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Palavra da Casa

Segurança Alimentar e a Agricultura Familiar
Desde 2009 a legislação brasileira tornou obrigatório que, no mínimo, 30% da
merenda escolar oferecida nas escolas públicas de todo o País seja adquirida junta a
agricultores familiares. Essa importante resolução tem mudado o cenário de mercados
institucionais promovendo a inclusão dos assessorados pela extensão rural. Além disso,
temos observado inúmeras outras vantagens como a oferta de alimentos saudáveis e a
aproximação de quem produz com quem consome. Todos ganham!
Mas as circunstâncias mudaram e este programa já consolidado como uma política
pública também teve que buscar adaptações. Com a pandemia, o distanciamento social, e a
consequente suspensão das aulas presenciais foram necessárias várias mudanças na forma
de fornecimento dessa alimentação para os alunos. A saída encontrada para toda rede de
educação, tanto municipal como estadual, definida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em legislação específica para o momento, foi a elaboração de
kits dos alimentos para distribuição aos responsáveis pelos alunos em vulnerabilidade social.
Segundo dados da Secretaria de Educação, as ações desenvolvidas para compras da
agricultura familiar na rede estadual abastecem as 2.281 escolas do Estado, distribuídas em
30 coordenadorias de educação e que atendem aproximadamente 800 mil alunos. Até o
aparecimento da Covid-19, a gestão para a compra da merenda escolar era descentralizada
ou escolarizada com as escolas realizando as compras dos gêneros alimentícios necessários
para o cumprimento do cardápio, feitas semestralmente.
Já para o segundo semestre, as chamadas públicas para a aquisição dos produtos
serão realizadas de forma diferenciada, não mais pelas escolas, mas sim pelas 30
coordenadorias. Para a elaboração deste processo de compra houve uma articulação entre
Secretaria da Educação do Estado, Emater/RS-Ascar e representantes da agricultura familiar
demonstrando o quanto a articulação é importante para a solução das dificuldades
apresentadas. Neste formato a habilitação será centralizada por Coordenadoria Regional de
Educação (CRE) com o fornecedor apresentando documentação para habilitação e projeto
de venda segundo o solicitado em edital. O objetivo no momento é elevar um percentual
mínimo para 40% do recurso do Pnae para aquisição nesta chamada pública.
Geraldo Sandri
Presidente da Emater/RS
DESTAQUE

Clima da semana foi favorável ao desenvolvimento das culturas e pastagens.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 27/08 A 02/09/2020
A semana entre 27/08 e 02/09 permaneceu com muita umidade e chuva de altos
volumes em algumas regiões do RS. Na quinta (27) e sexta-feira (28), ocorreram pancadas
isoladas de chuva na Campanha e na Zona Sul; nas demais regiões, o ar quente predominou,
com temperaturas elevadas. Entre o sábado (29) e a segunda-feira (31/08), o deslocamento
de uma frente fria provocou chuva na maioria das regiões, com registro de volumes elevados
na Metade Sul. Na terça (01/09) e quarta-feira (02/09), a propagação de uma área de baixa
pressão provocou pancadas de chuva em todo Rio Grande do Sul.
Os totais observados foram inferiores a 10 mm nas Missões, Alto Vale do Uruguai,
Planalto, Serra do Nordeste e nos Campos de Cima da Serra. No restante do Estado, os
valores acumulados oscilaram entre 25 e 50 mm, sendo que na Campanha e Zona Sul os
totais variaram entre 60 e 90 mm na maioria das localidades e superaram 100 mm em
alguns municípios.
A máxima do período ocorreu em Campo Bom (34,0°C) em 29/08, e a temperatura
mínima foi observada em 31/08 em Herval (2,3°C).

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 02/09/2020.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 03 A 09/09/2020
Nos próximos sete dias, novamente ocorrerão altos volumes de chuva no RS. Na
quinta (03), a propagação de uma frente fria provocará chuva na maioria das regiões, com
possibilidade de chuva forte na Metade Norte. Na sexta-feira (04), ainda ocorrerão pancadas
de chuva nas faixas Norte e Nordeste; nas demais regiões a nebulosidade diminui, e a
presença de uma massa de ar frio provocará o declínio da temperatura em todo Estado, com
possibilidade de geadas na Campanha e Zona Sul. Entre o sábado (05) e terça-feira (08), a
presença de um cavado (região de baixa pressão alongada) manterá a nebulosidade e
provocará chuva na maioria das regiões, com possibilidade de altos volumes acumulados,
principalmente no Nordeste gaúcho. Na quarta-feira (09), a nebulosidade diminui, e as
temperaturas permanecerão amenas em todo Estado.
Os volumes oscilarão entre 10 e 20 mm na Campanha, Fronteira Oeste, Missões e
alto vale do Uruguai. No restante do Estado, os valores deverão oscilar entre 30 e 50 mm,
com totais entre 60 e 80 mm na região Metropolitana e no Litoral Norte, podendo mesmo
superar 100 mm em alguns municípios.

Fonte: Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
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Grãos

Para acessar o mapa com a regionalização da Emater/RS-Ascar, clique aqui.

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A semana iniciou com tempo seco, dias ensolarados, com temperaturas amenas que
foram se elevando e, em geral, beneficiaram o desenvolvimento da cultura e auxiliaram na
recuperação das plantas atingidas pelas geadas. No final do período houve mudanças com a
formação de nebulosidade e ocorrência de chuvas de baixa intensidade e distribuição
variável no Estado, que favoreceram a cultura ao reestabelecer a umidade no solo.
Fases da cultura no Rio Grande do Sul
Trigo 2020
Fases
Plantio

Safra atual
Em 03/09

Em 27/08

Safra anterior

Média*

Em 03/09

Em 03/09

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

45%

60%

46%

45%

Floração

40%

31%

40%

39%

Enchimento de Grãos

15%

9%

14%

16%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2015-2019.

Na regional de Santa Rosa, 38% dos cultivos se encontram em desenvolvimento
vegetativo, 48% em floração e 14% entraram na fase de enchimento do grão. Após as fortes
geadas ocorridas em 21 e 22 de agosto, os danos foram impactantes e provocaram perdas
estimadas em 25%, reduzindo a produtividade esperada para 2.280 quilos por hectare. Só
será possível avaliar a dimensão do dano real próximo à maturação da planta, quando o
dano ficará visível. Os efeitos visuais são de queimadura de folhas, branqueamento de
espigas e danos nos colmos, principalmente próximo aos últimos entrenós. A partir desta
semana os produtores com perdas solicitam cobertura de Proagro.
A semana transcorreu com tempo favorável que contribui para o bom
desenvolvimento das plantas de trigo e possibilitou que os agricultores realizassem as
pulverizações com fungicidas para o controle de doenças foliares e oídio e também com
inseticidas para controle de pulgão. No geral, o aspecto sanitário das lavouras está bom.
Na de Frederico Westphalen, 55% das lavouras já estão na fase de enchimento de
grãos. A cultura apresenta ótimo desenvolvimento e está com bom estande de plantas;
passado o período de chuvas, mais luminosidade tem favorecido os tratos culturais de
aplicação de fertilizantes e de controle de pragas, doenças e ervas daninhas. As ocorrências
de granizo, ventos fortes e as geadas de agosto provocaram perdas estimadas em 21% na
produção, reduzindo o rendimento para 2.740 quilos por hectare.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, na Fronteira Oeste, onde se concentra a
maior produção do cereal, é possível visualizar os efeitos da sequência de geadas. Em
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Maçambará, com cerca de 20 mil hectares cultivados, verificou-se a significativa morte
precoce de plantas em lavouras em fase de florescimento e enchimento de grãos,
principalmente na região Leste do município, com maior altitude, onde são estimadas
perdas de 15%. Em São Borja, com 16 mil hectares plantados, triticultores atingidos
solicitaram Proagro nas áreas seguradas. Os prejuízos, ainda em estimativa, apontam cerca
de 80% de danos em 20% das lavouras nas quais a cultura estava na fase de enchimento de
grãos. As demais áreas, em fase de alongamento dos colmos e em floração, também
apresentaram perdas expressivas, mas ainda não quantificadas. Na Campanha, onde a
semeadura foi posterior, não há indicativo de perdas. A volta das chuvas ocorreu em um
momento crucial, pois as plantas já estavam com o desenvolvimento paralisado. O potencial
produtivo continua próximo do estimado no início do plantio, e o manejo de adubação
nitrogenada poderá ser realizado quando houver o retorno da umidade nos solos.
Na de Santa Maria, seguem aplicações de herbicidas, fungicidas e adubação
nitrogenada. O dimensionamento das perdas decorrentes das geadas em agosto teve
magnitudes diferentes na região e dentro de um mesmo município. Em Santiago, há lavouras
praticamente com perda total; em média, a perda nos seis mil hectares chega a 60%. Já em
Tupanciretã, nos 15 mil hectares cultivados, as perdas médias avaliadas ficaram entre cinco
e 10%. Na região como um todo, a primeira avaliação estima média de 10% de perdas.
Nas lavouras da regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, especialmente as dos
Campos de Cima da Serra, as geadas de 21 e 22 de agosto foram muito intensas, de tal
forma que ocorreram injúrias nas folhas, mesmo nas lavouras que ainda se encontravam em
fase de perfilhamento. Na recuperação, poderá haver descompasso na maturação, como
efeito da desuniformidade das lavouras. A maioria das lavouras – mais de 80% dos cultivos –
recebe adubação nitrogenada em cobertura, prática que ainda deverá se estender pelos
próximos dias. Nos demais municípios que cultivam trigo, muitas áreas que estão no início
da fase reprodutiva tiveram prejuízos que ainda são avaliados.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar Erechim e de Passo Fundo, a semana foi de
dimensionamento dos efeitos da geada. Na de Erechim, as lavouras que se encontravam em
floração sentiram mais os efeitos, fazendo com que os produtores solicitassem perícias de
Proagro. A magnitude da perda ainda não foi dimensionada. Na de Passo Fundo, 30% da
cultura encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo, 30% em fase de perfilhamento,
20% em fase de alongamento de colmo e 20% em fase de emborrachamento, estádios de
desenvolvimento mais tolerantes ao frio. Em geral, houve algumas perdas na região devido
às geadas em áreas de baixadas, locais onde se concentra mais o frio. As lavouras mais
suscetíveis aos efeitos da geada estão passando por avaliação do impacto nos cultivos.
Na de Ijuí, o tempo seco e a alta insolação predominantes na semana beneficiam o
desenvolvimento da cultura, embora as temperaturas tenham se comportado acima do ideal
no final de semana. O período foi de avaliação dos danos provocados pelas geadas. Os
sintomas nas plantas foram se acentuando, com aumento de folhas secas, colmos com
estiolamento, espigas brancas, espiguetas estéreis e paralisação do desenvolvimento de
grãos. Também tem sido observada nova emissão de afilhos nas plantas mais danificadas. Os
danos são variados e diferem entre lavouras em função de diferentes cultivares, estádios
fenológicos, topografia e localização das lavouras, sendo mais acentuados nas lavouras que
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se encontravam em alongamento do colmo, espigando e em florescimento, estádios durante
os quais os tecidos reprodutivos estão mais tenros e há maior concentração de seiva. Nestas
lavouras as estimativas iniciais apontam para perdas superiores a 50% do potencial
produtivo inicialmente estabelecido. Nas lavouras menos afetadas, os produtores deram
continuidade aos tratamentos fitossanitários.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, uma semana após as geadas nota-se
em muitas lavouras de trigo a presença de espigas com aspecto esbranquiçado; outro
sintoma característico percebe-se ao puxar o pedúnculo da espiga: ele se desprende
facilmente do colmo, onde é possível verificar lesões. Ainda não é possível quantificar a
dimensão, porém os danos devem variar em função da fase da cultura e do local da lavoura.
Nas situadas no Baixo Vale do Rio Pardo, embora em espigamento, os danos foram pouco
significativos; já no Alto da Serra do Botucaraí, onde se concentra a maior parte da área
cultivada, os prejuízos poderão ser maiores.
Mercado (saca de 60 quilos)
O levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar identificou o valor da saca de
60 quilos do trigo no Estado em R$ 57,55/sc., com aumento de 2,24% em relação ao da
semana anterior.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2143, de 03 de setembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Erechim, o preço é de R$ 55,00; na de Santa Maria, R$ 57,60; na de
Soledade, R$ 56,60; na Caxias do Sul, R$ 57,00; na de Ijuí e Santa Rosa, R$ 57,70; na de Bagé,
R$ 58,00. Na de Passo Fundo, o preço tem variado entre R$ 56,00 e R$ 60,00; na de
Frederico Westphalen, entre R$ 53,00 e R$ 56,00/sc.
Canola
Na região de Santa Rosa, 14% das lavouras se encontram em floração, 73% em
enchimento dos grãos, 10% em maturação e 3% já foram colhidas. A produtividade das
primeiras lavouras foi considerada boa, acima da média esperada, chegando a 1.600 quilos
por hectare. A produtividade média reduziu 20% em função de geadas e granizo ocorridos
na região, chegando em 1.270 quilos por hectare. Em alguns municípios, estão sendo
solicitadas perícias de Proagro. Em geral, as lavouras apresentam boa população de plantas,
sem incidência grave de pragas e doenças. Os produtores monitoram as pragas para, se
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necessário, realizar as pulverizações com inseticidas. O preço pago ao produtor apresentou
elevação em relação ao da semana passada, chegando a R$ 124,20/sc. de 60 quilos.
Na regional de Frederico Westphalen, 90% das lavouras encontram-se em
enchimento de grãos. Os efeitos dos eventos ocorridos na semana anterior ainda estão
sendo dimensionados. Em geral, o desenvolvimento está bom.
Na de Ijuí, aumentou a emissão de flores nos brotos laterais que se encontravam em
estádios mais atrasados, o que auxilia na recuperação do potencial produtivo das lavouras
de canola. Os maiores danos provocados pelas geadas foram observados na haste principal,
com queima de síliquas e paralisação do crescimento dos grãos. O preço médio praticado na
é de R$ 110,80/sc. de 60 quilos.
Na de Santa Maria, praticamente todas as lavouras já se encontram em fase
reprodutiva. O efeito da geada comprometeu em torno de 10% da produção.
Na de Soledade, nos 748 hectares cultivados, 45% se encontram em florescimento e
55% em enchimento de grãos. As últimas geadas causaram perdas que, segundo estimativas
iniciais, não serão significativas.
Aveia branca
Os danos pelas geadas nas regiões administrativas da Emater/RS-Ascar de Santa
Maria, Ijuí e Frederico Westphalen ainda não foram quantificados. Na de Santa Maria, 50%
das lavouras se apresentam em fase de florescimento e enchimento de grão, fase suscetível
às geadas; a estimativa inicial de perdas chegou a 20%. Na de Ijuí, por estar em estádio de
desenvolvimento mais avançado e mais sensível aos efeitos da geada, a aveia foi fortemente
prejudicada pelo evento climático adverso. As lavouras onde os danos foram severos serão
utilizadas somente como cobertura de solo, não sendo viável dar continuidade à condução
das mesmas para colheita de grãos. As estimativas apontam para perdas superiores a 50%
do potencial produtivo de toda a área cultivada na região, onde a produtividade inicial
previa 3.220 quilos por hectare. O preço médio praticado na região é de R$ 27,00/sc. de 60
quilos. Na de Frederico Westphalen, 27% dos cultivos já foram colhidos, com produtividade
média de 2.800 quilos por hectare.
Cevada
As lavouras de cevada da regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí foram fortemente
danificadas pelas geadas, impactando de forma expressiva na projeção de volume de
produção final e na qualidade dos grãos. A condição fitossanitária é muito boa, mas o
potencial produtivo reduziu.
Na de Erechim, ocorre rebrote na cultura, que estava em floração durante a
ocorrência da geada. Há solicitações de perícias para seguro, mas as perdas ainda não foram
dimensionadas. Na de Frederico Westphalen, 10% dos cultivos já foram colhidos. O
desenvolvimento da cultura é bom, e a produtividade é de 3.600 quilos por hectare. Na
região da Emater/RS-Ascar de Soledade, 15% das lavouras estão em floração e 85% em
formação de espigas e emborrachamento, fases sensíveis à geada que causou danos à
cultura, ainda não quantificados.
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CULTURAS DE VERÃO
Intensificam-se os preparos das áreas para implantação e seguem os plantios da safra
2020-2021 nas regiões recomendadas pelo zoneamento agrícola de risco climático,
favorecidos pelo predomínio de tempo seco associado a precipitações de baixa intensidade.
Soja
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, prosseguem os preparativos
para o cultivo. Na Campanha, a oferta de sementes certificadas é limitada, preocupando
produtores que reservaram sementes próprias, cujos laudos evidenciam baixos valores de
germinação e vigor. Além disso, o uso de sementes certificadas passa a ser exigência das
seguradoras. Na Fronteira Oeste, ainda são registrados movimentos no mercado de terras,
estimulados pelos compensadores preços pela oleaginosa. Há expectativa de aumento da
área cultivada em parte dos municípios da região. Os preços pagos aos agricultores variaram
de R$ 97,00 a R$ 129,00/sc. de 60 quilos, sendo que a maior ocorrência é de R$ 125,00/sc.,
com elevação de aproximadamente 4% em relação à cotação da semana anterior.
Na regional de Santa Rosa, propostas de crédito custeio são encaminhadas, com
contratação e liberação dos recursos pelos agentes financeiros. Comparado com safras
anteriores, o crédito rural para a cultura está em geral antecipado, com cerca de 80%
contratado até o momento. Produtores avançam na conversão de áreas de campo nativo, o
que deve impactar na área total de cultivo, mas não causará grande avanço de produção em
função de estas áreas serem menos produtivas nos primeiros anos. Produtores já fizeram a
compra ou reserva das sementes e já adquiriram grande parte da adubação.

