultura no estado 
se caracteriza pela produção familiar, com poucas unidades 
processadoras e selo de inspeção apenas municipal. 

Com relação à produção aquícola, o estado produziu, em 2021, 59,6 mil toneladas de peixes de 
diversas espécies, 9% a menos do que em 2020, quando a produção alcançou 65,5 mil toneladas 
(Peixe BR, 2022).

O estado produziu, 
em 2021, 59,6 mil 

toneladas de peixes 
de diversas espécies, 
9% a menos do que 
em 2020, quando a 
produção alcançou 
65,5 mil toneladas
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Preços de produtos agrícolas pagos aos 
produtores
Os produtos agrícolas considerados para a análise de preços médios pagos aos produtores foram: 
arroz, feijão, milho, soja, café, mandioca de mesa e farinha de mandioca. Desta cesta de sete 
produtos, cinco (arroz, milho, soja, café e farinha de mandioca) 
apresentaram variação de preços positiva, enquanto os outros dois 
(feijão, e mandioca de mesa) oscilaram negativamente, tendo sido 
utilizado como base de comparação o comportamento dos preços 
médios desses produtos entre os anos de 2020 e 2021.  

O café foi o produto que apresentou a maior variação de preços 
no período analisado, de 38,7%, seguido da soja (35,2%) e do 
milho (32,1%). No caso do café, menor produção na safra 2021, 
em virtude de problemas climáticos e pela bienalidade negativa, 
principalmente do café arábica, contribuiu para o aumento dos preços, haja vista o produto ser uma 
commoditie, com preços negociados em bolsas de valores. Quanto à soja e ao milho, incremento nas 
exportações, associado com a valorização do dólar frente ao real, contribuíram para o aumento das 
cotações dessas commodities, sendo que, no caso do milho, houve ainda o agravante da quebra de 
safra em virtude de problemas climáticos.

Cabe ressaltar que os ganhos obtidos na comercialização desses produtos, bem como na do café, 
são reais, haja vista que os preços foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a preços de fevereiro de 2022. 

A queda do preço do feijão pago ao produtor em Rondônia não possui explicação lógica, haja vista 
que, no mercado nacional, os preços do produto subiram cerca de 70% em um ano. Isso ocorre, 
provavelmente, em virtude da pequena produção do estado quando comparada com outros estados 
produtores, não influenciando na formação de estoques e de preços, além da qualidade do produto 
deixar a desejar. Além disso, boa parte da produção destina-se à subsistência dos produtores, com 
baixo excedente para comercialização.

Com relação à mandioca de mesa, oscilações na demanda podem explicar a redução de preços em 
2021, quando comparados com o mesmo período de 2020. 

A Figura 10 apresenta o comportamento dos preços médios pagos ao produtor em Rondônia pelos 
produtos selecionados, nos anos de 2020 e 2021. 

Em Rondônia, o café 
foi o produto que 

apresentou a maior 
variação de preços em 
2021, de 38,7%, seguido 

da soja (35,2%) e do 
milho (32,1%).
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Figura 10 –  Preços médios pagos ao produtor em Rondônia pelos
 produtos agrícolas selecionados, 2020-2021. 
Fonte: Emater-RO, 2020/2021. 
Nota: Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV a preços de fevereiro de 2022.

Com relação ao milho e à soja a tendência é que os preços continuem pressionados, em virtude da 
redução da expectativa de produção no Sul do país e parte do Mato Grosso do Sul, devido à seca que 

atinge essas regiões, e do aumento dos custos com fertilizantes, 
podendo inclusive reduzir a área plantada na próxima safra com 
essas culturas.

 No caso do café a projeção que se faz é de manutenção dos 
preços nos patamares atuais, ou até mesmo em elevação, haja 
vista o contexto de demanda firme e oferta global limitada por 
problemas climáticos ocorridos no Brasil, principal produtor e 
exportador, em 2021. Também no caso do café, a elevação dos 
custos de produção, em razão do forte aumento dos preços dos 
fertilizantes, pode contribuir ainda mais para a majoração dos 
preços para o consumidor final que, no acumulado de 12 meses, 

até fevereiro, viu os preços do café moído subirem 61,19%, conforme dados do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do IBGE (2022c).

