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Palavra da Casa

Domingo é dia de celebrar a Extensão e os Extensionistas Rurais
No próximo domingo (06/12), comemora-se o Dia Nacional da Extensão e do
Extensionista Rural. Um momento emocionante para destacar a importância deste serviço e
destes profissionais em todo o Estado e país, para promoção do desenvolvimento do meio rural.
E falar de desenvolvimento não é o mesmo que falar em puro e simples crescimento
econômico. Desenvolvimento é muito mais amplo, pois envolve outros aspectos, como
sustentabilidade, qualidade de vida das pessoas e cuidados com o meio ambiente, ao mesmo
tempo em que se trabalha para a geração de renda das famílias rurais.
Famílias estas, de agricultores e pecuaristas familiares, indígenas, quilombolas,
assentados da reforma agrária e pescadores artesanais, que a Emater/RS-Ascar, só em 2019,
assistiu a mais de 230 mil por meio de uma equipe de cerca de 2 mil extensionistas em 100% dos
municípios gaúchos através de 497 escritórios municipais.
Neste Dia também é relevante ressaltar a parceria firmada com a Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), criadora e promotora de políticas
públicas as quais a Instituição executa com competência e credibilidade. Um contrato que, neste
ano, foi renovado, garantindo assim a manutenção dos serviços gratuitos e de qualidade de
Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) para os próximos cinco anos.
Entre as centenas de ações, podem-se destacar o Programa Estadual da Agroindústria
Familiar (Peaf), que tem cadastrado cerca de 4 mil empreendimentos, sendo 1,5 mil
agroindústrias já formalizadas, e também a Feira Virtual da Agricultura Familiar (Fevaf), um
aplicativo lançado em abril para promover o escoamento da produção e comercialização direta
por meio da conexão virtual entre o fornecedor e consumidor final, tão necessário nesse período
de pandemia da Covid-19. A ferramenta conta com cerca de 900 agricultores, agroindústrias e
cooperativas cadastradas e mais de cem mil visualizações de usuários.
Diante disso, é uma alegria muito grande estar à frente de uma Instituição dessa
importância e capilaridade, que possuiu o propósito de promover o desenvolvimento rural e
social com sustentabilidade.
Quero deixar aqui um reconhecimento muito especial a todos aqueles que fazem
efetivamente a Extensão Rural lá na ponta, no campo, que são nossos profissionais, nossos
extensionistas e, com certeza, nosso maior capital.
Parabéns aos nossos extensionistas! Parabéns à Extensão Rural!
Um grande e fraterno abraço!
Geraldo Sandri, presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar
DESTAQUE

Chuva ameniza situação de estiagem no Estado.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 26/11 A 02/12/2020
Nos últimos sete dias foram registradas chuvas expressivas em algumas regiões do
RS e temperaturas elevadas. Na quinta-feira (26) a propagação de uma frente fria provocou
chuva em todo Estado, com registro de temporais isolados. Na sexta-feira (27), observou-se
o avanço do sistema frontal em direção a SC, mas ainda ocasionou pancadas de chuva na
metade Norte do RS. Na metade Sul do Estado, o tempo permaneceu seco e houve um
ligeiro declínio nas temperaturas máximas. No sábado (28), uma região de baixa pressão
(cavado) propiciou a formação de um Sistema Convectivo de Mesoescala que provocou
pancadas de chuva, principalmente na região Central, Campanha e na Serra do Nordeste; em
Alegrete foram registrados 41 mm de chuva nesse dia. No domingo (29), novamente uma
frente fria provocou temporais na metade Norte e Oeste do Estado, e as rajadas de vento
ficaram próximas dos 70 km/h na região de Passo Fundo e Rio Pardo. Na segunda-feira (30),
a combinação entre a frente fria e a circulação dos ventos em baixos níveis da atmosfera
ocasionou pancadas isoladas de chuva no Oeste e Norte do RS. Na terça-feira (01/12), um
sistema de alta pressão deixou o tempo seco em grande parte do RS; apenas no Oeste e
Norte do Estado houve registros de chuva, próximos dos 30 mm em Santa Rosa e São Luiz
Gonzaga. Na quarta-feira (02), a formação de um ciclone sobre a região Oeste do RS
provocou o aumento da nebulosidade e a ocorrência de temporais, acompanhados de
ventos fortes e descargas atmosféricas, principalmente na metade Norte do Estado entre a
tarde e a noite.
Os maiores volumes acumulados de chuva oscilaram entre 80 e 105 mm no Oeste e
Norte do Estado. O maior registro diário de chuva foi em Tupanciretã, 67 mm em 29/11. A
temperatura mínima da semana ocorreu em 01/12 em Cambará do Sul (9,0°C) e a máxima
foi observada em Santa Rosa (35,1°C) em 27/11. Os registros dos volumes de chuva
acumulada no Estado, no período de 26/11 a 02/12, são provenientes da rede de estações
INMET, conforme o mapa abaixo.
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Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 02/12/2020.

PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 03 A 09/12/2020
Na próxima semana, haverá a redução das chuvas e as temperaturas máximas
ficarão ligeiramente mais amenas. Na quinta-feira (03), a permanência do sistema de baixa
pressão ainda deixará o tempo chuvoso na metade Norte do RS, principalmente na
madrugada e pela manhã. Na sexta-feira (04), a incursão do sistema de alta pressão deverá
manter o tempo firme e as temperaturas mais amenas em grande parte do Estado; há
possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas no Litoral Norte e na divisa com Santa
Catarina. No sábado (05) e domingo (06), ainda ocorrerá chuva de forma isolada na Serra do
Nordeste e no Litoral Norte do RS. Entre a segunda (07) e terça-feira (08), as instabilidades
persistem em grande parte do RS onde ocorrerão chuviscos/garoas, exceto na faixa Leste e
no Nordeste do Estado, onde poderá ocorrer chuva isolada. Na quarta-feira (09), o tempo
seco e as temperaturas em elevação vão predominar na maioria das regiões. Os totais de
chuva previstos mais significativos deverão oscilar entre 25 e 40 mm na Serra do Nordeste,
no Litoral Norte e em parte do Alto Uruguai. Nas demais regiões do Estado, os valores
deverão variar entre 0 e 20 mm.
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET.

Grãos

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

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A ocorrência de chuvas com distribuição desuniforme e volumes variados no Estado
não atrapalhou o avanço das colheitas em fase de finalização nas regiões de Bagé, Pelotas e
Caxias do Sul.
Fases da cultura do Trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2020
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 03/12

Em 03/12

Em 03/12

Em 26/11

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

0%

0%

0%

0%

Floração

0%

0%

0%

0%

Enchimento de Grãos

0%

0%

0%

0%

1%
99%

2%
98%

1%
99%

2%
98%

Plantio

Em Maturação
Colhido

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2015-2019.
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Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, a colheita está encerrada na Fronteira
Oeste. A produtividade variou entre 1.360 e 2.280 quilos por hectare. Na Campanha, o
tempo seco antecipou a maturação das lavouras, que se aproxima do final. Mesmo com a
significativa redução nos volumes de chuvas em novembro, as produtividades continuam
elevadas, com excelente qualidade dos grãos. Em Santana do Livramento, a colheita atingiu
75% dos cultivos, e o rendimento médio é de 2.400 quilos por hectare.
Na de Pelotas, 95% das áreas já foram colhidas. Em Santana da Boa Vista, Pelotas e
Canguçu, as atividades já foram encerradas. Em geral, as lavouras apresentaram bom
desenvolvimento e boa sanidade, permitindo alcançar bons tetos de produtividade e
qualidade de grãos. O rendimento médio regional é de 2.400 quilos por hectare, com
destaque para Jaguarão, com 2.700 quilos por hectare.
Na regional de Caxias do Sul, a colheita continua em ritmo acelerado nos Campos de
Cima da Serra, onde ainda há 20% das áreas cultivadas a serem colhidas. O rendimento
médio vem se mantendo abaixo da expectativa inicial de 3.130 quilos por hectare, mas
compensado pela alta qualidade dos grãos e pelo peso hectolitro acima de 78.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
do trigo chegou a R$ 72,31, redução de 1,36% em relação ao da semana anterior.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, o preço varia entre R$ 65,00 e R$ 82,00; nas
de Pelotas e Caxias do Sul, o trigo é comercializado a R$ 70,00/sc.

