
 

 

Total das exportações do Rio Grande do Sul e 
participação do Agronegócio.  

 
No mês de fevereiro de 2022, o RS exportou o valor de US$ 1,4 

bilhão, sendo US$ 946 milhões produtos do agronegócio, ou seja, 65%. O 
volume total exportado pelo agronegócio gaúcho totalizou 1,7 milhões de 
toneladas, o que representa 89% do volume exportado pelo RS. 

 
Comparação do mês de fevereiro de 2022 com 
fevereiro de 2021. 

 
Houve um aumento de 42% no valor total exportado pelo 

agronegócio gaúcho no período em questão, pulando de US$ 668 milhões 
em fev/21 para US$ 946 milhões em fev/22. Já o volume exportado, saltou 
de 1 milhão de toneladas para 1,7 milhão de toneladas em fev/22. Já na 
comparação entre fev/22 e jan/22, verifica-se queda de 21% no valor 
exportado e 14% no volume. 

Na pauta exportadora do agronegócio gaúcho, alguns grupos de 
produtos possuem uma representatividade altíssima, sendo eles: Carnes, 
Cereais, Complexo Soja, Fumo e Produtos Florestais. Estes itens, em 
fev/22, totalizaram 85% do valor e 96% do volume exportado pelo 
agronegócio no RS. 

 
Tabela 1 – Exportações por Valor (US$) dos principais grupos 

da pauta exportadora do agronegócio gaúcho. 

 
 
Importações de Insumos para o Agronegócio em 
fevereiro de 2022. 

 
O Grupo Adubos (fertilizantes) e seus ingredientes passou de 

US$ 61,5 milhões em fev/21 para US$ 96 milhões em fev/22. Já no 
volume, passou de 255 mil toneladas para 150 mil toneladas. Isso 
representa um aumento de 56% no valor e de -41% no volume importado 
de fertilizantes. 

Tabela 2 – Importações de insumos por Volume (ton.) e Preço 
(US$/ton.). 

 
 
Parceiros Comerciais do RS em janeiro de 2022. 

 
As exportações para a Ásia (sem Oriente Médio) totalizaram US$ 

323 milhões e 688 mil toneladas, mesmo com a grande participação 
chinesa, estes números mostram que existem outros mercados 
importantes no continente asiático.  

Já a Europa atingiu US$ 260 milhões, sendo US$ 198 milhões 
para a União Europeia. Em seguida aparece a África, com US$ 99 milhões, 
seguida  de América do Norte (US$ 82 milhões), Oriente Médio (US$ 75 
milhões), América do Sul (US$ 72 milhões), sendo US$ 30 milhões 
exportados para países do Mercosul, América Central e Caribe com US$ 
22 milhões e Oceania com US$ 9 milhões.  

Quanto aos países, a China aparece em primeiro lugar com (US$ 
100 milhões e 209 mil toneladas) participação de 11% no valor e 12% no 
volume. Em segundo lugar temos os Estados Unidos com 6,4% do Valor, 
seguido de Vietnã com 6,2%, Turquia (4,4%), Indonésia (4,2%), França 
(4%), Bélgica (3,9%), Eslovênia (3,7%), África do Sul (3,6%) e Paquistão 
(3,5%). 

 
Todos estes dados e muito mais estão disponíveis no 
FARSUL Big Data. 

 
Nota: Sobre os números das exportações de Soja em grãos em fev/22,  

o valor nos parece muito baixo (1.059 toneladas). Averiguamos com 
fontes no Porto de Rio Grande que informam que o volume exportado em 
fev/22 foi de 18.964 toneladas. Este valor abaixo provavelmente ocorre 
pela existência na ferramenta de um “UF do Produto” chamado “Não 
Declarada”, resultando em exportações sem uma UF específica. Este dado 
provavelmente será ajustado posteriormente, quando isto ocorrer, 
também ajustaremos este dado. 

fev/21 jan/22 fev/22

Valor (US$) Valor (US$) Valor (US$)

Carnes 160.735.180  168.402.761     166.796.371   

Carne Bovina 21.030.950     34.373.372        23.565.284      

Carne de Frango 82.145.504     88.871.084        100.530.780   

Carne Suína 50.546.837     33.790.364        33.344.496      

Cereais 57.434.672     189.018.740     246.414.020   

Arroz 21.211.327     43.541.673        30.207.730      

Milho 12.261.757     45                        24                      

Trigo 23.961.588     145.446.787     216.141.970   

Complexo Soja 136.244.510  376.035.478     193.578.950   

Farelo de Soja 125.321.597  99.625.057        170.407.158   

Óleo de Soja 10.922.544     42.995.239        22.628.968      

Soja em Grãos 369                   233.415.182     542.824            

Fumo e seus Produtos 117.487.082  219.778.043     130.555.530   

Lácteos 447.173           2.647.356          6.769.802        

Produtos Florestais 101.338.677  113.669.129     71.991.703      

Total 668.394.374  1.193.518.840  946.066.169   

Fonte: Comex Stat e Farsul  Big Data

Produto

jan/22 fev/22 jan/22 fev/22

Volume 

(ton.)

Volume 

(ton.)

Preço 

(US$/ton.)

Preço 

(US$/ton.)

Adubos (fert.) e seus ingredientes 241.379  150.348   504               640            

Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal 89            31              1.259            2.391        

Ureia 36.430    11.317      826               816            

Sulfato de amônio 149          138            483               554            

Nitrato de amônio -           -            -                -            

Misturas de nitrato de amônio 5.000      -            513               -            

Sais duplos 620          324            298               333            

Outros adubos ou fert. minerais/químicos, nitrogenados30.245    14.017      551               307            

Superfosfatos -           -            -                -            

Outros superfosfatos 13.900    6.200        254               263            

Cloreto de potássio -           -            -                -            

Outros cloretos de potássio 85.025    66.255      286               668            

Sulfato de potássio -           300            -                679            

Outros adubos ou fert. minerais/químicos, potássicos 187          -            999               -            

Produtos (fert.) em tabletes ou formas semelhantes 55            11              2.876            2.852        

Adubos (fert.) c/ nitrogênio, fósforo e potássio 69.139    50.199      608               684            

Fosfato diamônico ou diamoniacal -           -            -                -            

Fosfato monoamônico ou monoamoniacal -           -            -                -            

Adubos ou fert. que contenham nitratos e fosfatos -           -            -                -            

Outros ad./fert. minerais quím. c/ nitrogênio e fósforo -           -            -                -            

Adubos (fert.) c/ fósforo e potássio -           -            -                -            

Nitrato de sódio potássico -           -            -                -            

Outros nitratos de sódio potássico 100          1.350        548               733            

Outros adubos/fert. c/ nitrogênio e potássio 424          204            4.051            4.816        

Químicos e Defensivos 1.323      1.303        9.222            6.162        

Fonte: Comex Stat e Farsul  Big Data

Produto

http://www2.farsul.org.br/bigdata