Milho
Na de Soledade, vêm se recuperando dos danos causados por geadas as lavouras de
milho implantadas antes da última onda de frio (entre 20 a 22 de agosto), que se
encontravam em emergência e início de desenvolvimento vegetativo. Em geral, os danos
foram parciais por não terem atingido o meristema apical da planta – responsável pela
diferenciação das folhas – no interior do solo. Os danos ocorreram em folhas externas da
planta, o que não deverá comprometer significativamente o desempenho final das lavouras.
Com o retorno das temperaturas elevadas, alguns agricultores seguem semeando a cultura,
atividade já realizada em mais de dez mil hectares.
Na regional de Pelotas, os primeiros plantios ocorrem em municípios da região
Colonial, como São Lourenço do Sul. A motivação para os plantios precoces é a falta do grão
no mercado local e regional, tanto para a comercialização como para a alimentação animal.
Produtores adquirem sementes antecipadamente, planejando plantio para o início de
setembro, a partir da seleção de locais mais abrigados, sem riscos de geadas tardias, que
permite a colheita mais cedo tanto de grãos como de silagem.
Na de Frederico Westphalen, estima-se que já estejam semeados, em fase de
germinação e inicío do desenvolvimento vegetativo mais de 25 mil hectares de milho grão e
12 mil de silagem. As demais áreas seguem sendo dessecadas e complementadas com a
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prática do tombamento das plantas, preparando-as para os plantios. As baixas temperaturas
dos últimos dias, com formação de geadas, atingiram a cultura em germinação e no estádio
inicial do desenvovimento vegetativo; tendo em vista serem estágios menos sucetíveis à
geada, há perspectiva de recuperação se as condições do tempo se mantiverem ideais.
Na de Bagé, na Fronteira Oeste, a semeadura apresenta-se mais adiantada. Em
Manuel Viana já foi finalizada; nos demais municípios, o plantio será retomado quando o
nível de umidade do solo for mais adequado. O frio extremo na semana anterior e a
sequência de geadas prejudicaram o estabelecimento de lavouras nos municípios situados
no extremo Noroeste, danificando as plantas na fase inicial de desenvolvimento. Contudo,
como o ponto de crescimento das plantas ainda se encontrava abaixo do solo, as brotações
deverão permitir um estande satisfatório nas lavouras.
Na regional de Porto Alegre, técnicos da Emater/RS-Ascar elaboram projetos de
custeio e realizam interpretações de análise do solo. O plantio já atinge 330 hectares de
milho grão e 500 hectares para silagem. As demais áreas estão em preparo do solo. Os
resultados das perdas ocorridas na última safra sinalizam a tendência de troca do plantio de
milho para grão por silagem. Continua a entrega de sementes do Programa Troca-Troca de
Milho aos produtores que fizeram o pedido junto aos sindicatos e/ou secretarias municipais.
Produtores têm preferido o milho híbrido BT, resistente ao ataque da lagarta do cartucho.
Nas regionais de Ijuí e Santa Rosa, a melhoria do tempo favoreceu a retomada dos
plantios. Na de Ijuí, a semeadura foi intensificada. A maioria das áreas se encontra nos
estádios iniciais, entre a germinação e três folhas verdadeiras. As lavouras emergidas
apresentam uniformidade de estande. Com as geadas, as lavouras emergidas até o estádio
de três folhas verdadeiras sofreram queimadura nas folhas, mas estão se recuperando
satisfatoriamente, com probabilidade de pouca perda de potencial produtivo. Nos
municípios mais ao Norte da região, onde a semeadura inicia mais cedo, as geadas
provocaram danos nas lavouras em estádio mais avançado de desenvolvimento. Produtores
e técnicos estão avaliando a recuperação das plantas para definir a continuidade do cultivo
ou o replantio das áreas. Na de Santa Rosa, o plantio já chega a 53 mil hectares, os quais se
encontram em germinação e início do desenvolvimento vegetativo. Produtores também
realizam a aplicação de herbicidas para controle de ervas daninhas e aguardam a volta da
chuva para aplicação da primeira adubação nitrogenada em cobertura em lavouras do cedo.
A geada dos dias 21 e 22 de agosto atingiu as lavouras já emergidas e afetou o
desenvolvimento inicial da cultura, provocando a queima das primeiras folhas. Os plantios
também começam a sentir os efeitos da falta de umidade no solo, pois não ocorre uma boa
chuva há mais de 20 dias. A estimativa de perda de produtividade é baixa, pois a geada não
atingiu o meristema de crescimento que ainda estava sob o solo, o que permite recuperação
com rebrote das plântulas, já bem visível na semana. A recomendação dos técnicos da
Emater/RS-Ascar é que os produtores realizem a adubação nitrogenada em cobertura assim
que chover a fim de fortalecer as plantas no estágio inicial e em rebrote. Em situações
pontuais poderá haver necessidade de replantio. O preço apresentou elevação de 4% na
semana, e o milho foi comercializado a R$ 49,50/sc. de 60 quilos.
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Arroz
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, Pelotas e Porto Alegre, prosseguem as
atividades de preparo de áreas para o próximo cultivo. Na de Bagé, avançam as operações
de sistematização. Em Quaraí, cerca de 85% das áreas sistematizadas já foram concluídas. As
chuvas durante a semana ainda não foram suficientes para repor os reservatórios. Na
Campanha estima-se que o volume de água armazenado se mantém 40% abaixo das
necessidades para safra, e em parte da Fronteira Oeste a defasagem é de 20%. O preço
médio da saca de 50 quilos é R$ 85,00/sc., com elevação superior a 13% em relação à
semana anterior. Na de Pelotas, arrozeiros seguem planejando a nova safra e adquirindo
insumos; mantêm-se otimistas com a tendência de continuidade dos preços atuais e com a
perspectiva de elevação nas cotações do arroz em casca, principalmente com a
intensificação das exportações. Os preparos estão antecipados para a nova safra. Algumas
áreas já estão dessecadas e prontas para a semeadura. Na de Porto Alegre, produtores
realizam correções dos solos, preparam áreas nos sistemas de cultivo mínimo, convencional
e pré-germinado e encaminham projetos de crédito rural para financiamento. Em algumas
áreas já inicia o nivelamento para entrada da lâmina da água no sistema pré-germinado.
Estima-se aumento entre 10 e 15% de área devido ao bom preço do produto.
Feijão 1ª safra
Nas regiões de Frederico Westphalen, Ijuí e Porto Alegre, as áreas destinadas à
primeira safra de feijão começam a ser preparadas para plantio em setembro e início de
outubro. Na de Frederico Westphalen, já estão plantados 285 hectares, com as lavouras em
germinação e desenvolvimento vegetativo. O cultivo da primeira safra se concentra em
pequenas propriedades, que após a colheita são destinadas a novo cultivo. Na de Ijuí, o
plantio já atinge 465 hectares. As primeiras lavouras semeadas estão em emergência e não
apresentam danos decorrentes dos dias frios das semanas anteriores. As demais lavouras
semeadas estão em início de germinação. O preço médio da saca de 60 quilos é de R$
208,00. Na de Porto Alegre, os plantios do cedo já estão ocorrendo, com 253 hectares de
áreas já implantadas. Agricultores relatam a dificuldade de conseguir semente, tendo em
vista os empecilhos enfrentados com a frustração da última safra.

Hortigranjeiros

Para acessar o mapa com a regionalização da Emater/RS-Ascar, clique aqui.

OLERÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a boa insolação dos últimos dias
contribuiu para o desenvolvimento das hortaliças, favorecendo especialmente as folhosas. A
geada de 21 e 22 de agosto provocou perdas na produção, mas nessa semana as hortas já se
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recuperaram; nos canteiros onde ocorreu morte das plantas, foram realizados novos
plantios. Olerícolas sob algum sistema de proteção se desenvolvem bem; já as que estão a
céu aberto sofreram efeito negativo das geadas, e as lavouras de tomates não resistiram.
Ainda há boa oferta de produtos, tanto em qualidade quanto em quantidade, o que tem
contribuído para a estabilidade de preços. Produtores recebem em torno de R$ 2,50/unid.
de folhosas e por maço de tempero verde.
Na regional de Ijuí, a alta luminosidade e as temperaturas em elevação ocorridas
durante a semana favoreceram o desenvolvimento das olerícolas que não sofreram danos
pelas geadas. Nas culturas cultivadas a campo, mais intensamente atingidas, agricultores
avaliam os danos. As perdas mais importantes ocorreram nas culturas de brócolis e couveflor que apresentam queimaduras nas estruturas florais – partes utilizadas na alimentação,
depreciando assim o valor do produto. Após as geadas, os produtores retomaram o plantio e
transplantio das culturas para recuperar as áreas perdidas. Aumentou a procura por
produtos nas feiras.
Preços médios praticados na região
Produto

Unidade

Preço (R$)

cab.

1,98

Beterraba

kg

3,35

Brócolis

kg

5,10

Cenoura

kg

3,52

Couve-flor

kg

5,30

Mandioca com casca

kg

2,05

Mandioca sem casca

kg

5,50

Pepino

kg

4,30

Repolho

kg

3,10

Rúcula

maço

2,30

Tomate

kg

5,10

Alface

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Ijuí.

Na regional de Bagé, as culturas afetadas pelas geadas se recuperaram. Os dias com
temperaturas mais amenas e o retorno das precipitações auxiliaram a retomada na
produção em parte dos municípios da região. Em Bagé, a comercialização na feira da Praça
da Bandeira ocorreu com forte demanda. Os preços praticados foram os seguintes: alface R$
1,50/pé, couve R$ 1,50/maço; acelga, rúcula e tempero verde R$ 2,00/maço; brócolis R$
3,00/cabeça, beterraba R$ 4,00/maço, cenoura R$ 3,00/maço, alho-poró R$ 2,00/unidade.
Em Caçapava do Sul, a sequência de intempéries, principalmente estiagem e geadas, não
permitiu recuperar a produção ou expandi-la. Os produtores mantiveram suas vendas na
Feira do Produtor e em alguns mercados locais, mas não atendem à demanda dos
supermercados maiores. Na Campanha, em Candiota e Hulha Negra, a produção de
sementes olerícolas foi beneficiada pelo retorno das chuvas e pela possibilidade de retomar
o manejo das lavouras, especialmente as aplicações de fertilizantes nitrogenados e
herbicidas. As lavouras de cebola em geral apresentaram maior resistência à falta de chuvas
em comparação com as de coentro, que necessitam maior área foliar para boa
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produtividade. Contudo, o clima seco contribuiu para a excelente sanidade observada nos
cultivos, dispensando até o momento a necessidade de iniciar as aplicações de fungicidas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, as características climáticas da
semana favoreceram os cultivos de olerícolas em geral. Destaque para a boa incidência de
radiação solar associada à temperatura mais alta em quase toda a semana, propiciando
condições para o crescimento e desenvolvimento das olerícolas em fases distintas. Essa
condição também reduz os problemas fitossanitários, resultando em produtos de qualidade
satisfatória. Culturas de rabanete e rúcula foram afetadas pela ferrugem branca, ocorrência
favorecida pelas condições climáticas propícias ao desenvolvimento do fungo. Segue boa a
oferta de cenoura e beterraba; o clima favorece a produção e qualidade. O crescimento de
pepino e tomate implantados precocemente em ambientes parcialmente modificados
(estufas plásticas) foi intensificado em virtude da temperatura e da radiação solar favoráveis.
Essas espécies estão em fase inicial de crescimento, quando temperatura e radiação solar
são os principais fatores que desencadeiam o rápido desenvolvimento. Assim como a
maioria das espécies olerícolas de verão, essas crescem em temperaturas superiores a 1213°C, o ideal sendo entre 25-30°C.
Na regional de Pelotas, produtores de tomate e pimentão seguem adquirindo
insumos e realizando semeadura e manejo das mudas já emergidas dentro das estufas
sementeiras para a nova safra. Batata-doce e couve-flor em redução de oferta; brócolis,
alface e cenoura, em aumento. Cenoura com bom desenvolvimento. Segue a colheita de
mandioca.
Preços médios praticados na região de Pelotas
Produto

Unidade

Preço (R$)

cx. com 18 unid.

8,00 a 10,00

molho

1,50 a 2,00

Batata-doce branca

cx. com 20 kg

45,00 a 60,00

Batata-doce amarela
Brócolis

cx. com 20 kg
unid.

55,00 a 60,00
1,60 a 2,20

Cebolinha
Cenoura

molho
cx. com 20 kg

0,90 a 1,20
40,00 a 45,00

Couve
Couve manteiga

molho
molho

0,50 a 0,70
0,60 a 0,90

Couve-flor

unid.

2,00 a 2,40

Mandioca/aipim com casca

kg

1,70 a 2,00

Mandioca/aipim sem casca

kg

4,50 a 5,50

Pimentão

cx. com 10 kg

30,00 a 35,00

Repolho

unid.

1,50 a 1,70

Salsa
Tomate

molho
cx. com 20 kg

1,20 a 1,50
40,00 a 50,00

Alface
Agrião da água

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Pelotas.

Alface
Em São José do Hortêncio, na regional de Lajeado, houve algumas dificuldades no
estabelecimento de um preço satisfatório aos produtores em função do aumento da oferta,
principalmente na Ceasa de Porto Alegre, e uma sensível redução na demanda. Ao longo dos
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últimos 30 dias, o clima apresentou variações extremas, com a ocorrência de geadas
sucessivas e temperaturas próximas a 30°C na última semana de agosto. No entanto, as
geadas não provocaram perdas importantes à cultura. Também não houve registros de
danos e perdas por problemas fitossanitários. Os preços na Ceasa seguem inalterados;
alfaces crespa e lisa variam de R$ 6,00 a R$ 8,00/dz., e a americana está na faixa de R$ 8,00 a
R$ 10,00/dz.
Alho
Na regional de Caxias do Sul, a cultura segue com desenvolvimento normal, mas em
algumas lavouras as plantas estão amareladas, provavelmente devido às mudanças bruscas
de temperatura ocorridas durante as duas últimas semanas. Produtores têm feito uso da
irrigação, já que as precipitações diminuíram e houve baixa umidade do ar, contribuindo
para reduzir o teor de água armazenada no solo. Lavouras com variedades precoces já se
encontram no estádio fenológico da diferenciação dos bulbilhos, dando início à formação do
que se conhece como dente do alho. Algumas lavouras manifestam sintomas do ataque de
podridão branca, fitopatia de efeitos graves na produção da aliáceas (alho, cebola) e de alto
potencial dispersivo. Em relação ao controle de ervas daninhas, alhicultores que não fizeram
um bom controle em pré-emergência agora encontram alguma dificuldade, principalmente
no controle de folhas largas.

Batata-doce
Na regional de Soledade, áreas começam a ser preparadas para plantios em
setembro. As mudas desenvolvidas em estufas serão transplantadas nas próximas semanas
(plantios precoces). No campo, as brotações novas utilizadas para mudas foram danificadas
pela geada.

Brássicas
Em São José do Hortêncio, na regional de Lajeado, o cultivo de brócolis e repolho é
realizado praticamente o ano todo; no alto do verão, exceto brócolis. Normalmente os
produtores fazem a colheita semanal e o plantio de canteiros novos a cada duas semanas.
Busca-se sempre a adoção da rotação de culturas para a prevenção de doenças; no verão,
rotação com milho, milheto e outras olerícolas; no inverno, com aveia. Esse tipo de manejo é
adotado pela maioria dos produtores. Não há registros de problemas fitossanitários e nem
de perdas por conta das geadas. A comercialização na Ceasa de Porto Alegre tem sido
satisfatória, com preços médios de R$ 20,00 a R$ 25,00/dz. de brócolis e de R$ 1,00 a R$
1,50/unid. de repolho. Muitos produtores combinam previamente a venda com
compradores tradicionais, fazendo com que a oscilação de preços seja menos frequente, por
conta da relação de confiança entre comprador e produtor. No entanto, os produtores que
levam sua produção para negociar no momento da venda, acabam comercializando seus
produtos por preços reduzidos, evitando retornar para casa com parte da carga de produtos.
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Cebola
Na regional de Caxias do Sul, encaminha-se para a conclusão a prática cultural do
transplantio, restando poucas áreas a serem concluídas. A cultura vem se desenvolvendo
bem, apresentando bom vigor e boa sanidade. Já está em andamento a adubação
nitrogenada de cobertura nas lavouras formadas com variedades mais precoces. Quanto à
incidência de fitopatias, o míldio é a doença com maior ocorrência, porém nada muito
impactante. Quanto às pragas, o ataque da mosca da cebola – Delia platura causou perdas
em várias lavouras; em algumas, de grande monta. Na prática cultural de controle de plantas
concorrentes, há maior dificuldade no manejo das ervas latifoliadas (folhas largas), devido a
poucas opções de herbicidas.
Na regional de Pelotas, o transplantio está em conclusão. Seguem os tratos culturais
nas áreas transplantadas. O clima favoreceu o bom desenvolvimento das lavouras. O granizo
ocorrido em Tavares causou danos significativos em 88 hectares implantados com a cultura.
Na de Porto Alegre, 85% da safra já foi transplantada na península da Lagoa dos
Patos. Plantas apresentam bom desenvolvimento, favorecido pela boa umidade de solo e
por temperaturas amenas. Não há presença de doenças. As perdas por conta de friagens e
granizo não repercutirão em redução de área implantada.
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, o plantio já foi realizado em 55% da área prevista. Segue
a colheita da safra anterior; os preços praticados são de R$ 18,00/cx. de 25 quilos com casca
e de R$ 4,00/kg descascada.
Na regional de Soledade, o plantio foi intensificado, principalmente no Baixo Vale do
Rio Pardo, onde se concentra a maior área; o destaque é Venâncio Aires, com
aproximadamente dois mil hectares. Algumas variedades de aipim ainda são comercializadas
e apresentam qualidade satisfatória.
Na regional de Lajeado, a cultura está no final da fase de plantio em São José do
Hortêncio. Aproximadamente 90% da área já foi plantada, restando apenas as áreas de
produtores menores, cujo cultivo é voltado ao autoconsumo. A ocorrência de geadas em
agosto não causou danos ao aipim recém-plantado, e tampouco foram observados
problemas fitossanitários na cultura. A área total nesta safra deverá ter redução de 10%,
pois muitos produtores perderam parte das manivas. Essa perda foi causada pela estiagem
no verão, principalmente. As ramas ainda estavam em desenvolvimento vegetativo quando
foram cortadas, sem que estivessem fisiologicamente prontas, resultando em perdas. Sendo
assim, alguns produtores precisaram adquirir manivas fora do município para viabilizar o
plantio desta safra. Os preços médios de comercialização na Ceasa de Porto Alegre subiram
até cinco reais, passando de R$ 25,00 para até R$ 30,00/cx. de 20 quilos.
Em Cruzeiro do Sul, na mesma regional, iniciou o plantio, favorecido pelo clima seco.
As plantas ainda não emergiram, o que as protegeu das geadas. Alguns produtores esperam
o aumento das temperaturas para realizar o plantio. Restam pequenas áreas em fase de
colheita e comercialização na Ceasa. A percepção para esta nova safra é de aumento na área
cultivada, totalizando aproximadamente 370 hectares, 50 hectares a mais em função da
valorização do produto. O preço de comercialização está em R$ 20,00/cx. de 20 quilos.
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Milho verde
Em Cruzeiro do Sul, na regional de Lajeado, a maior parte da área está em
germinação e desenvolvimento vegetativo inicial. Com a formação das geadas em 20 e 21 de
agosto, em algumas áreas houve queima das folhas que já estavam fora do solo, mas sem
comprometer o desenvolvimento. A área cultivada para esta safra se manteve a mesma,
totalizando 220 hectares, com previsão de produtividade média de 13 toneladas de espigas
por hectare. Entressafra em comercialização.
No baixo Vale do Rio Pardo, na regional de Soledade, foi intensificada a semeadura
de milho doce.
Moranga Cabotiá
Em Cruzeiro do Sul, na regional de Lajeado, lavouras plantadas e transplantadas no
início de agosto apresentam perdas pela geada. Em algumas propriedades, agricultores
aguardam para decisão de manter as lavouras ou realizar um novo plantio das áreas
atingidas. Com a permanência das temperaturas mais baixas, em algumas áreas o plantio foi
retardado. A estimativa é que a área cultivada permaneça a mesma da última safra –
aproximadamente 30 hectares, com produtividade média de 15 toneladas por hectare.
Entressafra em comercialização.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, muitas áreas estão em plantio, mas
também há áreas em preparo, pois os produtores temem frios tardios. O plantio se destaca
no baixo Vale do Rio Pardo; no restante da região, ocupa áreas menores, atendendo o
mercado local.
Pepino
Em São José do Hortêncio, na de Lajeado, praticamente todo o volume de pepino
salada que está sendo comercializado é cultivado em ambiente protegido. Já o plantio a
campo aberto em estufim está iniciando nesta semana. Não há relatos de problemas
fitossanitários; no entanto, observou-se atraso no desenvolvimento nos dias de frio intenso,
mas sem registro de perdas. Há 14 dias, ocorreu uma redução significativa na demanda pelo
produto na Ceasa de Porto Alegre; mas na última semana aumentou a procura. Alguns
clientes relatam que a redução no consumo desta olerícola tem relação com os efeitos da
pandemia, pois os consumidores vão com menos frequência a fruteiras e mercados,
reduzindo o consumo de hortaliças que não são as principais na preferência pelo consumo.
O pepino salada foi comercializado a valores que oscilaram entre R$ 1,50 e R$ 1,75/kg.
Na regional de Porto Alegre, pequenos agricultores já fazem mudas de pepino para
plantio do cedo, tendo por objetivo a colheita antecipada, com melhores preços.
Pimentão verde
Na regional de Porto Alegre, a colheita de pimentão verde cultivado a campo está
encerrando no Litoral Norte. Alguns produtores podam e adubam as plantas para que ocorra
nova frutificação. Foi de quatro quilos a média de produtividade colhida por planta. O preço
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médio pago ao produtor foi de R$ 1,70/kg para o produto de segunda qualidade. A nova
safra primavera-verão começa a ser preparada com a gradagem das lavouras.