Já para os demais produtos (arroz, feijão, mandioca de mesa e farinha de mandioca), a tendência é 
de estabilidade dos preços, embora o cultivo de arroz e feijão na próxima safra sofram pressões da 
elevação dos preços dos fertilizantes, o que pode fazer com que os preços no varejo sejam igualmente 
aumentados.

Os preços do milho e da 
soja devem continuar 

pressionados, haja vista 
a redução da expectativa 

de produção no Sul do 
país e em parte do Mato 

Grosso do Sul, devido 
à seca que atinge essas 

regiões.
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Preços de produtos da pecuária pagos aos 
produtores
Para a análise dos preços dos produtos da pecuária utilizou-se uma cesta de seis produtos (boi gordo, 
suínos, leite, tambaqui, pirarucu e ovos) sendo que, no caso do preço da arroba do boi gordo foram 
considerados os preços pagos à vista e com prazo de 30 dias. 

Comparando os preços médios de 2021 em relação a 2020, 
verifica-se que o preço dos suínos (peso por kg vivo) apresentou 
a maior variação positiva de preços, com evolução de 44,4%, 
seguido do boi gordo com prazo de pagamento à vista e para 
30 dias e do leite in natura (Figura 11). O aumento do preço dos 
suínos teve como motivo principal a maior demanda interna, 
com a carne suína, juntamente com a de frango, aparecendo 
como substituta da carne bovina, de preço mais alto. O aumento 

do boi gordo segue tendência observada desde princípios de 2020, devido ao maior volume exportado 
de carne, principalmente para a China, cujos preços foram favorecidos pela forte desvalorização do 
real período.  

Ovos e peixe tambaqui foram os únicos produtos que apresentaram variação negativa, de 13,3% e 
1,8%, respectivamente.

Na pecuária, os suínos 
apresentaram a maior 

variação positiva de 
preços em 2021, com alta 
de 44,4% em comparação 

com 2020.

Figura 11 –  Preços médios pagos ao produtor pelos produtos
 da pecuária selecionados, 2020-2021
Fonte: Emater-RO,2021; Conab,2022c 
Nota: Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV a preços de fevereiro de 2022
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Os preços médios do suíno nos primeiros meses de 2022 vêm apresentando retração, devido à maior 
oferta de animais. Além disso, a diminuição da demanda, tanto do mercado interno quanto externo, 
provoca a baixa dos preços do animal. Isso faz com que a rentabilidade dos suinocultores seja afetada 
negativamente, principalmente considerando a alta dos insumos consumidos na atividade (milho e 
farelo de soja).

Com relação à carne bovina, os preços têm-se mantido estáveis nesses primeiros meses de 2022, 
com pequenas oscilações. Entretanto, dada a expectativa de aumento das exportações, a tendência 
é de que os preços continuem pressionados, afetando negativamente a demanda interna. Conforme 
estimativa da Conab (2021), a disponibilidade de carne bovina em 2021 foi de 25,8 kg per capita, 
a menor da série histórica. Para os demais produtos da pecuária a tendência é de estabilidade dos 
preços, com as oscilações sazonais típicas, principalmente no caso do leite.



Valor bruto da 
produção agropecuária
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Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)1 de Rondônia, 
calculado para 2022, está estimado em 20,9 bilhões de reais, 
resultado 3,1% maior do que o obtido em 2021. Os produtos 
agrícolas de melhor desempenho em 2022, quando comparados 
entre eles com 2021, são: a mandioca, o café e a soja, enquanto 
o arroz apresenta resultado desfavorável, com redução de 4,7% 
do VBP. No tocante à pecuária, tanto leite quanto bovinos têm 
sua estimativa reduzida em relação a 2021, com decréscimo de 
10,2% e 2,2%, respectivamente (Tabela 1). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tabela 1 – Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Rondônia em 2021 e 2022              

                                                                 Valores em R$ 1,00

Produtos
Ano

2021 (a) 2022 (b) Variação (b/a)
Bovinos 10.923.683.835 10.683.974.472 -2,2%
Soja 3.423.514.705 3.865.166.706 12,9%
Café 1.820.889.107 2.258.338.171 24,0%
Milho 1.952.019.560 2.028.325.579 3,9%
Leite 1.044.256.059 938.058.670 -10,2%
Banana 199.729.556 209.593.692 4,9%
Mandioca 155.791.844 208.506.269 33,8%
Arroz 195.572.969 186.364.369 -4,7%
Outros 652.547.556 613.141.587 -6,0%
VBP Total 20.368.005.191 20.991.469.515 3,1%

 Fonte: MAPA, fev. 2022a                          

Os dados da Tabela 1 mostram que o VBP dos cinco principais produtos em 2022 (bovinos, soja, 
café, milho e leite) responde por 94,2% do valor total, com destaque para o valor dos bovinos, que 
deve representar 50,9% do VBP rondoniense no precitado ano.

