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Rio Grande do Sul: 

No Estado do Rio Grande do Sul, a semeadura do milho safra 2021/22 avança para 88% 

da área, estando próxima à média das últimas 5 safras. Conforme projeção da Emater/RS, a 

área do cereal está estimada em aproximadamente 835 mil hectares.  A produção do cereal 

está estimada em 6,11 milhões de toneladas. 

Na soja, a área semeada avançou para 80%, aumento de 12% da área nesta semana. A 

área semeada esta maior que a média das últimas 5 safras (76%) e superior à safra do último 

ano, que em 02/12/2020 estava com 63% da área semeada. A área total está prevista em 6,33 

milhões de hectares. 

 

 

Brasil: 

No Brasil, a área semeada com milho primeira safra (2021/22) avançou para 75% da 

área, estimada pela Conab em 4,46 milhões de hectares. A estimativa de área total de milho, 

somando as 3 safras do país, é de 20,89 milhões de hectares (aumento de 4,8% se comparada 

à safra anterior). A produção total de milho do país está estimada em 116,7 milhões e 

toneladas (aumento de 34% em comparativo com a safra anterior). 

A cultura da soja está com 91% de sua área semeada. A área total está estimada em 

40,27 milhões de hectares e a produção em 142 milhões de toneladas em nível nacional 

(aumento de 3,5% na área e na produção quando comparada à safra anterior). 

 

 

Estados Unidos: 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, afirmou no relatório semanal de 

monitoramento de safra que a colheita do milho e soja da safra 2020/21 foi concluída.  
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Figura 1 Panorama da área de semeadura e colheita de soja e milho no RS e BR. 
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