FRUTÍCOLAS
Em decorrência do calor ocorrido na semana na regional da Emater/RS-Ascar de
Santa Rosa, a brotação de culturas como a videira foi acelerada. Os produtores realizam a
proteção com fungicidas, principalmente em função de possível ocorrência de antracnose. A
poda de frutificação foi concluída. As frutíferas de clima temperado – como o pêssego e a
ameixa, que estavam em florescimento e sofreram com a geada de 21 e 22 de agosto –
perderam a floração inicial, sendo necessário observar se irá ocorrer nova floração a partir
de agora sem prejuízo à produtividade das plantas. Segue a colheita da laranja Valência;
demais variedades de citros estão em fase inicial de floração.
Na regional de Ijuí, a poda das videiras está em final de operação. As plantas
atingidas pelas geadas se recuperam com a emissão de novos brotos. Há queda acentuada
dos frutos de pêssego em início de desenvolvimento, atingidos pelas geadas. Semeadura das
culturas de melão e melancia em andamento. Intensifica-se o monitoramento de mosca-dasfrutas nos citros, com a instalação de armadilhas com iscas alimentares. Os preços médios
pagos ao produtor são os seguintes: R$ 2,00/kg de bergamota, R$ 1,60/kg de laranja e R$
19,25/kg de morango.
Na de Bagé, segue a colheita de citros em Rosário do Sul; 90% das bergamotas foram
colhidas. Há 325 hectares cultivados, com produtividade média de 21 toneladas por hectare.
A laranja, com cerca de 350 hectares, tem produtividade de 17,5 toneladas por hectare e
70% foram colhidos. Em Quaraí, viticultores em intensa atividade; estima-se que 90% dos
vinhedos já tenham sido podados. Houve intensificação da prática para otimizar a mão de
obra. Iniciou a brotação da Chardonnay, preocupando os produtores pela possibilidade de
geadas tardias e ventos gelados do Sul, que podem prejudicar a produção. A cultura no
município está em expansão, com plantio de áreas novas de Tempranillo e replantios de
Tannat. Em Caçapava do Sul, fruticultores realizaram a limpeza dos pomares e ainda
efetuam a poda de figueiras. Nas oliveiras, estão sendo finalizados os tratamentos de
inverno, e a cultura inicia o período de floração.
Banana
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, o preço da banana Caturra
aumentou ainda mais, ficando em R$ 36,00/cx. de 20 quilos para a fruta de primeira
qualidade e R$ 18,00/cx. para a de segunda. Isso confirma a distorção de preço ocasionada
pela baixíssima oferta. Os preços da Prata se mantêm estáveis: R$ 30,00/cx. de 20 quilos da
banana de primeira qualidade e de R$ 15,00/cx. para a de segunda qualidade.
Citros
Na regional de Porto Alegre, a procura pelo limão Tahiti continua intensa; o preço
aumentou novamente e chegou a R$ 85,00/cx. de 20 quilos. Segue a colheita da bergamota
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Montenegrina e iniciou a da Murcott; o preço para ambas é de R$ 40,00/cx. de 20 quilos. No
mercado das laranjas, segue sendo ofertada a Valência. Para todas as frutas, a expectativa é
de um volume de produção 50% inferior à safra anterior. Iniciou a floração dos pomares.
No Vale do Caí, que integra a regional de Lajeado, está no fim a colheita das frutas
cítricas de ciclo precoce a médio, como as bergamotas Caí e Poncã e as laranjas Shamouti,
Seleta, Céu precoce e umbigo Bahia. Está chegando ao auge a colheita das cultivares tardias
– bergamotas Pareci, Montenegrina, Tangor Murcott e laranjas Valência, Céu tardia e
umbigo Monte Parnaso. Além disso, segue a colheita da lima ácida Tahiti (limãozinho verde),
que tem colheita praticamente o ano todo. Produtores dão continuidade às atividades de
adubação com compostos orgânicos e de poda das variedades já colhidas.
Entre as bergamotas, a colheita da Poncã já atinge 99% (veja tabela abaixo), e o preço
médio recebido pelos citricultores teve elevação nas últimas semanas, passando dos R$
30,00/cx. de 25 quilos para os atuais R$ 35,00/cx. A Poncã já apresenta frutos bufados, com
espaços vazios entre a casca e os gomos, o que dá bastante volume e pouco peso na caixa.
As frutas estão muito doces, com risco de passarem do ponto. A Pareci, bergamota com
curto período de colheita, também já tem 99% das frutas colhidas, e o preço médio
permaneceu em R$ 35,00/cx. de 25 quilos. Já a colheita da Montenegrina avança
rapidamente, puxada pelos ótimos preços e pela redução dos riscos para o citricultor. A
colheita da variedade atinge o percentual de 40%, com valores médios praticados de R$
46,00/cx. de 25 quilos, com leve alta comparativamente há 14 dias. Alguns agricultores
relataram que até frutos de menor calibre receberam o mesmo preço. Por ser a variedade
de maior área da região, em função dos bons preços a Montenegrina ajudará a diminuir os
prejuízos provocados pelas perdas nas variedades precoces e de ciclo médio. As famílias
envolvidas estão contentes com o andamento da safra. A colheita da Murcott – a mais tardia
das bergamotas de mesa – cresce mais lentamente e está em 15%; preço médio em R$
55,00/cx. de 25 quilos. A variação de preços para esta variedade é muito grande, desde R$
30,00 até R$ 85,00/cx. Isto é reflexo da baixa disponibilidade desta fruta, pois as árvores
jovens tiveram dificuldade de manter os frutos em função dos fenômenos de estiagem.
No Vale do Caí, o foco principal agora é a colheita das laranjas de ciclo tardio, que
avança lentamente, passando dos 30% do volume de colheita. O florescimento que ocorre
neste momento pode competir por energia e açúcares com as frutas ainda por colher,
comprometendo a produção, especialmente das de umbigo, que não têm sementes. Além
disso, pode ocorrer uma ligação menos intensa com a árvore-mãe, podendo provocar
abscisão de frutos ou secamento da porção superior, próxima ao pedúnculo. As variedades
de ciclo tardio são a Céu tardia, a umbigo Monte Parnaso e a Valência. O preço recebido
pelos citricultores por estas laranjas consta na tabela abaixo. Os preços da Valência para
indústria são considerados muito baixos, embora seja grande a procura tanto por parte dos
comerciantes quanto da indústria. A expectativa é que os preços da Valência mesa e para
suco tenham elevação, em função da menor produção na safra, reflexo do excesso de
chuvas na florada do ano passado e da posterior estiagem.
O popular limãozinho verde, a lima ácida Tahiti, continua com baixa oferta nos
pomares e grande procura do mercado. Esta fruta que tradicionalmente floresce o ano todo,
não teve condições de florescer e produzir frutos na grande maioria dos pomares em função
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da estiagem ocorrida e do posterior excesso de chuvas. O volume colhido no Vale do Caí é
pequeno no momento, reflexo do longo período sem floração e frutificação, do
abortamento de flores e frutos mais jovens e dos frutos pequenos. O preço médio recebido
pelo citricultor se mantém alto, R$ 75,00/cx. de 25 quilos. A tendência é que os preços
subam, pois a oferta gaúcha e de São Paulo é baixa; em alguns municípios, a variação de
preços fica entre R$ 80,00 e R$ 90,00/cx. de 25 quilos. Na ausência de volumes suficientes,
tal amplitude de variação ocorre em função da qualidade e do calibre das frutas aceitas pelo
mercado. A expectativa dos citricultores é que o preço chegue a R$ 100,00 nas próximas
semanas.
Preços médios recebidos pelos citricultores no Vale do Caí
Produto
(caixa de 25 quilos)
Bergamota Poncã
Bergamota Pareci
Bergamota Montenegrina
Tangor Murcott
Laranja Valência
Laranja Valência - indústria
Laranja do Céu tardia
Laranja umbigo Monte Parnaso
Lima ácida Tahiti

Percentual colhido
até 14 de agosto
99%
99%
40%
15%
30%
30%
30%
35%
70%

Preço da caixa (R$)
em 14 de agosto
30,00
35,00
45,00
30,00
17,00
7,50
22,00
26,00
75,00

Preço da caixa (R$)
em 28 de agosto
35,00
35,00
46,00
55,00
19,00
8,23
23,00
26,00
75,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Lajeado.