1  O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e 
corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento, calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos 
preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil. As informações, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), não incluem a piscicultura, que em Rondônia possui importância 
significativa em termos de geração de valor. De acordo com dados da Pesquisa Pecuária Municipal 2020 (PPM) realizada pelo IBGE 
(2021b), o valor da produção da aquicultura em Rondônia em 2020 foi de R$ 367,1 milhões, em valores correntes.

O Valor Bruto da 
Produção Agropecuária 

(VBP) de Rondônia, 
calculado para 2022, está 
estimado em 20,9 bilhões 

de reais, resultado 3,1% 
maior do que o obtido 

em 2021.
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Fertilizantes
De acordo com informações da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA, 2022), em 
2021 foram entregues ao mercado brasileiro 45,9 milhões de toneladas de fertilizantes, 13% a mais do 
que o entregue em 2020. Desse total, 85,5% foram importados 
de outros países, notadamente Rússia e China. Considerando as 
entregas por culturas, soja, milho e cana-de-açúcar responderam 
por 73,2% de todo o adubo entregue em 2020 (ANDA, 2021a).

As entregas de fertilizantes para Rondônia em 2020 totalizaram 
205 mil toneladas, 8,7% a mais do que em 2019 (ANDA, 2021a). 

Tem sido motivo de preocupação para o país, e para o mundo 
em geral, a forte aceleração dos preços dos fertilizantes, 
pressionando os custos de produção de diversas culturas, principalmente as que demandam maior 
uso desses produtos. Para Klein (2021b), questões climáticas, a exemplo de furacões; econômicas, 
como os preços da energia, que impacta a matriz de produção; e, políticas, como as sanções, que 
repercutem no comércio entre as nações de diversas formas, causaram rupturas que redundaram 
na elevação dos preços dos fertilizantes no mundo. A guerra entre a Rússia e Ucrânia pode agravar 
ainda mais essa situação, haja vista a primeira ser importante produtora e exportadora mundial de 
fertilizantes.

Questões climáticas, 
econômicas e políticas 

causaram rupturas 
que redundaram na 

elevação dos preços dos 
fertilizantes no mundo.
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Exportações
As exportações de carne bovina e soja em 2021 geraram receitas 
de US$ 759,6 milhões e US$ 654,6 milhões, respectivamente. No 
caso da carne, o valor exportado foi 6,5% superior ao do mesmo 
período de 2020; já a soja apresentou variação positiva de 55,6%, 
conforme apresentado na Figura 12. 

Verifica-se, pelos dados apresentados na referida Figura 12, que, 
embora o volume de carne exportada em 2021 tenha sido inferior 
ao de 2020, o valor em divisas foi maior, indicando aumento de 
preços do produto no mercado externo; no caso da soja isso foi 
ainda mais acentuado, pois enquanto o volume embarcado apresentou elevação de 23,8%, os valores 
comercializados superaram em 55,6% os de 2020. 

Figura 12 –  Comparativos das exportações de carne e soja de Rondônia,  
 2020 – 2021 (em US$)
Fonte: Mapa, 2022b

O volume de milho e soja exportado via calha do rio Madeira em 2021 foi de menos 37,5% no caso 
do milho e de mais 6,2% no da soja, em relação ao ano de 2020 (Figura 13). Cabe ressaltar que essa 
produção movimentada, tanto o milho quanto a soja, é originária de regiões produtoras do oeste de 
Mato Grosso e de Rondônia.

A contração no embarque de milho pode ser explicada pela redução da produção da safra 2020/2021, 
por causa da seca e geadas, impactando no volume transportado. 

As exportações de 
carne bovina e soja de 

Rondônia, em 2021, 
geraram receitas de 
US$ 759,6 milhões e 
US$ 654,6 milhões, 

respectivamente
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Figura 13 –  Comparativo da movimentação portuária de soja e
 milho pela calha do rio Madeira, 2020 – 2021
Fonte: Antaq, 2022.
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