CULTURAS DE VERÃO
Soja
A previsão de chuvas animou os agricultores que em várias regiões realizaram
plantios, mesmo sem condições adequadas de umidade; na sequência, as chuvas ocorridas
em todas as regiões contribuíram para a retomada das operações de plantio, que já atinge
61% no RS, para o desenvolvimento da cultura e também para o início das operações de
tratos culturais.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 03/12

Em 03/12

Em 03/12

Em 26/11

61%

47%

76%

76%

100%

100%

100%

100%

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

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, ocorreu um pequeno avanço
no plantio da cultura realizado na terça e quarta-feira com solo seco, pois os produtores
consideraram consistentes as informações de previsão de chuvas para o final da semana, o
que garantiria a germinação e emergência das plantas. Espera-se uma retomada intensa do
plantio para os próximos dias. Com o retorno da umidade, as sementes depositadas no solo
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iniciaram e/ou retomaram o processo de germinação com a absorção da água e o
crescimento da radícula. Produtores contam com que as sementes intactas no solo possam
germinar e diminuir a perda de plantas, melhorando o estande final das lavouras. As
lavouras emergidas apresentaram, em poucos dias, a retomada da turgidez das plantas e o
início da emissão de novas folhas. O clima seco e a umidade do ar muito baixa que
ocorreram nas semanas anteriores contribuíram para o aumento do ataque de pragas, em
especial tripes e ácaros, sendo necessário o controle em áreas onde as plantas eram
menores para evitar perda de área foliar.
Na de Bagé, com a previsão de chuvas, muitos produtores retomaram o plantio das
lavouras com o solo seco, antes mesmo da ocorrência das precipitações, antecipando a
operação. Estima-se que a área semeada se aproxime de 65% no regional, com índices
maiores em Dom Pedrito e Caçapava do Sul (75%) e menor em São Borja, com 40%
semeados. Após as chuvas ocorridas no final de semana, foram retomadas as operações de
aplicações de herbicidas tanto nas áreas de plantio direto quanto em áreas com cultivo
mínimo. Produtores na região da Campanha relatam grande dificuldade para obter produtos
específicos para o manejo de buva (conyza bonariensis). Não há relatos de incidência de
pragas e doenças nas lavouras de soja até o momento.
Na de Pelotas, as áreas de soja já plantadas estão em desenvolvimento vegetativo,
com estande de plantas satisfatório até o momento. Em algumas áreas, as plantas começam
a sentir a falta de umidade no solo. Se persistir sem chuvas ou precipitações com volumes
reduzidos, mais áreas ficarão sob essa condição de déficit de umidade, prejudicando o
desenvolvimento vegetativo. Produtores realizam os primeiros manejos culturais para
controle de ervas daninhas. Na maioria dos municípios, a operação de plantio segue
paralisada devido à falta de umidade no solo. Devido aos prognósticos climáticos, os
produtores vêm optando pelo escalonamento nos plantios e cultivares de soja com graus de
maturidade diferentes, deste as precoces até as de ciclo mais longo.
Com as chuvas ocorridas na última semana na regional de Passo Fundo, os
produtores retomaram o plantio da cultura, e a área plantada já compreende 50% de total
de 648 mil hectares. As lavouras encontram-se em fase de germinação – em alguns casos,
desuniforme – e desenvolvimento vegetativo.
Na de Soledade, o quadro geral da cultura é de normalidade; a ocorrência de chuva
na semana em grande parte da região aumenta o teor de umidade do solo e permite
avanços no plantio da cultura que atinge 85% da área prevista, com 30% dos cultivos em
germinação/emergência e 70% em desenvolvimento vegetativo. Em parte dos municípios do
baixo Vale do Rio Pardo não choveu no dia 26, porém a umidade do solo foi restabelecida
com as chuvas de sábado (28/11) que foram gerais na região e mais volumosas, permitindo
aos produtores a realização das operações de aplicação de herbicidas pós-emergentes nas
primeiras áreas plantadas.
Na regional de Erechim, há expectativa de aumento da área pelo replantio de áreas
liberadas da cultura do milho em função das perdas; 60% da área plantada encontra-se em
estado vegetativo.
Na de Santa Rosa, com a expectativa de chuva volumosa prevista para a semana,
muitos agricultores iniciaram ou retomaram o plantio da soja que estava atrasada, mesmo
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com o solo seco. Como os volumes das chuvas ocorridas na quinta e sexta-feira não foram
tão significativos, o plantio continuou por todo o final de semana. Houve avanço no
percentual da área cultivada de soja, passando dos 21% para 43%, e deve se intensificar no
decorrer dos próximos dias.
Na de Caxias do Sul, as chuvas das últimas duas semanas têm contribuído com a
umidade do solo, favorecendo, além do avanço das operações de plantio, o
desenvolvimento, a germinação e a emergência das últimas lavouras plantadas.
Após as últimas chuvas de muito boa intensidade ocorridas na região administrativa
da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, o plantio da soja deverá ser retomado com força
nestes próximos dias, e a área plantada seguramente passará dos 80%.
Na de Porto Alegre, a tendência de aumento da área plantada e a antecipação do
plantio refletem as expectativas de manutenção da boa cotação do grão e a possibilidade de
estiagem de dezembro a março. A cultura encontra-se em plantio, germinação e
desenvolvimento vegetativo.
Na de Frederico Westphalen, a semeadura da soja se intensificou, mesmo com
condições de solo seco, pois a previsão de chuvas mais expressivas e generalizadas fez com
que o produtor intensificasse a semeadura; assim, há 68% da área estimada semeada. São
observados ataque de pragas como tripes e algumas doenças de solo promotoras de
tombamento; o maior problema está no estande de plantas, e nestas áreas os produtores
que não utilizaram sementes com qualidade e que o fizeram em baixa densidade
possivelmente realizarão o replantio. Nos próximos dias, os produtores iniciam o manejo de
plantas invasoras nas lavouras de soja já estabelecidas, assim como o monitoramento e a
identificação de pragas e doenças. Nas áreas dos municípios de Sarandi, Rondinha, Ronda
Alta e Pontão, foi registrada chuva de granizo, comprometendo lavouras de soja e milho que
deverão ser replantadas; também ocorreram danos em galpões e estruturas em algumas
propriedades.
Mercado (saca de 60 quilos)
Segundo o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio do
grão no Estado reduziu de R$ 153,41 para R$ 145,62/sc., diminuição de 5,08% em relação ao
da semana anterior.
Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 145,62/saca de 60 kg)
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Observação: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são corrigidos por
valor nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Ano anterior

Média geral

Média mês

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2156, de 03 de dezembro 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 médio foi de R$ 153,00; em Santa Rosa, o preço
manteve a tendência de queda, e a média foi de R$ 141,04, contra os R$ 148,17 da semana
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anterior. Em Caxias do Sul, R$ 143,00. Em Pelotas, de R$ 144,00 a R$ 167,00. Em Bagé, entre
R$ 126,00 e R$ 163,00. Em Ijuí, os preços continuaram em queda na semana, praticados
entre R$ 140,00 e R$ 150,00, média de R$ 144,30. Em Frederico Westphalen, R$ 146,00. Em
Porto Alegre, média de R$ 143,50. Na regional de Santa Maria, preço de R$ 143,38/sc.

Milho
As precipitações de distribuição irregular e volumes variados no Estado ocorridas
durante a semana contribuíram para amenizar o déficit hídrico ocasionado pelo longo
período de tempo seco e para retomar os plantios e os tratos culturais.
Até 03/12, já chegam a 1.646 as comunicações de ocorrência de perdas para
cobertura do Proagro.
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020/2021
Fases

Safra atual
Em 03/12

Em 26/11

Safra anterior

Média*

Em 03/12

Em 03/12

Plantio

85%

83%

88%

91%

Germinação/Des. Vegetativo

44%

51%

48%

50%

Floração

27%

28%

23%

21%

Enchimento de Grãos

28%

21%

28%

27%

1%

0%

1%

2%

Em Maturação

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2016-2019.