Kiwi
Na regional de Caxias do Sul, a poda seca de produção ou de inverno está
praticamente concluída, restando concluir a amarração dos galhos de produção. Alguns
quivicultores seguem realizando o tratamento de inverno com as caldas tradicionais à base
de cobre e enxofre. As geadas de 21 a 23 de agosto afetaram alguns pomares de variedades
mais precoces de polpa amarela; porém, a grande maioria é constituída por matérias mais
tardias e não foi afetada. Após essa friagem, houve período com diversos dias com
temperaturas em elevação, motivando o início da brotação e evidenciando uma ótima
uniformidade e percentagem de gemas brotadas.
Maracujá
Na regional de Porto Alegre, a situação está complicada, pois agricultores
precisariam plantar as mudas para encaminhar o desenvolvimento dos maracujazeiros.
Porém, a amplitude de temperatura prejudicaria este desenvolvimento, deixando as plantas
vulneráveis aos afídeos. Desta forma, a tendência é de que os produtores de maracujá sigam
cuidando das mudas em estufas.
Morango
Na regional de Erechim, a cultura está em plena produção, cujo período deverá ser
mais longo este ano devido ao retardamento das baixas temperaturas, que estimula a
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floração. Devido ao clima seco, produtores monitoram o aparecimento de ácaros. O preço
do produto é de R$ 15,00/kg.
Na de Porto Alegre, a produção está muito boa, tanto em produtividade quanto em
qualidade. A venda, principalmente de produção orgânica, é realizada em feiras e no
mercado local. Os valores na venda direta estão em R$ 20,00/kg e em R$ 28,00/kg para
frutos orgânicos.
Noz-pecan
Na regional de Soledade, a cultura segue em fase dormente, durante a qual se
realiza a poda de frutificação.
Na regional de Erechim, onde há 97 hectares de nogueiras, as geadas da semana
anterior foram favoráveis à cultura; produtores realizam poda e limpeza de plantas.
Pêssego
Na regional de Caxias do Sul, após a grande friagem registrada no início do terceiro
decêndio de agosto, com formação de geadas de forte intensidade, a semana que passou foi
de temperaturas em elevação e pouca precipitação, propiciando ótimas condições climáticas
para o desenvolvimento e a manutenção da sanidade dos pomares. Também foram
adequadas para averiguar e mensurar os danos decorrentes daquelas geadas na maioria dos
pomares. Afora algumas variedades mais tardias – como Chiripá, Barbosa e Eragil, que
perfazem uma área de 350 hectares, em plena floração – as demais foram afetadas
indistintamente do estádio de frutificação. Perdas de considerável monta estão sendo
constatadas, com centenas de pedidos de acionamento do seguro agrícola. Pessegueirais
indenes de ataque de pragas e de incidência mais severa de fitopatias, exceto alguns casos
de tafrina ou crespeira verdadeira, com intenso desenvolvimento da massa foliar.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, seguem as atividades de limpeza e
roçadas nos pomares e de manejo das plantas de cobertura dos pomares, com a aplicação
de dessecantes. Além disso, é realizada a segunda parcela de adubação de frutificação com
NPK e fungicidas para os tratamentos na floração. Deverá ocorrer quebra de safra devido à
queima dos frutinhos pela geada e frio intensos na terceira semana de agosto. As
estimativas até o momento são de redução de 28% a 30% do total previsto de 50 mil
toneladas. As perdas são bastante variáveis nos pomares, dependendo da localização
geográfica, suscetibilidade das cultivares e das fases de cada uma na ocorrência das geadas.
Na de Passo Fundo, as podas foram finalizadas. Seguem as aplicações de fungicidas,
juntamente com calda bordalesa, e os tratamentos fitossanitários preventivos.
Uva
Na regional de Passo Fundo, as podas dos parreirais se encaminham para a reta final.
Produtores seguem com a limpeza e amarração de ramos de podas. Além disso, realizam
aplicações de fungicidas juntamente com calda bordalesa para evitar a entrada de doenças
nas lesões causadas pela prática da poda.
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Na de Erechim, os danos das geadas foram maiores nas áreas das encostas do rio
Uruguai, onde o microclima havia incentivado a brotação precoce; no entanto, ainda é difícil
quantificar a importância econômica das perdas.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 02/09/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 14 produtos ficaram estáveis em preços, 14 apresentaram alta e sete, baixa.
Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos
que tiveram variação de preços em 25% para mais ou para menos. Dois produtos se
destacaram em alta, e dois em baixa.
Primeira semana do mês com expressiva melhora na procura.
Produtos em alta
Tomate-caqui longa vida – de R$ 2,78 para R$ 3,89/kg (+39,93%)
Vagem – de R$ 5,83 para R$ 8,00/kg (+37,22%)
Nesta época de inverno, a maior parte destes produtos é procedente de outras
regiões, principalmente do Sudeste. Conforme a HF Brasil (Cepea/Esalq/USP), a primeira fase
da safra de inverno está rumando para o final de colheita nas principais regiões produtoras
de tomates de mesa: MG, RJ, ES, SP e Norte do PR. Na Ceagesp, entre 24 e 31/08, a vagem
teve em torno de 43% de aumento.
Produtos em baixa
Alface – de R$ 0,83 para R$ 0,50/pé (-39,76)
Repolho verde – de R$ 0,67 para R$ 0,50/kg (-25,37%)
Os volumes e a qualidade das hortaliças-folha se recuperaram após um período de
clima adverso ocorrido no início de agosto. Embora a procura esteja apresentando melhora,
a oferta ainda está maior que a demanda. Produtores têm boas expectativas de vendas para
a próxima quinta-feira, quando grande parte dos consumidores já terá recebido os salários,
melhorando a capacidade de compra.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta
Abacate
Agrião
Banana Caturra
Banana Prata
Beterraba
Cebola nacional
Cenoura
Chuchu
Limão Taiti

Unidade
kg
molho
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

25/08/2020
(R$)
4,25
0,67
2,22
2,50
1,67
2,00
2,25
1,38
4,44

01/09/2020
(R$)
4,50
0,83
2,50
2,78
1,78
2,25
2,50
1,50
5,00

Aumento
(%)
+5,88
+23,88
+12,61
+11,20
+6,59
+12,50
+11,11
+8,70
+12,61
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Ovo branco
Pepino salada
Pimentão verde
Tomate-caqui longa vida
Vagem
Produtos em baixa
Alface
Batata
Brócolis
Couve-flor
Laranja suco
Morango
Repolho verde

dz.
kg
kg
kg
dz.

3,00
1,94
3,00
2,78
5,83

3,17
2,00
3,50
3,89
8,00

+5,67
+3,09
+16,67
+39,93
+37,22

Unidade

25/08/2020
(R$)
0,83
1,80
2,08
2,50
1,39
17,00
0,67

01/09/2020
(R$)
0,50
1,60
1,67
2,08
1,25
15,00
0,50

Redução
(%)
-39,76
-11,11
-19,71
-16,80
-10,07
-11,76
-25,37

pé
kg
unid.
cab.
kg
kg
kg

Fonte: Centrais de Abastecimento do RS – Ceasa/RS.

Outras Culturas

Erva-mate
Na regional de Erechim, a oferta de erva-mate verde é menor nesta época. A região
cultiva 6.822 hectares. O preço para o produtor está em média a R$ 13,00/arroba na
indústria. Há prospecção de crescimento em áreas plantadas e em produtividade, pelo
interesse renovado na cultura.
Na regional de Soledade, segue a colheita, embora seja necessário cuidado para
prevenir prejuízos com geadas tardias. Iniciou o processo de brotação. O preço pago ao
produtor permaneceu estável, de R$ 13,00 a R$ 16,00/arroba, sem contar o serviço do
tarefeiro, que fica em torno de R$ 3,00/arroba colhida. O preço está valorizado em função
da redução da oferta e aumento de consumo.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, onde são cultivados 1.110
hectares, viveiristas já começam a encaminhar a saída dos últimos lotes de mudas
produzidas para plantios mais tardios em setembro. Além disso, já começam a preparar a
semeadura visando a safra 2020-2021. Produtores realizam o manejo de cobertura do solo e
se preparam para a poda de formação e de regeneração dos ervais. O recente período sem
chuva reduziu a velocidade do plantio já em fase de finalização, por conta também do início
de setembro, época limite para a operação.
A industrialização segue intensa, pois as condições climáticas possibilitaram a
colheita normal da folha. O mercado da erva-mate cancheada segue reagindo com
incremento da exportação direta, embora a formação de estoque pelas indústrias
exportadoras comece a reduzir neste período. Os preços pagos são os seguintes: erva-mate
folha (entregue na indústria) a R$ 15,00/arroba; erva-mate folha – cultivar Cambona 4
(entregue na indústria), a R$ 17,00/arroba; erva-mate cancheada a R$ 450,00/ton. e a R$
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420,00/ton. para erva-mate cancheada com até 5% de palito. A muda de erva-mate é
comercializada a R$ 1,50/unid.
Na região de abrangência da Emater/RS-Ascar no Corede Vale do Taquari, a cultura
da erva-mate está em fase inicial de brotação. Nesta época, os produtores realizam
operações de limpeza, adubação e colheita. As fortes geadas ocorridas na última semana
afetaram brotações mais novas, principalmente as que foram podadas no inverno. Houve
redução na produtividade esperada de 12 mil quilos por hectare; a média ficou em 10.500
quilos por hectare, correspondendo a 12% de perdas. Em alguns municípios, as perdas
chegaram a 25% do esperado inicialmente. Na região são cultivados aproximadamente 14
mil hectares de erva-mate, e a cultura tem grande importância econômica e social em cinco
municípios da região – Arvorezinha, Ilópolis, Anta Gorda, Putinga e Doutor Ricardo,
favorecendo a permanência de muitos jovens no campo. O parque industrial conta com 60
indústrias ervateiras que processam a produção regional e geram muitos empregos. Há
poucos registros de ataque de pragas neste período.
Muitas ervateiras estão à procura de matéria-prima, cuja disponibilidade está abaixo
da demanda. Os preços da erva-mate apresentam tendência de alta por ter ocorrido
redução na produção de novembro a maio, sem redução de vendas. Os preços praticados
são os seguintes: erva-mate convencional – R$ 16,00 a 18,00/arroba; nativa – R$ 19,00 a
20,00/arroba; nativa sombreada R$ 20,00/arroba; orgânica – R$ 22,00 a 24,00/arroba.
O Polo Alto Taquari estará realizando capacitação para certificação florestal em ervamate, em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, em 15 de
setembro, das 9 às 12 horas via Youtube. A certificação florestal avança no polo desde o ano
passado, com a perspectiva de certificar grande número de produtores.

Criações

Para acessar o mapa com a regionalização da Emater/RS-Ascar, clique aqui.

PASTAGENS
Na regional de Bagé, o retorno da umidade no solo, associado às boas condições de
luminosidade e amplitude térmica, colaborou para o rebrote, desenvolvimento e
crescimento das pastagens cultivadas de inverno. Aproveitando o retorno da umidade,
alguns produtores realizaram adubação nitrogenada em cobertura, prevendo novos
pastoreios. A maior parte das pastagens anuais apresenta produção reduzida, devido à alta
demanda no período de inverno e pelas condições climáticas adversas, especialmente a
ausência de precipitações. Os campos nativos melhoraram a condição de rebrote ficando um
pouco menos fibrosos e secos. Nas pastagens anuais de inverno, está se intensificando a fase
reprodutiva da aveia, o que reduz significativamente a qualidade da forragem. Com a
reposição de umidade nos solos, as taxas de crescimento do azevém deverão se recuperar.
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Pastagens de trevo e cornichão apresentam bom nível de cobertura do solo e deverão
retomar desenvolvimento, beneficiadas pelas precipitações que ocorrerem.
Já na regional de Erechim, as pastagens sentiram um pouco a falta de umidade, o
que tem afetado negativamente a taxa de crescimento nos últimos dias. Por outro lado, os
dias ensolarados reduziram as perdas por amassamento e facilitaram o manejo das
forrageiras.
Na de Ijuí, houve boa recuperação do crescimento das forrageiras anuais de inverno,
principalmente azevém, que apresenta baixos sintomas de queima das folhas pela geada. As
culturas de aveia branca e preta reduziram a produção de massa verde, um pouco em
decorrência das geadas e também pelo ciclo adiantado da cultura. O clima seco foi favorável
aos trabalhos de fenação e elaboração de silagem de aveia branca.
Na de Porto Alegre, pastagens nativas estão com brotação mais acentuada devido ao
aumento da luminosidade e das temperaturas. O solo apresenta boa umidade. As geadas
não prejudicaram substancialmente o campo. Pastagens de inverno melhoraram o
desenvolvimento com umidade do solo e aumento da luminosidade; boa taxa de
crescimento. Há diversas áreas em pastejo, embora ainda com necessidade de maiores
divisões da área em piquetes para melhor aproveitamento das áreas.
Na regional de Santa Maria, o campo nativo ficou totalmente crestado com as fortes
geadas, e as pastagens de verão que já se encontravam em brotação também foram
atingidas. Por outro lado, as pastagens de azevém e aveia estão totalmente consolidadas e
em pleno desenvolvimento.
Na de Pelotas, as chuvas foram benéficas para as forrageiras em geral, dada a baixa
umidade do solo já verificada em várias localidades. Nas pastagens de inverno, produtores
aproveitam a chuva para a adubação nitrogenada das pastagens. Alguns elaboram silagem
de aveia. Também planejam pastagens de verão, com compra de insumos, e elaboram
projetos de custeio para financiamento das mesmas. Com as temperaturas mais amenas e o
retorno das chuvas, as pastagens de azevém se recuperaram, havendo necessidade de
adubação nitrogenada. A tendência é de aumento das lotações nestas áreas nas próximas
semanas. Já o campo nativo vem sentindo ainda os efeitos do clima de agosto. Nesta
semana, houve pequenos sinais de rebrote em alguns locais, mas a recuperação ainda é
lenta.
Na regional de Santa Rosa, novamente as condições climáticas foram favoráveis para
o bom desenvolvimento das pastagens, principalmente as anuais de inverno. O tempo
ensolarado da semana proporcionou luminosidade para as plantas realizarem uma boa
fotossíntese e boas condições para o crescimento das mesmas, se recuperando dos efeitos
da geada. O azevém comum rende um bom aporte forrageiro aos animais. Azevéns
Baqueano e Barjumbo também garantem alta produtividade, tendo como característica
principal serem materiais com ciclo prolongado na produção de forragem. As pastagens de
aveia estão no final do ciclo.
As pastagens perenes de verão oferecem pouquíssima forragem para pastoreio, pois
sofreram com as geadas. Como nestes últimos dias as temperaturas foram mais elevadas,
muitas áreas de campo nativo e de gramíneas perenes de verão, como tífton, voltaram a
rebrotar com perspectivas de começarem a se desenvolver antecipadamente e fornecer
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forragem na primavera. Produtores devem fazer a implantação de forrageiras estivais (aveia
de verão, milheto e sorgo forrageiro) nas próximas semanas para diminuir o vazio forrageiro
no início da primavera.
Produtores relatam que o campo nativo foi fortemente impactado pelas geadas e
que a forragem disponível em banhados também sofreu perdas importantes de qualidade.
Como o período de retirada dos animais das pastagens se aproxima, muitos produtores
buscam adquirir alimento pré-secado de aveia, sendo que rolos/fardos de aproximadamente
400 quilos são comercializados em Bossoroca por R$ 180,00. Exceto nas propriedades de
bovinos de leite, não se observam áreas que serão cultivadas com pastagens de verão.
Na regional de Soledade, a pastagem de aveia tardia tem ótimo desempenho,
favorecido pelo clima. A boa umidade do solo e radiação solar e a temperatura em níveis
adequados intensificam a atividade fotossintética, aumentando a concentração de
fotoassimilados e expandindo a área foliar. Com o clima mais quente da semana, campos
nativos e pastagens perenes de verão danificados por geadas começam a se recuperar,
retomando o rebrote.
Na de Caxias do Sul, as pastagens apresentaram bom desenvolvimento em função
das elevadas temperaturas e boa luminosidade. Áreas de forrageiras semeadas mais no cedo
já se encaminham para o final do ciclo. De maneira geral, houve grande oferta de forragem
nas propriedades, sobretudo devido ao bom desenvolvimento dos azevéns que retomaram o
crescimento após as geadas. A produção de forragem poderia ter sido ainda maior se não
fosse afetada pela falta de chuvas. Já se intensifica também a movimentação dos produtores
para implantação das pastagens de verão nas propriedades dedicadas ao leite.
Já o cenário nos Campos de Cima da Serra não foi dos mais alentadores; a maioria
dos produtores aproveitou a elevação da temperatura e o tempo seco para queimar os
campos nativos e assim remover a palha, produzindo muita fumaça e serração. Propriedades
que queimaram no cedo já estão com a pastagem verde, resultado do rebrote que já
ocorreu na vegetação natural. As pastagens remanescentes nos campos nativos são de má
qualidade e insuficientes para a mantença dos bovinos.

