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Super safra de grãos deve favorecer o PIB gaúcho
O Estado deverá ficar próximo do Paraná, cuja safra do grão foi estimada em 20,3 milhões de toneladas
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O Rio Grande do Sul estima uma super safra de soja com cerca de R$20,2 milhões de toneladas. Segundo Emater,

com a projeção atual para 2020/21, o Estado deverá �car próximo do Paraná, cuja safra do grão foi estimada em

20,3 milhões de toneladas.

No País, segundo 6º Levantamento da Safra de Grãos 2020/21, divulgado Companhia Nacional de Abastecimento

(Conab), o milho e a soja serão os responsáveis por uma super safra. É estimado um volume recorde 272,3 milhões

de toneladas. O número é 15,4 milhões de toneladas superior ao obtido em 2019/2020, crescimento de 6%.

O CEO da Bateleur, Fernando Marchet, que atua no segmento de assessoria �nanceira e elaborou o relatório de

grãos do ano passado, destaca que deve ser a maior colheita gaúcha já feita. "E coincidentemente a maior neste

nível de preço", ressalta.

Segundo ele, quando há volume de commodities se tem vantagem em termos de valorização da moeda.

"Desta vez, estamos vendo uma realidade diferente pelas questões macro, fora a pandemia, temos uma hiper safra,

em termos de volume e com preço muito alto", explica.

Ainda conforme Marchet, a expectativa é de que se atinja 3,5 milhões de toneladas de milho e 2,5 milhões de

toneladas de trigo. "A safra de milho teve uma quebra, tivemos uma seca que atingiu cerca de 30% no Estado, mas

temos volume de milho em preço alto", aponta.

O Estado ainda apresenta um recorde de plantio do trigo, por conta do preço elevado que incentivou a plantação. O

arroz deve ter colheita de 7,6 milhões de toneladas.

Efeito �nanceiro

Ainda de acordo com o CEO, o efeito �nanceiro é destaque da safra de grãos 2020/2021. "Isso deve signi�car entre

20% e 22% do Produto Interno Bruto do agronegócio do Rio Grande do Sul", projeta.

Vale lembrar que ano passado, a soma de estiagem e pandemia fez com que a economia gaúcha tivesse queda de 7%.

O Produto Interno Bruto (PIB) foi fortemente afetado pelo desempenho negativo da agropecuária, que caiu 29,6%

em 2020.

Outros setores

O efeito agronegócio, segundo Marchet, deve in�uenciar outras áreas da economia brasileira. Sobretudo o setor de

serviços, como salões de beleza e restaurantes, por exemplo, devem colher o efeito secundário.

"Na indústria, a gente já está vendo feito deste bom momento do agronegócio", pontua. O setor de máquinas

agrícolas, em 2020, teve aumento de 27% nas vendas, em comparação com o ano anterior, segundo a Associação

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Conforme o CEO, a expectativa é que o impacto dos bons números do campo também seja sentido na renda. "Todos

os polos podem ser surpreendidos para cima pelo efeito secundário do agronegócio", ressalta.

 

Cultivo pela região

Embora as regiões que destaquem na produção de soja no Estado sejam a Norte de Noroeste, a valorização do grão

cada vez mais tem atraído agricultores de outras partes do Rio Grande do Sul.

Aqui na região, a cada ano cresce a área de soja plantada, embora pequena comparada com municípios tradicionais

na colheita da oleaginosa.

Segundo levantamento da Emater, nos Vales do Sinos e Paranhana existem 16 famílias cultivando soja. Sendo que

Novo Hamburgo, Taquara e Parobé concentram a maioria dos produtores. Ao todo, o grão já ocupa 588 hectares de

área plantada. Ainda há plantação em Nova Santa Rita e Canoas.

Cresce mercado para exportação

No primeiro trimestre deste ano, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de

Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) habilitou 136

estabelecimentos com o Serviço de Inspeção Federal (SIF). O selo permite exportar produtos de origem animal para

países com exigências especí�cas.

Neste mesmo período foram abertos seis novos mercados para exportação de produtos de origem animal e três

para exportação de produtos para alimentação animal. Um total de 20 certi�cados sanitários também foram

acordados com os países para atualização de modelos vigentes e para abertura de mercados.

A notícia é sinônimo de mais negócios para o agronegócio brasileiro.

Em 2021 foram concedidos 27 registros de estabelecimentos do SIF. Já na área de alimentação animal, o Mapa

emitiu 619 registros de estabelecimentos, incluindo a migração de registro de estabelecimentos para o Sistema

Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro).

Atualmente, estão registrados no SIF 3.320 estabelecimentos de produtos de origem animal nas áreas de carnes,

área de lácteos, mel e produtos apícolas, ovos e pescado. Além de 2.415 estabelecimentos de produtos destinados à

alimentação animal.

Rendimentos de R$ 39 bilhões

A Federação da Agricultura do Estado (Farsul) estima que os preparativos para a safra atual de grãos injetaram R$

24 bilhões no mercado.

Esse valor é referente aos gastos dos produtores com máquinas, sementes e fertilizantes, entre outros incrementos.

A previsão da Farsul é de que, depois de colhida, a safra de grãos venha a gerar cerca de R$ 39 bilhões.

O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de soja do Brasil, �cando atrás do Mato Grosso e do Paraná, que é o

maior produtor e exportador global da oleaginosa.
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Plantação de soja em Nova Santa Rita é exemplo na região
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