Na de Frederico Westphalen, a chuva trouxe um alento às lavouras e aos produtores
que já se preparavam para encaminhar seguro e/ou transformar o milho em silagem. Nos
82.800 hectares ocupados para grãos, a expectativa inicial apontava a produtividade de oito
mil quilos por hectare. Porém, os danos pela estiagem são na sua maioria irreversíveis, e a
perda média está estimada em 50%. Muitas lavouras são periciadas e liberadas para o
aproveitamento da massa verde e para implantação de nova cultura, tendo em vista a janela
de semeadura – conforme o zoneamento agroclimático – ser favorável ao plantio de soja,
milho e feijão. Nas áreas destinadas à silagem, 50% dos cultivos já estão em enchimento de
grãos. Assim como para o milho grão, também para os cultivos de silagem as perdas são
irreversíveis e ultrapassam 60% da expectativa inicial de 33.562 quilos por hectare. O
retorno das chuvas fez o milho voltar a vegetar, manteve suas folhas mais túrgidas e
colabora no enchimento dos grãos, proporcionando qualidade superior ao que vinha sendo
observado. As orientações dos técnicos da Emater/RS-Ascar para os produtores que iniciam
a elaboração da silagem é para o uso de inoculantes visando a melhoria da fermentação, já
que a massa verde apresenta folhas secas, fibrosas e os grãos, menor quantidade de amido.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, as chuvas beneficiaram as lavouras já
estabelecidas, mas não recuperaram os danos causados às plantas em estágios reprodutivos
avançados. Nas áreas com semeadura recente, a chuva contribuiu para a germinação e a
melhoria do estande de plantas. Com o retorno da umidade dos solos, houve a retomada
dos plantios. Produtores aproveitaram para realizar o controle de ervas daninhas e a
aplicação de fertilizantes nitrogenados e potássicos a fim de estimular o crescimento das
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plantas. Em algumas lavouras, inseticidas também são aplicados juntamente com o herbicida
dessecante. Na Campanha, em algumas áreas é observada a presença de lagarta do
cartucho. Nestes períodos de estiagem, os técnicos da Emater/RS-Ascar recomendam o
monitoramento frequente das lavouras e tratamento para evitar danos.
Na de Soledade, 63% da área prevista do total de 77 mil hectares já foi plantada. A
região foi beneficiada com a ocorrência de chuvas em dois momentos. No meio da semana,
em grande parte do Alto da Serra do Botucaraí, Centro-Serra e parte do Baixo Vale do Rio
Pardo, os volumes de chuvas variaram de 10 a 25 milímetros. Já no final de semana (28 e
29), os volumes de chuvas foram maiores e gerais em toda a região; em alguns locais choveu
65 milímetros. As precipitações foram benéficas para todos os cultivos; porém, na maior
parte das lavouras que já se encontram em florescimento e enchimento de grãos, não
haverá reversão das perdas já ocorridas.
Na regional de Caxias do Sul, o retorno das chuvas abrandou as temperaturas
elevadas e, principalmente, restabeleceu a umidade do solo, fator imprescindível para a
retomada da semeadura. Entretanto, o volume de chuva está abaixo do necessário para o
bom desenvolvimento da cultura. As primeiras áreas começam a entrar em floração, fase
muito crítica para a deficiência hídrica. Nos Campos de Cima da Serra, onde se encontram as
grandes áreas cultivadas, o baixo volume de chuvas que ocasiona déficit hídrico desde a
semeadura causa desuniformidade no crescimento das plantas durante o desenvolvimento
vegetativo. Produtores aproveitam o reestabelecimento da umidade e realizam as práticas
culturais de adubação nitrogenada em cobertura e de controle das ervas concorrentes.
Na regional de Ijuí, o retorno das chuvas traz alívio para os produtores de milho, mas
não evita as perdas decorrentes do longo período de estiagem. As lavouras estão no estádio
reprodutivo, entre a formação de espigas e o enchimento de grãos, apresentando porte
reduzido e falha na formação dos grãos. A falta de umidade também prejudicou a realização
da adubação nitrogenada em cobertura em todas as lavouras. E naquelas em que foi possível
aplicar, boa parte da adubação não foi aproveitada pelas plantas. Nos próximos dias, será
possível quantificar as perdas das lavouras. Nos municípios com áreas irrigadas, a
produtividade média esperada foi pouco afetada. Os produtores se mobilizam para eliminar
a cultura e/ou aproveitar para a alimentação dos animais, liberando as áreas para
implantação de milho novamente ou direcionar para a soja, conforme o residual dos
herbicidas aplicados na cultura do milho.
Na de Pelotas, os cultivos para grão já atingem 51% de área semeada, do total de
50.956 hectares. As áreas para silagem estão mais adiantadas, com 68% do total previsto de
15.388 hectares. Na última semana de novembro, ocorreram precipitações que foram
importantes para amenizar a estiagem em algumas localidades. Ainda assim, a maioria dos
municípios continua com semeadura paralisada, pois as chuvas foram esparsas e de baixo
volume. Nas áreas já semeadas, as lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, com bom
estande de plantas, e os produtores iniciam os manejos da fase vegetativa, com aplicações
da adubação de cobertura, controle de ervas daninhas e monitoramento do ataque de
pragas, principalmente a lagarta do cartucho.
Na regional de Passo Fundo, foi finalizado o plantio. Há grande preocupação dos
produtores com a tendência de redução do potencial produtivo devido à falta de chuvas
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desde setembro até o final de novembro, principalmente nas lavouras em florescimento,
fase crítica para a deficiência hídrica. As chuvas ocorridas na região amenizaram
parcialmente os efeitos da estiagem.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, as chuvas amenizam os danos futuros,
mas não aliviam o já consolidado. Conforme levantamento realizado pela Emater/RS-Ascar,
as perdas médias consolidadas nas áreas de grãos chegam a 45%, com a produtividade
média estimada em 5.121 quilos por hectare. Nas destinadas à silagem, há perdas de
qualidade e produção de massa verde, estimadas em 50%.
Na regional de Santa Maria, o retorno das chuvas no final de semana permitiu aos
solos boa recuperação dos índices de umidade, com ótimas condições para o
desenvolvimento das lavouras já plantadas e possibilitando a retomada do plantio. A área
plantada já chega a 50% do total previsto de mais de 42 mil hectares, dos quais 30% já
entraram na fase reprodutiva. Apesar da recuperação das plantas em áreas em que o
período de estiagem foi mais extenso, haverá redução da produtividade. Atualmente, a
perda média é estimada em 6%.
Na de Porto Alegre, já foram implantados 70% dos mais de 33 mil hectares da área
prevista para grãos. É o mesmo percentual das lavouras de silagem, cuja previsão total na
safra é de 12.500 hectares; 20% estão em florescimento, período crítico para falta de
umidade. Já as lavouras em germinação e desenvolvimento vegetativo necessitam de chuvas
para garantir o estande de plantas. O preço médio da silagem está em R$ 370,00/ton. ou
entre R$ 0,15 e R$ 0,50/kg.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, as chuvas que quase não ocorreram
em novembro marcaram presença nos últimos dias do mês. Em alguns municípios, 95% dos
acumulados mensais precipitaram nos dias 28 e 29. Em Bossoroca, havia chovido apenas
quatro milímetros até o dia 26, sendo que os acumulados das últimas chuvas foram de 94
milímetros. As chuvas foram bem distribuídas, porém de volumes variados. Em Tuparendi,
os acumulados chegaram a 147 milímetros, enquanto que em Eugênio de Castro e Dezesseis
de Novembro, respectivamente a 65 e 62 milímetros. O estado de estiagem não foi revertido
na maioria das lavouras de milho, que permanecem com baixo desenvolvimento e com
perdas de produtividade. A expectativa atual é de 2.650 quilos por hectare, com redução
devido às geadas (2%) e à estiagem (66%), totalizando 68%. Tal situação provoca demanda
de vistorias das lavouras de grãos para amparo do Proagro, que já totalizam mais de 600
comunicados de perdas. Quanto às áreas destinadas à silagem, a situação se assemelha.
Naquelas lavouras de implantação, a situação é mais drástica, com produção muito baixa,
em que o corte para silagem não compensa. Em média, as perdas estão estimadas em 70%
em relação à expectativa inicial de produtividade média de 40 toneladas por hectare.
Mercado (saca de 60 quilos)
Segundo o levantamento semanal da Emater/RS-Ascar no Estado, o preço do milho
alcançou R$ 79,00/sc., 1,13% menor que o da semana anterior.
Na região de Ijuí, o produto segue valorizado entre R$ 80,00 e R$ 81,00. Disponível
em Cruz Alta, R$ 90,00. Na de Frederico Westphalen, varia entre R$ 76,00 e R$ 78,00; na
regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, o preço se mantém estável em R$ 70,00. Nas
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de Caxias do Sul, Bagé e Passo Fundo, o preço é de R$ 80,00; na de Santa Rosa, R$ 76,95. Na
regional de Pelotas, varia entre R$ 60,00 e R$ 90,00. Na de Erechim, o preço médio é de R$
75,00; na de Soledade, R$ 79,00; e na de Santa Maria, R$ 79,60/sc.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 79,00/saca de 60 kg)
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Arroz
A sequência de dias de tempo seco no RS foi interrompida por chuvas que ajudaram
no desenvolvimento dos cultivos e na implantação final das lavouras, que já chega a 98%.
Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 03/12

Em 26/11

Safra anterior

Média*

Em 03/12

Em 03/12

98%

97%

88%

91%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2016-2019.