BOVINOCULTURA DE CORTE
Na regional de Bagé, a chuva acumulada na semana estancou o estresse hídrico nas
pastagens e deverá proporcionar melhoria no escore corporal das criações. A fase de
gestação das matrizes se aproxima do final em muitas propriedades. O fim da limitação
alimentar imposta pelas condições climáticas adversas deverá favorecer a retomada do
estado corporal satisfatório nas matrizes e, em breve, do ciclo reprodutivo. Na Fronteira
Oeste, a oferta de gado gordo aumentou, incrementando significativamente a realização de
negócios com frigoríficos. O gado em campo nativo sofreu com o frio extremo na semana
anterior, e há animais debilitados em algumas propriedades. Em Manoel Viana, o mercado
de terneiros segue com bons preços, assim como o de outras categorias de reposição.
Observou-se a demanda por machos jovens inteiros para o comércio internacional
juntamente com fêmeas jovens, para reposição de matrizes. Na Campanha, após a venda de
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lotes terminados, as compras de animais estão sendo postergadas, pois as pastagens ainda
não permitem as condições ideais de peso e deposição de gordura nos animais.
Na de Caxias do Sul, o estado corporal dos bovinos é de baixo escore, com muitos
animais fracos e perdas superiores às médias históricas. Alguns pecuaristas utilizaram
pequenas pastagens como emergência, favorecidas pela luminosidade e pelo calor; outros
forneceram aos bovinos silagem empacotada adquirida de terceiros. Os terneiros
começaram a nascer, com probabilidade de redução da natalidade em função da estiagem
no verão e de reabsorção embrionária por conta do estresse térmico.
Na regional de Erechim, o número de bovinocultores de corte tem aumentado no
Alto Uruguai gaúcho. Com a menor produtividade das pastagens, a alimentação dos animais
tornou-se mais cara, visto que necessitam mais silagem e concentrado para as dietas.
Produtores estão mais preocupados com as exigências do mercado e com a melhoria
genética dos rebanhos, objetivando uma maior produtividade e uma carne de melhor
qualidade.
Na de Santa Rosa, continua crescente a oferta de bovinos terminados para o abate, e
a movimentação de caminhões boiadeiros indica que a comercialização aumentou nos
municípios. Produtores aguardam os movimentos do mercado para a comercialização de
terneiros. A demanda por esta categoria animal é grande; os de peso entre 150 e 180 quilos
estão sendo comercializados a R$ 8,50/kg. Técnicos da Emater/RS-Ascar de Santo Antônio
das Missões elaboram projetos de crédito para custeio pecuário e de investimento para
aquisição de reprodutores com registro. O preço médio dos reprodutores está em R$
9.500,00/cab.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, se intensificam os nascimentos, sendo
necessária a vigilância diária nos rodeios de cria. A incidência do carrapato e da mosca segue
muito baixa devido ao clima mais seco e frio. É época de engorde nas pastagens de azevém,
que deverão aumentar a capacidade de suporte nos próximos dias. Porém, em alguns
municípios vai iniciar o período de comercialização de animais para terminação e/ou abate,
em função do esvaziamento das áreas para o plantio da safra de verão. Novamente não
houve carregamento no Porto; no entanto, confinamentos estão totalizando suas compras e
é provável que a exportação de gado em pé ocorra nas próximas semanas. Está aquecendo o
mercado de exportações, especialmente para a China, que afeta mais o centro do Brasil; há
expectativas que isso possa afetar os valores a serem praticados no RS.
Na de Soledade, o clima favoreceu o rebrote dos campos nativos e das pastagens
perenes. A pastagem de inverno oferta volumosos em quantidade e qualidade, e o rebanho
ganha peso. Por outro lado, o gado manejado em campos nativos em grande parte da região
continua com a condição estável de escore corporal. Rebanho em parição; bezerros com
ótimo desempenho. No geral, é bom o estado sanitário do rebanho. Diminuiu a oferta de
gado pronto para abate.
Na regional de Porto Alegre, o estado nutricional e as condições gerais do rebanho
são bons, mas foram verificadas perdas devido à longa estiagem no outono, ao frio no
inverno, à inundação em julho e às baixas temperaturas em agosto. Tais ocorrências servem
de alerta aos criadores para a necessidade de planejar a melhoria de produção de forragem
para alimentar os animais nesses meses de escassez de pasto no campo nativo. Rebanhos de
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cria encontram-se em fase final de gestação e parição. Iniciam os preparativos das diferentes
categorias para a temporada reprodutiva. Segue o uso de sal proteinado como alternativa
para as pastagens queimadas pela geada. O uso de feno e silagem por um maior número de
produtores encareceu o produto, comercializado a R$ 0,40/kg, aumentando o custo de
produção deste sistema. São realizadas orientações sobre vacinação preventiva às doenças
reprodutivas visando a estação de monta que se inicia em outubro, em especial das
categorias que nunca foram vacinadas e necessitam de reforço 30 dias após a primeira dose.
Há dificuldade de reposição dos lotes de terminação devido ao alto preço do terneiro
e do novilho. Os terneiros inteiros, pré-requisito dos mais importantes mercados
internacionais, estão com alta procura para exportação. Em ambos os casos, os terneiros das
raças Angus, Red Angus e Brangus são os de maior demanda.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Rio Grande do Sul ficou estável em R$ 7,21/kg vivo, e o da vaca
para abate reduziu para R$ 6,22/kg vivo.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2143, de 03 de setembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Pelotas, o preço médio do boi gordo é de R$ 7,15/kg vivo; da vaca
gorda, de R$ 6,25/kg; do terneiro, de R$ 8,25/kg. Na de Santa Maria, o boi gordo foi cotado a
R$ 7,20/kg vivo e a vaca, a R$ 6,26/kg vivo. Na de Soledade, o preço do boi gordo é de R$
7,50/kg vivo e o da vaca gorda, R$ 6,00/kg. Na de Passo Fundo, o preço do boi gordo ficou
em R$ 7,00, da vaca de invernar em R$ 5,50 e o do novilho em R$ 7,60.
Preços médios das categorias de bovinos de corte em regiões e municípios do RS
Categoria
(R$ por kg/cab.)
Boi gordo (kg)
Vaca gorda (kg)
Vaca de invernar (kg |cab.| kg)
Vaca c/cria ao pé (cab.)
Novilha (cab.| kg)
Novilho (kg |cab.| kg)
Terneira (kg)
Terneiro (kg)

Região
de Bagé
7,20
6,20
5,50
7,20
8,50

Região de
Erechim
8,00
5,50
8,50

Região de
Porto Alegre
7,60
6,80
1.800,00
2.700,00
2.100,00
2.200,00
7,30
8,40

Região de
Caxias do Sul
7,20
6,30
5,60
5,70
7,20
8,00

Município de
Bossoroca
7,10
6,00
5,25
3.000,00
6,50
7,10
7,15
7,65

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.
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BOVINOCULTURA DE LEITE
Na regional de Ijuí, a atividade segue com aumento de volume produzido e elevação
dos preços pagos aos produtores. Aumentou também o fornecimento de alimentação no
cocho, por conta da diminuição da produção de forragens nas lavouras. Nas dietas a pasto,
começam a aumentar os problemas de leite instável não ácido (LINA) devido ao desiquilíbrio
dos nutrientes.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a semana sem chuva beneficiou o
manejo: menos barro próximo às instalações, melhora na limpeza e saúde dos animais. Na
maioria das propriedades, é boa a oferta de pasto, principalmente azevém. Nesta época, a
diminuição no teor de proteína na ração também é fundamental, pois seu excesso causa
danos reprodutivos e metabólicos. A atividade está em bom momento, apesar do aumento
do preço dos insumos e da ração. O preço a ser pago no próximo dia 15 de setembro tende a
ser um dos maiores registrados e deixa os produtores otimistas. Com aumento no preço dos
insumos, é cada vez mais necessária a gestão da propriedade. O aspecto sanitário do
rebanho é considerado bom, sem infestação de ectoparasitas.
Na de Bagé, a produção de leite não aumenta devido ao esgotamento de algumas
pastagens mal dimensionadas e ao término das reservas de forragem conservada em muitas
propriedades. O retorno da umidade nos solos contribuiu para melhorar o rebrote e o
desenvolvimento das pastagens cultivadas. Alguns produtores aplicam nitrogênio em
cobertura aproveitando a boa condição de umidade.
Nas regionais de Erechim, a semana foi boa para a bovinocultura de leite. As
temperaturas amenas e a ausência de precipitações propiciaram ampliar o tempo efetivo de
pastejo dos animais e uma maior facilidade no manejo dos rebanhos. Intensificou-se a
semeadura das lavouras de milho para silagem. O mercado está aquecido, com intensa
procura por leite pela indústria. A alta demanda pelo produto tem elevado sistematicamente
o preço nos últimos meses.
Na regional de Pelotas, produtores começam o planejamento de áreas para
pastagens de verão. A preocupação recai sobre a produção de silagem de milho devido aos
indícios de provável seca, cuja ocorrência está prevista durante o ciclo da cultura. São boas
as condições sanitárias do rebanho, havendo recuperação de escore corporal em vários
animais. O desenvolvimento das pastagens melhorou com a ocorrência das chuvas da
semana passada; muitos produtores aplicam adubação nitrogenada em cobertura. Com a
melhora das pastagens, há indícios que em setembro os custos de produção serão mais
baixos. Há também expectativa de nova alta nos preços do leite.
Na de Soledade, há abundante oferta de pastagem para o rebanho, principalmente
azevém e trigo duplo propósito. Nas pastagens perenes de verão, intensifica-se o processo
de rebrote em função das condições de temperaturas acima da média e de boas condições
de radiação solar e umidade no solo – processo importante, pois favorece a redução do
vazio forrageiro. A recomendação é manter o rebanho nas pastagens de inverno onde há
oferta e deixar crescer a de verão, dentro das possibilidades. Com o clima mais seco, o
manejo do pastoreio é favorecido, há menos degradação das pastagens e o rebanho pode
ser mantido por mais tempo em pastejo. Com oferta de pastagem em quantidade e
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qualidade satisfatórias, há elevação da produção de leite e redução dos custos de produção.
Produtores intensificaram os plantios de milho para silagem.
Na de Caxias do Sul, a baixa qualidade e a pouca reserva de silagem do verão
preocupam grande parte dos produtores para os próximos meses. A preocupação foi
amenizada em grande parte pela alta disponibilidade de forragem, principalmente de
azevém, que teve um ótimo desenvolvimento com as temperaturas elevadas e a insolação.
Para compensar, grande parte dos pecuaristas investiu em cultivo de cereais de inverno para
ensilagem, especialmente trigo silageiro e aveia branca. As primeiras áreas para ensilagem já
começam a ser colhidas. Entretanto, a maior parte do trigo semeado no cedo foi afetada
pela geada, comprometendo a produtividade e qualidade. Rebanhos apresentam bom
escore corporal e boas condições sanitárias. A qualidade do leite foi favorecida com o tempo
seco, pois os úberes tiveram baixo grau de sujidades decorrentes da formação de barro.
Otimistas com a atividade, um maior número de agricultores tem procurado os
escritórios municipais da Emater/RS-Ascar com intenção de melhorar as instalações de
ordenha e adequá-las para então aumentar o rebanho. Muitos produtores de leite estão
renovando as operações de custeio pecuário e agrícola de milho junto aos agentes
financeiros, gerando forte demanda por elaboração de projetos. Há intensa movimentação
para organizar a próxima safra de verão orientada ao cultivo de milho silagem e à
implantação de pastagens. Produtores das regiões de clima mais quente já iniciaram a
semeadura das primeiras áreas de milho, destinadas à produção tanto de silagem quanto de
grão. Os produtores estão apreensivos em relação aos custos de alimentação.

