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CULTURAS DE INVERNO

No período de 2010 a 2014, verifica-se uma oscilação na 
produtividade na produção de trigo, isto está ligado direta-
mente com os fatores climáticos e com os preços de mercado. 

A aveia, outra das culturas de inverno, vinha mantendo 
uma produtividade constante, mas na última safra teve 
uma queda significativa na produtividade de 45,83%. 

Entretanto, houve um aumento na área plantada nos últi-
mos anos. Este fato pode estar relacionado ao aumento da 
produção de leite no município, porque muitos produto-
res utilizam o produto com fonte de alimentação animal.

CULTURAS DE VERÃO

Quanto às culturas de verão, a soja representa maior 
participação na produção de grãos, devido ao cresci-
mento de área cultivada e produtividade. A cultura do 
milho, segunda maior produção na safra de verão, tem 
um espaço importante na área plantada, devido à ne-
cessidade de rotação de culturas e, além disso, mui-
tos produtores a utilizam como fonte de ração animal.

No período analisado, quase todos os tipos de rebanho 
apresentaram uma redução no número de animais. Desta-
cando-se a criação de aves, que teve queda nos últimos anos, 
provavelmente, pelo ao aumento do custo da ração, fazen-
do com que o produtor reduzisse o número de animais. Por 
outro lado, há um aumento de 27,34% na produção de leite.

ANÁLISE DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM 
CRUZ ALTA

O Caderno de Estatística Socioeconômicas do município 
de Cruz Alta é uma publicação anual do Banco de Dados 
da Unicruz. Com o objetivo de disponibilizar informações 
sobre a dinâmica socioeconômica da cidade, os dados são 
sistematizados em quatorze grupos distintos e relevantes 
que analisam o desempenho do município, sendo um de-
les, a agricultura. Em Cruz Alta, a atividade agrícola tem 
como sua base principal a produção de grãos, em des-
taque pela expansão das culturas de trigo, milho e soja.
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