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, as chuvas registradas na
semana garantiram boas condições para a melhoria no estande das lavouras que
apresentam baixa população de plantas. A reposição de umidade também beneficiou os
trabalhos de irrigação em fase inicial, permitindo economia de água necessária para
saturação dos solos. Nota-se significativa melhoria no desenvolvimento das lavouras após o
estabelecimento da irrigação, coincidindo também com a elevação das temperaturas e a
absorção da adubação nitrogenada. Onde as condições de umidade permitiram, foram
realizadas aplicações de herbicidas e de fertilizantes nitrogenados logo após as
precipitações. O aspecto fitossanitário é bom, com baixa incidência de ervas daninhas.
Na de Santa Rosa, produtores fazem o manejo da irrigação com lâmina baixa para
evitar desperdício de água das barragens e garantir o suprimento para o desenvolvimento da
cultura. Ainda são preparadas algumas áreas para semeadura mais tardia, aproveitando as
condições de solo seco que favorecem a mecanização das áreas.
Na de Porto Alegre, a chuva permitiu a continuidade dos trabalhos de preparo e
semeadura, que já chega a 96% dos 216 mil hectares previstos. O estado fitossanitário dos
cultivos é muito bom.
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Na de Santa Maria, o plantio chegou a 80% do total previsto de 133 mil hectares. As
lavouras se encontram nas fases de germinação e desenvolvimento vegetativo, com bom
estande de plantas e bom estado fitossanitário.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Soledade, 80% dos cultivos do total
de 28.862 hectares previstos já foram implantados. As chuvas volumosas ocorridas na região
orizícola beneficiaram as lavouras implantadas e também contribuíram para aumentar a
carga hidráulica dos reservatórios; ainda assim, os baixos níveis de água dos açudes e cursos
de água preocupam os orizicultores diante do cenário que prevê precipitações abaixo da
média para os próximos meses.
Na de Pelotas, restam algumas poucas áreas por semear em Pedras Altas, São José
do Norte, Tavares, Canguçu e Turuçu. A semana foi bastante favorável para as semeaduras,
mas há necessidade de chuvas para auxiliar na germinação e emergência. Das lavouras,
100% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, com bom estande de plantas e
condições normais de sanidade.
Mercado (saca de 50 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
do arroz chegou a R$ 100,76/sc., 1,34% menor que o da semana anterior.
Na regional de Bagé, os preços variaram entre R$ 93,00 e R$ 105,00; na de Pelotas,
entre R$ 100,00 e R$ 103,40. Na região de Santa Rosa, R$ 98,00; na de Porto Alegre, R$
115,00; na de Soledade, R$ 95,50. Em Santa Maria, o preço médio de comercialização
chegou a R$ 96,75/sc.

Feijão 1ª safra
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Porto Alegre, Soledade
e Pelotas, a falta prolongada de chuvas vem comprometendo o desenvolvimento das
lavouras. Na de Frederico Westphalen, as semeadas em final de setembro e início de
outubro apresentam melhores condições de desenvolvimento e poderão manter o potencial
em decorrência da retomada das chuvas. A expectativa é de chegar em 1.684 quilos por
hectare. No entanto, são poucas as áreas e não deve alterar a estimativa de perda de 70% na
produção. Na de Porto Alegre, a área implantada de 4.888 hectares superou a expectativa
inicial de 4.329 hectares, pois os agricultores apostam em uma melhor safra de feijão este
ano. Porém, os produtores estão apreensivos com o prolongamento da estiagem, visto que
30% das lavouras estão em floração e 9% em enchimento de grãos, fases críticas da cultura
para deficiência hídrica. Na de Soledade, 97% da área total de 3.164 hectares já foi plantada.
A falta de chuva durante a fase vegetativa – que compreende a maior parte das áreas
cultivadas – resultou em lavouras com baixa estatura de plantas e reduzido potencial
produtivo. A perda média estimada é de 18% da produtividade inicial prevista, de 1.500
quilos por hectare. Há áreas cujas perdas já justificam a solicitação do Proagro. O retorno
das chuvas evita o agravamento dos sintomas de déficit hídrico. Já a predominância de
tempo seco, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas de amenas/elevadas,
desfavorece a incidência de doenças; por outro lado, favorece o surgimento de ácaros que
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estão sendo controlados. Na regional de Pelotas, 85% do total da intenção de plantio de
2.242 hectares já estão semeados, e 6% das lavouras estão em maturação. Em geral, as
áreas se apresentam com bom estabelecimento inicial, bem desenvolvidas, bom estado
sanitário e bom estande de plantas. Porém, já começam a sentir a falta de umidade do solo,
ocasionando a diminuição das produtividades das lavouras. As altas temperaturas que
ocorreram durante o dia prejudicaram os cultivos na fase de floração, ocasionando o
abortamento de flores e também de vagens. Nas áreas de plantios mais recentes,
produtores realizam o manejo das plantas daninhas e de adubações em cobertura.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Santa Maria e Ijuí, o retorno das chuvas
melhorou as condições dos cultivos. Na de Santa Maria, as temperaturas foram elevadas
durante a semana – passaram dos 35°C –, mas o retorno das chuvas em 28 e 29/11 permitiu
aos solos uma boa recuperação dos índices de umidade e favoreceu o desenvolvimento das
lavouras já plantadas, que se encontram predominantemente em floração (40%) e
enchimento de grãos (30%). Na região de Ijuí, o retorno da umidade no solo fez a cultura
emitir novas flores nas áreas que se encontravam na fase de florescimento. Nas áreas de
cultivo do cedo, em estádio final de formação de grãos e/ou início de maturação, o potencial
produtivo está comprometido, e várias lavouras apresentam perda total. As lavouras
irrigadas seguem com bom desenvolvimento; representam uma pequena área no cultivo de
feijão primeira safra.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar, o valor do saco
de 60 quilos é de R$ 236,88, com diminuição de 0,89% em relação ao da semana anterior.
Na regional de Frederico Westphalen, o preço se mantém estável em R$ 260,00; na
de Soledade, R$ 250,00; na de Ijuí, R$ 230,00; na região de Pelotas, tem variado entre R$
200,00 e R$ 250,00; em Santa Maria, o valor é de R$ 250,80 e na região de Porto Alegre, o
preço varia entre R$ 290,00 e R$ 323,00/sc.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional de Ijuí, as olerícolas seguem com bom desenvolvimento, beneficiadas
agora com o retorno das precipitações e com o aumento da umidade no solo e no ar. Até a
quarta-feira, os cultivos a campo necessitavam grande aporte de água e apresentavam
folhas mais grossas e duras, principalmente os de repolho e couve. Além disso, o solo muito
seco dificultava as capinas e o remonte de canteiros. Culturas anuais de verão como pepino,
vagem e abóbora de tronco estão com boa produção, plantas com porte menor e boa
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1635, p. 14, 03 dez. 2020

sanidade. Reduziu a produção de brócolis e couve-flor. Diminuiu o público nas feiras. Preços
sem mudanças em relação aos da semana anterior.
Na de Bagé, semana com temperaturas muito elevadas, com médias cerca de 8°C
superiores às da semana anterior; variaram de 12,9°C a 40,5°C. A produção foi afetada no
início da semana, antes da ocorrência de chuvas em 26/11. Houve alta demanda por
irrigação, e as temperaturas extremas causavam murchamento em produções a campo nos
momentos mais críticos. Após as precipitações, as condições de produção e manejo
melhoraram sensivelmente, minimizando os efeitos da estiagem. Na Fronteira Oeste, em
São Borja, foram elaborados projetos de venda para o Programa de Aquisição de Alimentos
– PAA, visando a habilitação de 18 agricultores para entrega de produtos para o Exército,
sendo 11 famílias com fornecimento de hortigranjeiros e frutas e sete para venda de
produtos agroindustrializados. Com o retorno das chuvas na Campanha, em Candiota e
Hulha Negra, as perdas inicialmente observadas em lavouras de coentro para semente não
devem se ampliar. Alguns produtores planejam o início da colheita em duas semanas, devido
à antecipação do ciclo da cultura causada pela estiagem em novembro. As primeiras
camadas de flores devem garantir produtividades acima de 500 quilos de sementes por
hectare. Com a terceira camada da floração afetada pela estiagem, em Hulha Negra as
perdas podem alcançar índices de aproximadamente 35% da produtividade estimada no
início da safra. As lavouras de sementes de cenoura e salsa apresentam bom
desenvolvimento e sanidade.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, as condições climáticas da semana
foram favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento das culturas em geral. A alta
incidência de radiação solar e as temperaturas normais para o período, associadas à
ocorrência de chuvas leves, contribuíram para a regularização da produção de
hortifrutigranjeiros na região. Plantios de batata-doce foram finalizados, favorecido pela
chuva. Tomate e pepino seguem em plena produção; o retorno das chuvas eleva a umidade
relativa e propicia condições para o surgimento de doenças fúngicas nessas culturas,
demandando atenção por parte dos produtores. Segue a colheita de alho e cebola. As
chuvas da semana favorecem os cultivos de abóbora e moranga nas distintas fases (de
crescimento e reprodutiva). As lavouras precoces de moranga estão na fase de floração,
pegamento e formação de frutos; as tardias, em crescimento. A produção de brássicas é
satisfatória, principalmente em áreas irrigadas e com manejo adequado de pragas.
Ocorrência significativa de lagartas e pulgões, sendo necessário o manejo para evitar perdas
de produção e qualidade.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, predominaram céu aberto e
temperaturas altas, com grande amplitude térmica: máxima de 34,4°C e mínima de 15,8°C.
No município sede do regional, choveu 87 mm. As olerícolas cultivadas a campo estão com
desenvolvimento prejudicado; o plantio deverá ser retomado após estas chuvas. Culturas
em estufas estão com bom desenvolvimento.
Na de Pelotas, ocorreram chuvas esparsas e de pouco volume. As temperaturas em
elevação durante o dia e amenas durante a noite favorecem a olericultura. As reservas de
água estão todas recuperadas. Produtores aumentaram a frequência das regas, consumindo
mais água dos reservatórios. Segue a colheita de tomate, pimentão e do feijão-vagem em
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áreas de produção em ambiente protegido. Repolho em aumento de oferta; cenoura com
bom desenvolvimento e oferta estável. O milho verde segue sem oferta, mas áreas
apresentam bom desenvolvimento; previsão de oferta em dezembro. Seguem o preparo de
áreas e o plantio de mandioca.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface

Unidade

Preço (R$)

cx. com 18 unid.