OVINOCULTURA
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, animais apresentaram menor taxa de
ganho de peso ainda como efeito da estiagem. Na Campanha, com o retorno das
precipitações, aguarda-se melhoria na oferta de plantas forrageiras, especialmente nas áreas
de campo nativo. Na Fronteira Oeste, a situação das pastagens é mais favorável. Em Quaraí,
o rebanho apresenta bom estado corporal; mas houve morte de alguns animais,
possivelmente pelo frio extremo e pelas condições adversas na semana anterior.
Na de Soledade, a onda de calor na semana estimulou o crescimento de pastagens
de maneira geral; as de verão se recuperam da queima por geadas, enquanto as de inverno,
principalmente azevém, aumentaram a oferta. O rebanho manejado nessas áreas ganha
peso. Ovinos manejados em campos nativos também começam a ganhar peso, pois a oferta
desse volumoso está aumentando.
Na regional de Porto Alegre, tem havido recuperação gradual do estado corporal dos
animais. Ainda há relatos de perda de cordeiros e matrizes que chegaram fracas na parição.
Rebanhos estão acessando pastagens cultivadas ou recebendo ração em algumas
propriedades. Foram realizados projetos de piqueteamento de pastagem e campo nativo na
região, com ótimos resultados. A orientação é para uso das melhores pastagens por aquelas
categorias com maior necessidade; o uso de feno e silagem é uma alternativa.
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Na segunda metade da semana, o clima foi menos favorável ao nascimento dos
cordeiros, com algumas chuvas mais frias em determinados locais da regional de Pelotas. As
temperaturas mais baixas associadas à umidade proporcionam a sensação térmica
prejudicial ao cordeiro recém-nascido, pela diferença desta temperatura em contraste com a
do útero.
Ovelhas em final de parição. As condições atuais de clima mais seco favoreceram as
parições, e os cordeiros se desenvolvem normalmente. Os cuidados devem ser constantes,
pois alguns partos têm de ser atendidos. Seguem a assinalação, a castração e a descola dos
cordeiros, sendo que alguns criadores preferem a lua minguante de setembro para estas
operações.
De maneira geral, as condições sanitárias do rebanho ovino continuam satisfatórias.
A incidência de verminoses é baixa; no entanto, devem ser mantidos os cuidados. Em alguns
locais há incidência de piolhos.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço médio do
cordeiro para abate no Estado aumentou de R$ 7,66 para R$ 7,74/kg vivo.
Na regional de Bagé, o preço médio das categorias é de R$ 250,00/cab. ovelha de
cria, de R$ 250,00/cab. ovelha de consumo, R$ 6,00/kg vivo de capão e de R$ 7,00/kg vivo de
cordeiro. Na regional de Pelotas, os preços do quilo vivo são os seguintes: ovelha – de R$
5,50 a R$ 6,50; capão – de R$ 7,00 a R$ 8,00; cordeiro – de R$ 8,00 a R$ 9,00. Na de Santa
Rosa, o preço do quilo vivo da ovelha ficou em R$ 5,50; capão a R$ 6,50 e cordeiro a R$ 7,00.
É baixa a comercialização de ovinos neste período; o pico desta operação ocorre no final do
ano, com borregos desta safra. Na de Santa Maria, o preço do quilo vivo de cordeiro
aumentou para R$ 7,89; na de Soledade, não há oferta de cordeiros para abate, pois estão
em crescimento. Na regional de Porto Alegre, o preço do cordeiro variou de R$ 9,00 a R$
9,50/kg vivo e o da ovelha, de R$ 8,20 a R$ 8,50/kg vivo.
O mercado da lã permanece estagnado. Na regional de Pelotas, cooperativa de
Jaguarão está recebendo lã a depósito; fica classificada e enfardada, aguardando o mercado
se movimentar novamente.

APICULTURA
Nas regionais de Bagé, Erechim e Pelotas, as temperaturas amenas favorecem a
floração. Na de Bagé, os enxames que receberam alimentação proteica para estimular a
postura estão em intensa atividade nas primeiras florações. Aqueles para os quais não foi
administrada suplementação alimentar aos poucos retomam sua fase de produção. Na de
Erechim, os dias ensolarados, associados às temperaturas amenas, estimularam as abelhas à
procura por néctar e pólen. Algumas espécies de árvores, como citros, pitangueira, entre
outras, fornecem boa florada. Houve captura de alguns enxames nos últimos dias. Os
produtores seguem manejando as caixas com substituição de cera e limpeza de colmeias. Na
de Pelotas, o tempo ameno da semana favoreceu a ocorrência de enxameações, que
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coincidem com início das floradas de primavera. A floração abundante de espécies nativas e
eucalipto provoca uma atividade mais precoce nos enxames. Intensificam-se as atividades de
manejo e revisão de colmeias para a próxima safra.
Na de Ijuí, o frio intenso da semana anterior não trouxe grandes problemas às
colmeias. Não foi observada morte de abelhas. Com a elevação das temperaturas, as
operárias voltaram a realizar a coleta de pólen e néctar com mais intensidade.
Na região de Santa Rosa, as temperaturas amenas da semana favoreceram o
forrageamento dos enxames, embora a geada tenha reduzido de forma significativa a
presença de flores na região. A manutenção de floradas de canola e a temperatura mais
elevada até a metade da semana propiciaram forte movimentação dos enxames. Produtores
avaliam positivamente o desenvolvimento das colmeias neste inverno. O mesmo ocorre com
as abelhas sem ferrão. Com a elevação das temperaturas, há grande movimentação e
registro de capturas, principalmente de Jataí, Mirim, Canudo e Borás. A partir dessa semana
se espera a manutenção das temperaturas, estimulando assim o aumento das enxameações
e a saída das campeiras que fortalece os enxames.
Na de Caxias do Sul, o tempo se manteve seco, e a elevação das temperaturas
contribuiu para o pleno trabalho das abelhas campeiras, alterando totalmente a situação em
relação à semana anterior. Em geral, a população das colmeias se manteve estável, as caixas
apresentam boa reserva de alimentos e não foram constatados sinais de doenças ou abelhas
mortas nos alvados, nem desaparecimentos de enxames. O manejo dos apiários seguiu com
roçadas, revisão de colmeias, limpeza de melgueiras e de caixilhos, colocação de caixilhos
com cera alveolada nova, abertura de espaço para a postura da rainha e coleta de própolis.
Na regional de Soledade, a boa radiação solar e as temperaturas amenas para esse
período do ano favorecem as atividades apícolas. Tal cenário intensifica a atividade das
colmeias. Os apicultores realizam o preparo dos enxames para o período produtivo com a
troca de quadros velhos e alimentação artificial, entre outros ajustes. Já é registrado o
processo de enxameação, formação de novos enxames pelas colmeias-mães.
Nas regiões de Passo Fundo e Santa Maria, o tempo seco tem contribuído com a
sanidade dos enxames. Na de Passo Fundo, há enxames fortes e numerosos. Os produtores
manejam a limpeza dos ninhos e substituição de favos. Na de Santa Maria, intensificam-se os
preparos para safra com a retirada do redutor de alvado e poncho, além da troca de favos
escurecidos dos ninhos por cera alveolada.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, segue o
planejamento da próxima safra, com distribuição de caixas em novos apiários e captura de
enxames através de caixas-isca. Enxames estão em plena atividade devido ao tempo
favorável e à presença de floração. O frio anterior não afetou consideravelmente as
colmeias, embora tenham sido observadas mortes em algumas localidades.

Comercialização
Os preços têm se mantido estáveis; durante o período, houve procura pelo produto
tanto a granel quanto embalado.
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Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
4,00
8,00
8,00
12,00
4,50 a 15,00
7,00 a 10,00
6,00
7,00 a 13,00
7,00 a 8,00

Embalado (R$/kg)
24,00
25,00
18,00
20,00
13,00 a 25,00
18,00 a 21,00
11,00 a 25,00
13,00 a 20,00
12,00 a 15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
Na regional de Santa Rosa, o nível dos açudes voltou ao normal diante da
estabilidade do tempo na semana. A elevação da temperatura nos últimos dias contribuiu
para o incremento do metabolismo dos alevinos nos viveiros e por decorrência houve a
necessidade de aumentar o arraçoamento. Com o aumento da luminosidade, se observa o
bom desenvolvimento de fitoplâncton. Os técnicos da Emater/RS-Ascar têm orientado
cuidados com os predadores dos alevinos. O manejo se concentra nos cuidados com o nível
e a oxigenação da água e também com a alimentação. Prefeituras da região estão
estimulando e fomentando a ampliação de criação de peixes como nova alternativa de
produção e de renda para os agricultores.
Na de Ijuí, deu-se continuidade ao povoamento dos tanques e intensificou-se o
monitoramento de predadores de alevinos. Já nos tanques de engorda, a alimentação foi
retomada em ritmo lento.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, seguem ocorrendo
manutenções e melhorias nos reservatórios de água e nos tanques de criação. Produtores
continuam fornecendo alimentação compatível com o crescimento dos peixes. Na semana,
não ocorreram comercializações de pescado.
Na de Erechim, começa a procura por alevinos para o repovoamento dos tanques. A
taxa de renovação da água dos açudes está muito boa, o que tem contribuído para a
ausência de mortandade de peixes. A comercialização de pescado segue ocorrendo em nível
local, direto nas propriedades ou em feiras municipais.
Com o tempo seco e a elevação da temperatura na regional de Porto Alegre, os
técnicos da Emater/RS-Ascar orientam a aeração dos viveiros para o aumento da demanda
de oxigênio dissolvido e também a manutenção do nível de água dos tanques, aspectos que
contribuem para diminuição dos efeitos das inversões térmicas que ocorrem nesse período.
Recomendam também complementar a água nos viveiros sempre que possível, pois no caso
de queda acentuada das temperaturas, tal medida auxilia na diminuição dos efeitos da
inversão térmica.
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Comercialização
Os preços têm se mantido estáveis no Estado. Na regional da Emater/RS-Ascar de
Porto Alegre, o preço médio da Tilápia se mantém entre R$ 5,50 e R$ 6,00/kg de peso vivo; o
preço do filé nas agroindústrias, entre R$ 28,00 e R$ 36,00/kg.
Preços pagos aos piscicultores
Espécie
Carpa Húngara
Carpa Prateada
Carpa Cabeça grande
Carpa Capim
Cascudo
Dourado
Jundiá
Pacu
Piava (picada)
Tilápia
Traíra

Região de Ijuí
(R$/kg vivo)
6,30
6,40
6,20
7,20
9,50
5,80
-

Região de Erechim
(R$/kg)
10,00
10,00
10,00
12,00
29,00
18,00
15,00
25,00 (filé)
13,00

Região de Santa Rosa
(R$/kg)
10,00
10,00
10,00
12,00 a 15,00
12,00
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios regionais de Ijuí, Erechim e Santa Rosa.

