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POPULAÇÃO

61.671 habitantes

• População estimada [2021] 59.768 pessoas. (IBGE)
• Além da redução quantitativa da população rural também

é possível observar o envelhecimento da mesma.

Fonte: IBGE -2010



Estabelecimentos rurais

Tamanho dos estabelecimentos

❑61,89% das propriedades tem área de até 100
hectares.

❑Estas propriedades ocupam 5,6% da área do município.

N° de estabelecimentos 
rurais

Área (ha)

Agricultura familiar 535 12.552 

Agricultura não familiar 482 295.646

TOTAL 1017

Fonte: Censo IBGE -2017

Fonte: IBGE 



Tipos de Públicos Rurais

Categoria N° de famílias

Assentados 93

Pecuarista familiar 120

Pescadores 180

Agricultores familiares 350

Pecuarista não familiar 180

Agricultor não familiar 250

Fonte: Emater/RS



SOLO e RELEVO

Principais tipos de solos são:

❑Nitossolo – unidade 
mapeamento São Borja

Solos profundos, bem drenados, 
vermelho, problema acidez e fertilidade

❑Luvissolo – Unidade Virginia
Solos Rasos e mal drenados

+ 90% da área do município 
declividade inferior a 5%



RECURSOS HÍDRICOS

• Banhado por três importantes rios:

Rio Uruguai

Rio Icamaquã

Rio Butuí

• Barragens



ÍNDICES ECONÔMICOS

Principais produtos agrícolas % ICMS

Soja 39,50%

Arroz 39%

Bovinos 11,5

Trigo 6,28

Milho 2,38
Fonte: Prefeitura Municipal



Participação dos setores no Valor Adicionado Bruto -
2018

Fonte: FEE -2018

17,2 %

11,3%

57%

14,5% Agropecuária

Indústria

Serviços/comércio

Administração
pública



HISTÓRIA DA AGROPECUÁRIA

❑ 1801 – domínio Coroa Portuguesa – garantia de defesa das terras -
distribuição de sesmarias – campos com ocorrência de bovinos que 
ficaram após o abandono dos Sete Povos – pecuária como matriz 
econômica e social.

❑ Ultima década do século XIX – 1° imigrantes de origem germânica –
linho e milho – inicio da expansão da agricultura (linho).

❑ 1937 – arroz irrigado  - famílias descendentes de alemães – impulso 
a partir de 1960.

❑ 1950 – inicio da mecanização – trigo (lugar do linho) e soja.

❑ Década 80 - ovinocultura – lã.



PRODUÇÃO VEGETAL - CONTEXTO

• Dados grãos – safra 20/21

Cultura Área em 
hectares

Produtividade
Kg/ha

Soja 75.000 2.100 kg/ha

Arroz 36.889 9.200 kg/ha

Milho 8.000 3.000 kg/ha

Mandioca 20 18.000 kg/ha

Trigo 20.000 2.7000 kg/ha *

Fonte:  Emater/RS



• Soja: Aumento da área (85.000 ha). Monocultura,
Muita área sem correção do solo, sem rotação de
culturas. Entrando em áreas destinadas a pecuária.

• Arroz: Redução da área plantada (36.000 ha), altos
custos de produção, últimos anos produtores saindo
da atividade.

• Trigo: aumento da área planta, preço do produto,
lavoura com mais investimento.

• Milho: aumento da área plantada (8.000 a 10.000 ha)
em função do preço, rotação de cultura.



PRODUÇÃO VEGETAL

CULTURA ÁREA - (ha)

Olericultura 10

Nogueira-pecã 52

Oliveira 10,5 

Videira 3,5

Laranja 2

Bergamota 2
Fonte:  Emater/RS



PRODUÇÃO ANIMAL - CONTEXTO 

• Dados pecuária – 2021

ESPECIE ANIMAL
N° DE 
CAB.

Bovinos 123.835

Ovinos 38.763

Suínos 1.889

Bubalinos 981

Equinos 6.353

Fonte: Inspetoria de Defesa Agropecuária

• 1.250 criadores



PRODUÇÃO ANIMAL - CONTEXTO 

Bovinos de corte: 

• Redução do rebanho, venda de fêmeas.

• arrendamento para cultura da soja 

Positivo – produtores que permanecem na atividade estão 
investindo em alimentação e genética.

Ovinocultura: 

• 1980 rebanho de 181.552 cabeças

• 81% dos produtores têm até 100 cabeças – Consumo
familiar

• Predominância de raças de carne e suas cruzas



CONSIDERAÇÕES

❑ Município essencialmente agrícola com população 
predominantemente urbana;

❑ Potencial – condições de solo/clima – diversificação; 

❑ Pouca agregação de valor as matérias primas rurais – exceção arroz; 

❑ Comércio e serviços depende da agropecuária;

❑ Alta dependência alimentar – Importação de alimentos;

❑ Potencial - Recursos Hídricos/Irrigação.

❑ Propor um modelo de produção visando a produção para o mercado local 
reduzindo a dependência alimentar, retendo os recursos na comunidade e 
criando emprego e renda para os agricultores familiares.



Focos de trabalho do E.M. Emater/RS

1 - Agroindústria Familiar.

2 – Abastecimento ( abastecimento local, 

mercados institucionais.

3 – ATERS Pecuarista familiar.

4 – Soja.

5 – ATERS Mulheres Rurais.



MUITO OBRIGADO!

EMATER/RS – SÃO BORJA
FONE: (55)3431 - 1794
EMAIL: emsborja@emater.tche.br