5,00 a 7,00

Agrião da água

molho

1,80 a 2,00

Beterraba

molho

0,90 a 1,20

Brócolis
Cebolinha

unid.
molho

2,00 a 2,50
1,20 a 1,40

cx. com 20 kg
molho

45,00 a 55,00
0,40 a 0,50

Couve manteiga
Couve-flor

molho
unid.

0,50 a 0,80
2,80 a 3,40

Espinafre

molho

1,20 a 1,50

Cenoura
Couve

Feijão-vagem

kg

4,00 a 4,50

Pimentão

cx. com 10 kg

35,00 a 45,00

Repolho

unid.

0,60 a 0,80

Rúcula

molho

1,70 a 2,00

Salsa
Tomate

molho

1,00 a 1,30

cx. com 20 kg

60,00 a 70,00

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

Na de Santa Maria, as altas temperaturas ocorridas, com picos próximos dos 40°C,
principalmente durante a tarde, impediram o adequado desenvolvimento das olerícolas;
alguns produtores enfrentam dificuldade para irrigação pelo baixo nível dos reservatórios de
água. As últimas chuvas favoreceram tanto o plantio de novas áreas como o
desenvolvimento da mandioca. Os preços permaneceram estáveis.
Batata
Na regional de Caxias do Sul, está concluído o plantio da primeira safra, com
implantação e germinação destas lavouras em ótimas condições. As áreas em estágio
reprodutivo tiveram seu potencial produtivo afetado pelo déficit hídrico e,
consequentemente, se refletirá no volume a ser colhido. O retorno das chuvas de boa
intensidade passa a amenizar a preocupação e a estancar o percentual de perdas. Onde é
possível, utiliza-se a irrigação. Os tratamentos fitossanitários são realizados e há relatos de
ataque de ácaros e tripes.
Na de Passo Fundo, iniciou a colheita das lavouras de batata. A cultura apresenta boa
sanidade vegetal e há expectativa de bons rendimentos. Os preços praticados para o saco de
50 quilos foram de R$ 120,00 para a batata rosa e de R$ 130,00 para a branca.
Em Silveira Martins, na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, lavouras de
batata foram favorecidas pelas boas chuvas nos últimos 15 dias; continuam os tratos
culturais. O plantio totalizou 30 hectares. A batata rosa está cotada a R$ 170,00/sc. de 50
quilos e a branca, a R$ 130,00/sc.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1635, p. 16, 03 dez. 2020

Batata-doce
Na de Porto Alegre, com a redução da oferta no fim da safra, o preço seguiu o
mesmo patamar; a caixa de 20 quilos da roxa a R$ 45,00 e da branca, a R$ 50,00. A
implantação das áreas do tarde chegou a 55% da área planejada.
Cebola
Na regional de Caxias do Sul, intensifica-se a colheita das cultivares de ciclo longo –
Crioulas. De modo geral, essas cultivares apresentaram adiantamento do ciclo e,
consequentemente, da colheita devido à condição de secura. Além disso, apresentam calibre
reduzido. Mesmo em áreas com irrigação, o calibre ficou abaixo do potencial produtivo da
cultura. Os bulbos colhidos seguem com sanidade muito boa. O preço do produto
comercializado apresenta queda gradual nas últimas semanas, sendo que nos últimos dias o
preço da cebola caixa ≥ 3 sem toalete e sem cura está entre R$ 1,00 e R$ R$ 1,20. Cebola
inferior a calibre 3 normalmente é comercializada a valores próximos da metade do preço da
cebola caixa ≥ 3, ou seja, uma relação 2:1 (dois quilos de cebola calibre 2 equivale a um quilo
de cebola calibre ≥ 3).
Na de Passo Fundo, a cultura segue em desenvolvimento do bulbo. O preço está em
R$ 1,35/kg, na lavoura.
Na de Pelotas, 32% das áreas com a cultura estão em bulbificação, 40% na fase de
tombamento e 28% colhidas. O clima favoreceu a colheita e a cura adequada,
proporcionando cebolas com casca de boa coloração e que aguentam tempo prolongado de
armazenamento. As cebolas de cultivares tardias precisam de chuvas a fim de formar os
bulbos com tamanhos ideais para se enquadrarem na classificação tipo 3, que atinge os
melhores preços de comercialização. Em Rio Grande, Tavares e São José do Norte, os preços
pagos ao produtor estão entre R$ 20,00 e R$ 26,00/sc. de 20 quilos.
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, o cultivo da mandioca ocupa 6.589 hectares e se destina
basicamente para consumo humano, transformação em polvilho e, em períodos de
restrições alimentar, para os animais; 89% da área está implantada.

FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, a colheita escalonada da cultura do pêssego
segue regularmente com baixa produtividade devido aos danos das geadas; os frutos são
grandes, maiores do que os do ano anterior, com boa aceitação no mercado. Produtores
realizam as práticas de poda verde. Culturas do melão e melancia com crescimento rápido
dos frutos. Nessas, início do monitoramento e controle da broca das cucurbitáceas. Os
preços médios permaneceram estáveis: bergamota a R$ 2,70/kg; laranja, R$ 1,90/kg; melão,
R$ 4,50/kg; morango, R$ 17,50/kg; pêssego, R$ 4,00/kg.
Na de Bagé, pomares domésticos de pêssego e pera em frutificação e colheita;
amoras em pré-colheita, com frutos bem formados. As videiras estão em excelente estado,
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na fase de enchimento de bagas, com boa sanidade e vigor nas plantas de todas as
variedades. Em Quaraí, é provável a antecipação de colheita da Chardonnay, devido às altas
temperaturas e à insolação. A reposição da umidade dos solos pelas últimas precipitações
colaborou na uniformização dos cachos na fase durante a qual a planta mais demanda por
água. São realizados enxertos verdes em porta-enxertos implantados em 2019.
Na regional de Soledade, o mirtilo tem pouca área em produção comercial em
Soledade e Encruzilhada do Sul; cultivos em fase final de formação de frutos, ao que se
seguirá a colheita. Amora em colheita em Encruzilhada do Sul, com área expressiva. No
cultivo de noz pecã, ocorreu queda de frutos jovens por conta da falta de umidade no solo.
Ameixa
À exceção dos últimos dias, as condições climáticas de novembro ocorridas na
regional de Caxias do Sul, com intensa radiação solar e baixíssimos índices pluviométricos,
propiciaram um panorama de ótima sanidade dos pomares, sem nenhuma incidência de
fitopatias. Quanto às pragas, foi baixa a ocorrência, em pomares isolados. A colheita das
variedades mais precoces encaminha-se para o final e inicia a das de ciclo médio, como a
Fortune, com maturação forçada e antecipada, com ótima coloração e sabor, porém, com
calibre bem abaixo do potencial produtivo na maioria dos pomares. A principal cultivar
produzida na região Serrana – a Letícia, foi bastante afetada no seu potencial produtivo pelo
efeito das geadas tardias de agosto e setembro; e, agora, perde oportunidade de expressar
todo seu potencial de produtividade. Mercado aquecido, com bastante procura pela fruta. O
preço médio na propriedade para fruta a granel está em R$ 5,00/kg.
Na regional de Soledade, variedade Letícia e Fortune em fase final de formação do
fruto. Nessas variedades houve abortamento em função da geada tardia, o que irá reduzir a
produtividade dos pomares. Alta incidência de mosca-das-frutas na ameixa, exigindo manejo
criterioso para não afetar a qualidade do produto.
Banana
Na regional de Porto Alegre, a oferta da safra gaúcha está baixa, pressionando a
elevação dos preços. A cotação está em alta; a da caixa de 20 quilos da banana tanto Caturra
como Prata é de R$ 44,00 de primeira qualidade e de R$ 28,60 de segunda.
Caqui
Na regional de Passo Fundo, pomares encontram-se em boas condições
fitossanitárias, com baixíssima incidência de pragas e doenças. As chuvas da semana
melhoraram o desenvolvimento das plantas, favorecendo o crescimento dos frutos. Seguem
os tratamentos sanitários.
Citros
Na regional de Erechim, com 2.944 hectares de laranja, o preço nesse final de
colheita aumentou para R$ 0,80/kg.
Na de Frederico Westphalen, com a volta das chuvas e em função de apresentar
poucas frutas, as laranjeiras irão formar nova brotação e nova floração. Devido a isso,
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técnicos estão a campo recomendando práticas de adubação nitrogenada, adubação das
folhas e manejo fitossanitário. A expectativa é de que com a manutenção das chuvas e com
nova floração, o potencial produtivo possa ser recuperado.
Na de Passo Fundo, a colheita de laranja Valência e Folha Murcha avançou na
semana; produtores realizam monitoramento de pragas e doenças e aplicam os tratamentos
fitossanitários preventivos. Além disso, intensificam os cuidados e aplicações de iscas para o
controle de mosca-das-frutas, evitando maiores danos aos frutos. O preço recebido é de R$
15,00/cx. de 25 quilos para frutos de mesa; Valência para indústria cotada a R$ 480,00/t.