PESCA ARTESANAL
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, pescadores intensificaram as
atividades durante a semana, aproveitando que o nível do rio Uruguai favoreceu a
disposição de equipamentos de pesca no leito. A comercialização segue ocorrendo,
conforme a procura dos consumidores.
Na de Pelotas, no município sede da região, segue o comércio nas feiras. Na Lagoa
Mirim, a captura de pescado tem possibilitado bons resultados. O nível da lagoa está se
recuperando com as precipitações.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, houve boas condições de pesca,
tanto no mar quanto nas lagoas. No mar, as condições foram muitos favoráveis; com as
águas turvas e correntes fortes, o camarão chegou nas águas rasas à beira-mar, trazendo
junto o Papa-terra, proporcionando boas pescarias. O período é de safra do Camarão-setebarbas e do Camarão-ferrinho. O destaque é para pesca de cabo no Litoral Norte, que
permitiu excelente captura do Camarão-ferrinho, sobretudo em Cidreira, que registrou
produtividade de seis toneladas. Tais registros apontam para uma safra farta, o que não
ocorria desde 2008, e trazem alento para os pescadores, pois tal produtividade atenua os
efeitos da crise econômica nas comunidades de pesca artesanal. O tempo se mantendo
favorável indica aos pescadores boas expectativas para a safra 2020, principalmente do
camarão, cuja captura se mantém até novembro. Nas lagoas, as condições de pesca
seguiram boas, e as espécies mais capturadas têm sido Traíra, Jundiá, Cará, Tainha, Pintado e
Cascudo. Em Tapes e Arambaré, as espécies mais capturadas foram Peixe-rei e Violinha.
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Comercialização
Os preços estão estáveis. As condições de comercialização na região se alteraram em
relação às semanas anteriores, em razão da boa safra do Camarão-ferrinho e do Camarãosete-barbas.
Na região de Pelotas, o preço do Camarão com casca é de R$ 7,00/kg; na região de
Porto Alegre, é de R$ 10,00/kg e do descascado, entre R$ 35,00 e R$ 50,00/kg.
Preços do pescado artesanal vendido inteiro na região de Pelotas
Espécie
Corvina
Tainha
Traíra

R$/kg
2,50 a 4,00
3,00 a 5,00
4,00 a 5,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Pelotas.

Preços do pescado artesanal na região de Porto Alegre
Espécie
Abrótea
Anchova
Anjo
Corvina
Linguado
Merluza
Pampo
Papa-terra
Pescada
Pescadinha
Tainha
Violinha

R$/kg peixe inteiro
10,00
10,00
-

R$/kg peixe eviscerado
16,00
6,00
14,00
19,00
-

6,00
10,00
12,00

R$/kg filé
20,00
25,00
20,00
25,00
25,00
17,00
16,00
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Porto Alegre.
Nota: Peixe-rei sem produção; Bagre, pesca proibida.

A regionalização administrativa da Emater/RS-Ascar se organiza em 12 escritórios
regionais, sendo que cada região contempla áreas geográficas dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento – Coredes, conforme mapa abaixo.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2143, 03 set. 2020)

Produtos

Unidade

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

50 kg
kg vivo
kg vivo
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
kg vivo
60 kg
kg vivo

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

03/09/2020
91,27
7,21
7,74
222,06
50,44
126,63
37,67
5,09
57,55
6,22
31/0804/09

27/08/2020
78,16
7,21
7,66
214,71
48,17
121,01
37,13
4,91
56,29
6,24

06/08/2020
64,42
7,18
7,76
198,13
45,10
109,12
37,07
4,67
55,23
6,29

05/09/2019
43,88
5,44
7,15
138,83
33,18
78,79
27,37
3,66
42,08
4,74

24-28/08

03-07/08

02-06/09

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2015/2019
GERAL
SETEMBRO
49,47
50,73
6,13
5,83
6,91
7,13
202,28
192,39
36,83
38,24
82,20
84,47
30,28
31,50
4,30
4,55
41,20
43,75
5,38
5,01

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2143 (03 set. 2020).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.
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Notas Agrícolas

Programa levará tecnologias 4.0 para o agronegócio
Edital do programa Agro 4.0, será lançado nesta quinta-feira. Inscrições
podem ser feitas até o dia 26 de setembro
Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Economia (ME) e da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) lançam nesta quinta-feira (3) o edital do programa Agro 4.0, que recebe inscrições até o
dia 26 de setembro. Serão investidos R$ 4,8 milhões em 14 projetos pilotos de adoção e de
difusão de tecnologias 4.0.
O objetivo do programa é promover, por meio destas tecnologias, o aumento de
eficiência e de produtividade, e redução de custos no agronegócio brasileiro. O edital, na
modalidade concurso, é voltado a empresas usuárias de tecnologias 4.0 do setor produtivo,
especialmente, produtores rurais e agroindústrias, que irão realizar a adoção de tecnologias 4.0
em suas unidades, fazendas ou plantas. Estas empresas poderão submeter propostas de
projetos em parceria com demais Instituições.
O webinar de lançamento do edital do programa Agro 4.0 acontece hoje às 15h, no link:
bit.ly/31L7ii9
O secretário-adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Inovação do Mapa, Pedro
Correa Neto, destaca que a agricultura digital é uma das prioridades de inovação para o Mapa e
o Programa Agro 4.0 é um dos grandes promotores de difusão de tecnologia no ecossistema do
agro. “Ações como essa fortalecem a rede de inovação no agronegócio brasileiro, conectando
soluções desde os produtores rurais até as startups, incrementando as ações por meio de
conectividade, internet das coisas, aprendizagem virtual, blockchain e inteligência artificial", diz.
"Essa iniciativa visa estimular o ambiente de inovação digital no agronegócio por meio de
soluções práticas e aplicadas às cadeias de valor nos segmentos dentro e fora da porteira, como
também em ecossistema de cadeias produtivas. Estamos alavancando o futuro do agronegócio
com soluções digitais", avalia o diretor do Departamento de Apoio à Inovação para a
Agropecuária do Mapa, Cleber Soares.
“O Programa Agro 4.0 irá possibilitar e gerar uma maior disseminação de tecnologias
digitais no agronegócio, com foco em aumento de eficiência, produtividade e redução de custos
junto a produtores e indústrias” explicou Igor Calvet, presidente da ABDI.
Temáticas
Ao todo, o edital contempla quatro categorias, relacionadas à cadeia produtiva do
agronegócio, incluindo empresas dos setores primário, secundário e terciário. Para cada
categoria, foram identificadas temáticas de aplicação, às quais os projetos deverão estar
alinhados: (i) segmento de insumos (fertilizantes, defensivos, rações, máquinas e
equipamentos); (ii) segmento primário (agricultura, pecuária, pesca, aquicultura); (iii) segmento
secundário (fabricação de produtos alimentícios); e (iv) integração de segmentos, incluindo
segmento terciário (integração de elos da cadeia - abrangendo serviços de tecnologia da
informação e comunicação, logística, entre outros).
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A premiação varia de R$ 300 mil para até quatro projetos nas categorias 1, 2 e 3; a R$
600 mil para até dois projetos na categoria 4. Os projetos selecionados serão conhecidos ainda
em 2020 e terão, a partir da divulgação, um prazo de sete meses para a execução e outros 12
meses para o monitoramento dos resultados.
Previamente ao lançamento do edital, foi realizada uma consulta pública com ampla
participação dos setores relacionados ao agronegócio e mais de 80% dos contribuintes
manifestaram interesse em participar do edital.
Plano Nacional de IoT
Regulamentado em 2019, o Plano Nacional de Internet das Coisas – IoT tem o objetivo de
implantar a Internet das Coisas como ferramenta de desenvolvimento sustentável da sociedade
brasileira. Para a definição das estratégias do Plano, o BNDES sugeriu quatro verticais de
aplicação de IoT: indústria, saúde, rural e cidades. Para cada vertical, foi criada uma Câmara. A
Câmara Agro 4.0, liderada pelo Mapa e pelo MCTI, tem como objetivo promover ações de
expansão da internet no campo e a aquisição de tecnologias e serviços inovadores no ambiente
rural. O Programa Agro 4.0 da ABDI foi listado, na última reunião, como uma das iniciativas
acompanhadas pela Câmara.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destaca a importante
missão de levar conectividade ao campo, aliada às novas tecnologias. “O Plano Nacional de
Internet das Coisas (IoT.Br) é estratégico para a inovação e competitividade do Brasil em setores
como o agronegócio, saúde, indústria, turismo e cidades inteligentes, que foram as áreas
definidas como prioridades pelo MCTI no âmbito do Plano. Dentro do agronegócio, as aplicações
da Internet das Coisas e outras tecnologias 4.0 vão desde a coleta de dados para a melhoria do
solo até a aplicação precisa de defensivos, por exemplo”.
Fonte: Mapa (publicado em 03/09/2020).

Expointer Digital 2020 foi lançada oficialmente hoje
Entidades comemoraram a oportunidade de manter o evento em meio
a um ano difícil para o agronegócio
Um evento inédito na história dos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil. A
pandemia exigiu um esforço conjunto do governo e de entidades do agronegócio para não
deixar a Expointer 2020 passar em branco. “Partimos para o que a tecnologia proporciona, que é
nos aproximarmos e nos conectarmos virtualmente para que a gente possa divulgar nossas
potencialidades e celebrar negócios, movimentar nossa economia a partir do agronegócio”, disse
o governador do Estado, Eduardo Leite, no lançamento oficial da feira na tarde desta segunda
(31).
Entre os dias 26 de setembro a 4 de outubro, os visitantes vão poder acompanhar
transmissões por uma plataforma digital inovadora. "A gente vai aproximar aquelas mais de 420
mil pessoas que estiveram na Expointer do ano passado participando diretamente de suas casas
através deste formato”, comemorou o secretário da Agricultura, Covatti Filho, no início da
cerimônia.
Canais de TV Web
A plataforma exclusiva disponibilizará quatro canais com programação diária voltada
para todos os públicos. O Canal Expointer Digital transmitirá informações gerais da feira,
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exibindo notícias, debates, entrevistas e eventos oficiais. Os outros três canais serão
segmentados. O Canal do Agro atenderá ao público do plantio com temas como tecnologia,
avanços científicos, máquinas e implementos agrícolas. Tudo o que envolve criação de raças,
leilões, competições, provas técnicas e morfológicas estará disponível no Canal da Pecuária. O
entretenimento não ficou de fora, com o Canal de Shows exibindo apresentações de grupos
musicais.
Aqueles que não puderem acompanhar as programações ao vivo poderão assistir aos
acontecimentos do Parque de Exposições Assis Brasil pelo Portal Expointer Digital 2020, com
acesso fácil pelo desktop ou mobile.
Durante a live de lançamento o governador recebeu uma placa comemorativa que será
fixada no Parque Assis Brasil em homenagem aos seus 50 anos. Durante a live de lançamento o
governador recebeu uma placa comemorativa em homenagem aos 50 anos do Parque de
Exposições - Foto: Emerson Foguinho/Seapdr
Agricultura Familiar
Além de um espaço físico especial no parque, os pequenos produtores da agricultura
familiar terão um ambiente virtual de negócios na plataforma. Os produtos poderão ser
vendidos online. As compras serão viabilizadas via WhatsApp, com entrega à domicílio ou drivetrhu - que recebeu uma estrutura especial para respeitar as regras de isolamento social. Os
consumidores retiram os produtos sem sair do carro e sem contato físico com os entregadores.
Negócios
Espaços virtuais exclusivos estarão disponíveis para realização de negócios. As opções
vão desde botões para direcionamento ao WhatsApp até salas de negociação com atendimento
de clientes via call. Também será possível transmitir lives com conteúdos restritos e/ou
exclusivos. "É a Expointer da resistência e da inovação”, salientou o presidente da Federação
Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamachi. A Febrac é uma
das nove entidades coprodutoras da Expointer Digital 2020.
O setor de máquinas agrícolas, que sempre realiza grande volume de negócio na feira,
não terá espaço físico este ano e, por isso, terá destaque na plataforma digital garantindo o
sucesso da comercialização. “É uma novidade. Toda a novidade no início assusta, mas nós temos
certeza que a Expointer Digital veio pra ficar. Ano que vem, vamos estar no Parque Assis Brasil
comemorando as duas feiras juntas”, falou Claudio Bier, presidente do Sindicato das Indústrias
de Máquinas e Implementos Agrícolas no Estado, também coprodutora da feira.
Homenagem
No encerramento, o secretário Covatti Filho e governador Eduardo Leite fizeram uma
homenagem aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil. Entregaram uma placa que será
instalada no local. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, agradeceu o esforço de Covatti Filho:
"Jamais vai substituir o que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, mas temos
certeza que será um sucesso”.
Fonte: Seapdr (publicado em 31/08/2020).
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