Maçã
Na de Passo Fundo, o início da colheita está previsto a partir da segunda quinzena de
dezembro. As condições dos pomares melhoraram a partir das chuvas ocorridas na última
semana. Os produtores dão continuidade ao monitoramento de pragas e doenças, aos
tratamentos fitossanitários, tratos culturais e à limpeza dos pomares.

Melancia
Segue a colheita. Na regional de Soledade, as chuvas leves durante a semana
elevaram a umidade do solo, mas ainda em níveis insuficientes em algumas lavouras em Rio
Pardo e Encruzilhada do Sul. Na de Porto Alegre, os preços seguem baixos, em R$ 0,60/kg.

Morango
Na de Pelotas, a oferta de morangos é estável; a produção é favorecida pelo clima,
com a ocorrência de noites mais frias. Mas na semana houve temperaturas diurnas muito
elevadas, acima de 35°C, que ocasionaram prejuízos com a queima de algumas frutas e
morangos com tempo bem menor de pós-colheita. Doenças e pragas são manejadas e estão
sob controle.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, na última semana, as condições
climáticas para a cultura do morangueiro foram favoráveis. O volume de frutos colhidos foi
bastante satisfatório, com destaque para os pomares formados entre fevereiro e março,
com mudas espanholas. Nesse período, a produção destas mudas proporcionou bons
volumes de frutas, de excelente calibre e qualidade geral, destacando-se também a boa
conservação dos frutos no pós-colheita. Os preços de comercialização continuam
apresentando relativa estabilidade. Na venda para mercados, fruteiras e Ceasas, os valores
praticados ficaram entre R$ 9,00 e R$ 15,00/kg. Os valores recebidos pelos produtores na
venda direta continuaram entre R$ 10,00 e R$ 18,00/kg.
Na de Santa Maria, a ocorrência de chuvas foi importante para o bom
desenvolvimento das frutíferas que já sofriam com a falta de umidade no solo. Morango em
plena colheita. Em Agudo e Santa Maria, o preço médio continua a R$ 20,00/kg; em
Formigueiro, R$ 18,00. De maneira geral, a safra é de frutos de extrema qualidade, sadios,
grandes, cor bem vermelha e saborosos, com adequados teores de açúcar.
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Oliva
Na regional de Pelotas, com 1.278 hectares de olivais, os pomares estão em plena
frutificação. O clima favorece o bom estado fitossanitário das plantas e dos frutos em
desenvolvimento. As expectativas são de uma safra dentro da normalidade, caso chova nas
próximas semanas. Oleicultores seguem com atividades de manejo nutricional nos pomares,
aplicações das adubações em cobertura e manejo fitossanitário.
Na regional de Bagé, seguem as operações de roçadas no cultivo de oliveiras, que
estão com pequenos frutos em formação. A cultura apresenta bom potencial produtivo
como reflexo de clima mais seco transcorrido durante o ano.
Pêssego
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, o total colhido chega a 60% da
safra. A qualidade está muita boa. A cotação está em R$ 8,00/kg na venda direta e entre R$
5,00 e R$ 7,00/kg no atacado pela Ceasa.
Na regional de Erechim, segue a colheita; frutos com boa qualidade e com menor
produtividade devido à estiagem.
Na de Passo Fundo, variedades precoces se encaminham para o final da colheita,
enquanto que as demais estão em fase de crescimento do fruto e início da maturação. Em
função da diminuição de chuvas, ocorreram a redução no desenvolvimento dos frutos e a
aceleração no processo de amadurecimento. As condições de clima mais seco contribuem
para a melhor sanidade dos pomares, porém as chuvas na semana trouxeram melhor
condição para o crescimento dos frutos das variedades tardias. Produtores realizam
monitoramentos de pragas e doenças, intensificando os cuidados, o combate à mosca-dasfrutas e os tratamentos fitossanitários para prevenção e controle de podridões de frutos.
Na regional de Pelotas, as condições climáticas seguem favoráveis à frutificação. Na
semana, o clima mais seco favoreceu as atividades de colheita. As temperaturas em elevação
durante o dia favoreceram a sanidade das frutas; à noite, as temperaturas entraram em
declínio, permanecendo normal a transição das fases dos frutos, com oferta regular e
equilibrada de frutos para a colheita. Para as cultivares tardias, cuja colheita está prevista
para a partir da segunda quinzena de dezembro, é preciso haver chuvas em volumes
significativos para o desenvolvimento normal dos frutos. Segue a colheita das cultivares de
ciclo médio, principalmente Granada, Kampai e Rubimel. Produtores dão continuidade às
aplicações preventivas de fungicidas para o manejo da podridão parda e de iscas tóxicas para
controle da mosca-das-frutas. Alguns produtores já aplicam inseticidas em cobertura total
devido à alta presença da mosca nos pomares. Seguem as reuniões do Sistema de Alerta. Os
preços dos pêssegos de mesa estão entre R$ 2,50 e R$ 4,00/kg, variando de acordo com o
cultivar, tamanho, a doçura e acidez dos frutos.
Na regional de Soledade, segue a colheita de pêssego de variedades semiprecoces,
como Chiripá; também da Rubimel. A incidência de mosca-das-frutas continua alta e inicia o
ataque de grafolita, a broca dos ponteiros do pessegueiro. Dependendo do nível de
incidência, são necessários o manejo da mosca e o da grafolita: o primeiro, para evitar o
comprometimento da qualidade do fruto nesta safra; o segundo, para o dos ramos
produtivos para safra seguinte. Continua a poda verde.
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Uva
Na regional de Passo Fundo, os parreirais encontram-se em boas condições
fitossanitárias, e as chuvas ocorridas na semana que passou favoreceram o desenvolvimento
das plantas e o crescimento das bagas. São realizados tratamentos fitossanitários e
monitoramento de pragas e doenças (míldio, oídio e podridões) da cultura.
Na de Erechim, onde há 420 hectares com a cultura, estão em fase de
amadurecimento as variedades precoces, como Niágara e Vênus.
Na regional de Soledade, as videiras se encontram na fase de formação das bagas.
Praticamente todas as variedades estão na fase de compactação de cacho, com enchimento
de bagas. A volta das chuvas e o aumento da umidade, associados ao calor, podem favorecer
o surgimento da peronóspora, conhecida como mufa. Produtores monitoram e fazem
tratamento preventivo. Em andamento a poda verde, com retirada de ramos,
desfolhamento e desponta.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 02/12/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 16 produtos ficaram estáveis em preços, oito apresentaram alta e em 11 ocorreu
baixa. Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os
produtos que tiveram variação de preços em 25% para cima ou para baixo. Nenhum produto
destacou-se em alta ou em baixa.
Na última semana de novembro, o mercado apresentou-se com comercialização
desaquecida. Esta situação é tradicional nos períodos do mês que antecedem a entrada dos
salários da população. O atual período começa a apresentar aumento na oferta de produtos
da safra gaúcha. Crescem os volumes ofertados de pêssegos, melões, ameixas, uvas,
melancias, tomates, pepinos, pimentões, morangas e abobrinhas, entre outros.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta
Banana Caturra
Batata
Couve-flor
Laranja suco
Mandioca
Pimentão verde
Tomate-caqui longa vida
Vagem
Produtos em baixa
Abacate
Abacaxi Caiena
Agrião
Cebola nacional

Unidade
kg
kg
cab.
kg
kg
kg
kg
kg
Unidade
kg
kg
molho
kg

24/11/2020
(R$/kg)
2,50
3,20
2,50
1,94
1,94
2,50
3,05
4,00

01/12/2020
(R$/kg)
3,00
3,60
2,91
2,00
2,00
3,00
3,61
4,50

Aumento
(%)
+20,00
+12,50
+16,40
+3,09
+3,09
+20,00
+18,36
+12,50

24/11/2020
(R$)
11,50
4,00
0,83
1,90

01/12/2020
(R$)
11,18
3,50
0,67
1,75

Redução
(%)
-2,78
-12,50
-19,28
-7,89
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Espinafre
Limão Taiti
Melão Espanhol
Melancia
Milho verde
Moranga Cabotiá
Pepino salada

molho
kg
kg
kg
band.
kg
kg

1,25
4,00
3,08
1,30
2,50
2,25
1,39

1,00
3,33
2,92
1,00
2,00
2,09
1,25

-20,00
-16,75
-5,19
-23,08
-20,00
-7,11
-10,07

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

Outras Culturas

Flores
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, as flores de corte têm procura
baixa por conta de estar proibida a realização de eventos sociais. Entretanto, as de tipo secas
como sempre-viva, statice e perpétua conseguem manter vendas nos pontos de
comercialização junto a feiras e ao varejo especializado. As plantas ornamentais de jardim e
ditas de forração (caixaria, grama, jardinagem) estão com altíssima procura. Os preços estão
em elevação constante, e já há sinais de desabastecimento. Provavelmente por conta da
pandemia, muitas pessoas investem em plantas nas moradias para tornar os ambientes mais
agradáveis, aumentando a venda de plantas de interiores, como folhagens e outras de vaso.

Cana-de-açúcar
Na regional de Porto Alegre, a cultura está em desenvolvimento vegetativo.. A falta
de chuvas ainda não afetou as lavouras, pois as plantas não apresentam sintomas; estão
com bom desenvolvimento. São realizados tratos culturais. A cana madura é utilizada para
alimentação animal. A cana-de-açúcar é comercializada a R$ 250,00/ton. As agroindústrias
continuam praticando o preço de R$ 4,50/kg. O melado é comercializado a R$ 6,00/L, o
açúcar a R$ 5,00/kg e a cachaça a R$ 10,00/embalagem de dois litros.
Na regional de Santa Rosa, o desenvolvimento e o crescimento das plantas foram
prejudicados pela estiagem, resultando em plantas com menor potencial produtivo; além
disso, ocorre baixa brotação e baixa população de plantas dos novos canaviais, o que levará
à redução na produtividade do canavial frente à expectativa inicial de 54 toneladas por
hectare. A colheita das lavouras destinadas à indústria de álcool está encerrada. Foram
colhidos aproximadamente 500 hectares, entre Porto Xavier e Roque Gonzales. O preço
recebido pelo produtor vinculado à agroindústria está em torno de R$ 65,00/ton. O preço
pago ao produtor de cana-de-açúcar para a região está em média R$ 91,70/ton.
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Criações

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

PASTAGENS
O período variou em função das condições meteorológicas que influenciaram
diretamente o desenvolvimento das pastagens. O início foi marcado por altas temperaturas,
fortes ventos e pela manutenção da falta de umidade no solo. A situação se modificou com
as chuvas que ocorreram em todo o Estado, amenizando os danos da estiagem. As áreas de
campo nativo reagem com uma maior taxa de rebrote, permitindo consequentemente a
ampliação da lotação e do tempo pastejo.
Os poucos produtores rurais que ainda mantinham pastagens de inverno estão
encerrando o uso deste recurso, pois a queda da qualidade devido à senescência das folhas
e ao amadurecimento das sementes inviabiliza o ganho de peso dos animais.
O plantio das pastagens de verão e do milho para silagem avançou após as chuvas,
com o consequente aumento da umidade nos solos.
Na região de Pelotas, em Morro Redondo, uma associação de produtores locais
acessou o Programa Forrageiro de Sementes de Verão 2020-2021 da SEAPDR/RS e recebeu
sementes de milheto e capim sudão, que estão sendo repassadas aos produtores.
Na região de Bagé, na Campanha, as pastagens de trevos e cornichão devem
apresentar melhorias significativas nas taxas de rebrote, sobretudo nas áreas piqueteadas e
com uso de fertilizantes. A qualidade destas pastagens continua satisfatória, mesmo com
aumento da proporção de plantas em floração.
Na região de Erechim, os plantios de milho para silagem sofreram danos muito
variáveis entre os municípios e mesmo entre as lavouras. Em alguns casos houve perda total,
com eliminação da cultura; em outros as perdas estimadas ficam na faixa de 10%. Nestes
casos as plantas poderão ser ensiladas, gerando um alimento com qualidade.

BOVINOCULTURA DE CORTE
O quadro adverso decorrente da estiagem foi amenizado com o retorno das chuvas
ocorridas no período. Com a melhoria nos níveis de umidade do solo, o desenvolvimento das
forrageiras está em plena recuperação, o que resultará no aumento do ganho de peso dos
animais. Contudo, com a dificuldade de implantação de pastagens devido ao longo período
de estiagem, os pecuaristas cuja atividade é baseada na oferta de espécies cultivadas estão
apreensivos com o risco de ocorrência de vazio forrageiro a partir da segunda quinzena de
dezembro.
Em relação ao aspecto sanitário, seguem os relatos de aumento da incidência de
carrapatos nos bovinos. Os extensionistas da Emater/RS-Ascar estão reforçando as
orientações sobre a importância de rodízio de princípios ativos dos carrapaticidas, o uso das
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dosagens recomendadas e a forma adequada de aplicação destes produtos, para evitar
controles ineficazes.
Permanece aquecida a comercialização de animais. Produtores com melhor
disponibilidade forrageira aguardam mais algumas semanas para a venda de animais para
abate, especulando uma elevação dos preços durante dezembro.
Na região de Soledade, o rebanho para abate está sendo manejado entre pastagens
cultivadas perenes (tífton e braquiárias) e campos nativos. As chuvas do período
proporcionaram o início do pastoreio das pastagens anuais (milheto e capim sudão), porém
com carga animal controlada, pois essas espécies são as mais afetadas pela estiagem. Na
região de Santa Rosa, os extensionistas da Emater/RS-Ascar orientam os pecuaristas a fazer
áreas com diferimento do campo nativo a fim de armazenar vegetação, caso a estiagem
continue ocorrendo.
Na região de Caxias do Sul, com a aproximação do período reprodutivo, muitos
produtores estão adquirindo touros e realizando exame andrológico. Nas propriedades onde
são utilizadas a inseminação artificial (IA) e a inseminação artificial em tempo fixo (IATF),
está sendo providenciada a compra de sêmen e hormônios para a realização dos protocolos.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, em Maçambará, o tamanho
do rebanho bovino sofreu forte queda neste ano, e hoje totaliza aproximadamente 70 mil
cabeças, redução de 40% no número de animais, em comparação com a média dos últimos
cinco anos; tal redução é influenciada principalmente pelo avanço das áreas agrícolas,
especialmente ocupadas pela soja.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Estado aumentou 0,71%, ficando em R$ 8,52/kg vivo, e o da
vaca para abate aumentou 2,80%, de R$ 7,49 para R$ 7,70/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 8,52/kg vivo)
45,00

9,00

38,99

40,00

35,67

35,00

8,46

6,13

7,94

6,28

6,96

7,00
6,00

30,00

%

8,52

8,00

25,00

R$

22,41

20,00

5,00
4,00
3,00

2,00

15,00
10,00

1,00

7,30

0,00
5,00

Semana atual

0,71

Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

0,00
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

Observação: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são corrigidos por valor
nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2156, de 03 de dezembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na região de Santa Maria, o quilo vivo do boi gordo foi cotado em média a R$ 8,64, e
o da vaca, a R$ 7,51; já na de Soledade, o valor ficou R$ 8,70 e R$ 7,60, respectivamente.
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Preços médios das categorias de bovinos de corte
Categoria
(R$ por kg|cab.)

Região
de Bagé

Região de
Erechim

Região de
Caxias do Sul

Região de
Pelotas

Boi gordo
Vaca gorda
Vaca de invernar
Vaca c/cria ao pé
Novilha
Novilho
Terneira
Terneiro

8,80
7,80
6,30
8,50
9,00

8,50
5,50
8,75

8,30
7,20
6,30
6,40
8,30
9,80

8,50
7,50
10,50

Região de
Porto
Alegre
9,40
8,25
2.500,00
3.650,00
2.650,00
3.100,00
11,25

Região de
Santa Rosa
8,60
7,00
7,25
3.100,00
8,45
9,25
9,10
9,75

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
O estresse calórico ocorrido no início do período, devido às altas temperaturas,
limitou o consumo de forragens pelos animais, principalmente os das raças europeias,
resultando em queda na produção do leite. Essa situação foi minimizada com as
precipitações e com a ampliação da oferta de forragens, tanto cultivadas quanto nativas. O
bom desenvolvimento das pastagens reduziu a dependência de silagem, poupando assim
essas reservas de alimentos.
Os animais seguem mantendo o escore corporal, e os cuidados sanitários têm como
foco o controle dos ectoparasitas. Mesmo com a ocorrência de chuvas, não houve formação
considerável de barro, não comprometendo assim a qualidade do leite, que se manteve
dentro dos padrões legais.
A elevação do preço das rações ficou evidenciada, pois os altos valores têm
impactado significativamente nos custos de produção. Como alternativa, produtores
aumentam a busca por alimentos concentrados como trigo, aveia e pequenas quantidades
de milho ainda disponíveis. Em algumas regiões, as reservas de silagem e feno continuam
sendo ofertadas para evitar a perda de estado corporal das matrizes.
Na região de Erechim, os produtores estão preocupados, pois avaliam que mesmo
com a ocorrência de chuvas, os reflexos negativos da estiagem sobre a oferta de alimentos
podem refletir sobre a atividade por até dois anos, uma vez que a produção de leite, a saúde
e a reprodução das vacas leiteiras já vêm sendo muito afetadas.
Na região de Santa Rosa, muitos produtores optaram por reservar alimentos, como
palha de trigo e aveia em áreas onde as culturas foram colhidas. Devido ao calor extremo,
optaram por colher o milho para silagem de planta inteira, como forma de garantir o uso
antes da perda total na lavoura.
Na região de Soledade, alguns produtores com mais dificuldade de manter a oferta
de alimentos para o rebanho antecipam os descartes. Muitas propriedades não estão
preparadas para enfrentar a estiagem.
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OVINOCULTURA
As chuvas registradas no período aumentaram a disponibilidade de forragens e
garantiram a permanência da oferta de alimentos, especialmente nas áreas de campo
nativo. No geral, os animais seguem com boas condições corporais.
Os cordeiros seguem com bom desenvolvimento, principalmente os animais
destinados à comercialização para abate, pois estão sendo manejados de forma
diferenciada, com suplementação na alimentação; o mesmo ocorre com os carneiros que
serão utilizados para reprodução.
Com as temperaturas elevadas do início da semana, os produtores rurais
aproveitaram para realizar a esquila dos animais remanescentes.
Em relação ao manejo sanitário, as condições meteorológicas em função da baixa
ocorrência de chuvas tendem a reduzir a ocorrência de verminoses graves nos ovinos, mas
as orientações são a manutenção do controle e o manejo preventivo, principalmente nos
animais que estão em engorda.
Na região de Porto Alegre, os animais começam a recuperar peso, devido à melhora
na oferta do campo nativo. Nas propriedades de ciclo completo, o desmame ocorre de
forma tardia, e as matrizes seguem com baixo escore corporal. Nestes locais os cordeiros
acabam não sendo preparados para as vendas de final de ano e somente alguns poucos
produtores realizam o desmane e suplementam a dieta.
Na região de Pelotas, a esquila é realizada na maioria das propriedades com o custo
médio de R$ 8,00/animal; segue a coleta de amostras de lã para testes de micronagem.
Na região de Bagé, em Maçambará, os criadores de raças ovinas com aptidão para
produção de carne já dispõem de cordeiros em ponto de abate, com médias de 35 a 40
quilos vivo.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio
do cordeiro para abate no Estado diminui de R$ 8,50 para R$ 8,30/kg vivo, correspondendo a
uma redução de 2,35%.
Preços médios das categorias de ovinos
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,50
8,00
8,82
9,00

Capão
(kg vivo)
7,50
8,50
8,00
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. | kg vivo)
300,00
7,00
10,25
6,90
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Nas regiões de Bagé e Santa Rosa, os preços médios pagos pelo quilo da lã se
mantiveram estáveis. Na região de Pelotas, foram os seguintes: Merina, a R$ 16,50; Ideal
(Prima A), a R$ 15,50; Corriedale - Cruza I, a R$ 8,00; Corriedale - Cruza II, a R$ 5,50.
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APICULTURA
As condições meteorológicas foram favoráveis à atividade. As chuvas aumentaram a
disponibilidade de floradas, havendo um incremento na produção do mel na maior parte das
regiões. Os produtores observam que as melgueiras já estão com bom acúmulo de mel
maduro, e a colheita deve iniciar ou ser intensificada na próxima quinzena.
Na região de Bagé, os produtores realizam as revisões de campo, principalmente
para a substituição de favos velhos por lâminas alveoladas. A produção deverá aumentar
com a reposição de umidade e com o aumento das temperaturas noturnas, consideradas
baixas para os enxames.
Na região de Passo Fundo, os apicultores intensificaram a primeira colheita de mel,
com bons rendimentos, resultado do tempo seco e da disponibilidade de floradas.
Na região de Soledade, a tendência é de que a safra de mel de primavera não seja
satisfatória, por conta da baixa população de abelhas campeiras nos enxames. Na de Ijuí, a
atividade também segue com baixa produção.
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, novamente houve relato
de mortandade de abelhas.
Comercialização
Na regional de Erechim, tanto a embalagem de própolis com 100 mililitros quanto a
de 130 gramas de pólen foram comercializadas a R$ 15,00.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Porto Alegre
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,00
8,00
12,00
12,20
5,00 a 15,00
8,00 a 10,00
7,00 a 13,00
7,00 a 8,00

Embalado (R$/kg)
24,00
25,00
22,00
22,00
15,00 a 20,00
19,00 a 24,00
13,00 a 20,00
12,00 a 15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
Em algumas regiões, a qualidade do ambiente aquático estava preocupando os
piscicultores em virtude da baixa taxa de renovação da água dos tanques de criação. As
chuvas do último final de semana amenizaram a situação, elevando o nível dos açudes e,
dessa forma, melhorando a qualidade da água.
Na região de Erechim, foi registrada a presença do parasito da espécie Lernaea
cyprinacea; no entanto, não houve mortandade significativa de peixes.
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Na de Passo Fundo, os produtores estão intensificando a liberação de alevinos e
ampliando o uso de alimentação nos açudes, como o uso de rações. Foram registradas
despescas de espécies alojadas em anos anteriores.
Na de Porto Alegre, avaliou-se que a chuva não foi suficiente para a reposição de
água nos tanques, e os piscicultores seguem preocupados com a manutenção da atividade.
Comercialização
Na região de Porto Alegre, o preço médio da tilápia ficou em R$ 6,00/kg vivo; as
carpas capim, prateada, cabeça grande e húngara a R$ 7,00/kg vivo; a R$ 14,50/kg as carpas
evisceradas e a R$ 23,50/kg as carpas em postas; filé de tilápia a 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)
6,00
6,10
6,00
6,50
6,10
-

Região de Erechim
(R$/kg)
10,00
10,00
10,00
13,00
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
18,00
18,00
-

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

PESCA ARTESANAL
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, as condições de
pesca no mar no período não foram favoráveis, devido às constantes mudanças de direção
do vento e à oscilação na correnteza. Nas lagoas internas, as espécies seguem em período de
defeso. O monitoramento do tamanho do camarão rosa na Lagoa do Peixe, que ocorre a
cada 15 dias, mostra que apenas 15% estão com nove centímetros ou mais, tamanho
mínimo exigido para que possa ocorrer a abertura da safra. Os preços seguem sem
alterações.
Na região de Pelotas, houve aumento da pesca da corvina, tainha e linguado. Os
pescadores estão com boas perspectivas em relação à safra de camarão. Os preços pagos
pelos pescados seguem os mesmos da última semana.
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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 2156, 03 dez. 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

03/12/2020
100,76
8,52
8,30
236,88
79,00
145,62
58,00
5,91
72,31
7,70
30/1204/12

26/11/2020
102,13
8,46
8,50
239,00
79,90
153,41
58,00
5,76
73,31
7,49

05/11/2020
102,00
7,94
8,69
240,00
73,16
160,12
56,00
5,79
79,35
6,94

05/12/2019
46,40
6,96
7,47
145,37
36,95
80,82
29,01
3,92
40,32
5,96

23-27/11

02-06/11

02-06/12

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2015/2019
GERAL
DEZEMBRO
49,47
46,71
6,13
6,28
6,91
7,01
202,28
186,35
36,83
36,24
82,20
82,40
30,28
28,19
4,30
4,32
41,20
40,64
5,38
5,47

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2156 (03 dez. 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.

Notas Agrícolas

Agricultura presta esclarecimentos sobre surtos de gafanhotos no Estado
Espécies encontradas na região Noroeste não são pragas de importância agrícola
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou
nesta quarta-feira (2) nota técnica redigida pelo Comitê de Emergência Fitossanitária para
Schistocerca cancellata que presta esclarecimentos sobre as ocorrências de gafanhotos no
Rio Grande do Sul. O Comitê é composto por técnicos da secretaria, Ministério da
Agricultura, Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da Universidade Federal de Santa
Maria, Embrapa Clima Temperado e Emater/RS-Ascar.
Conforme o documento, os surtos relatados nos municípios de Santo Augusto, São
Valério do Sul e Bom Progresso estão sendo monitorados pelas equipes da Seapdr a fim de
delimitar a área perifocal e abrangência das infestações. As espécies foram identificadas pela
Dra. Kátia Matiotti, da PUCRS, como indivíduos adultos de Zoniopoda iheringi e ninfas de
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Chromacris speciosa, ambas da família Romaleidae, que não tem hábitos migratórios. Sua
ocorrência é esperada, devido ao clima seco e à baixa precipitação acumulada nas últimas
safras de verão.
Ambas as espécies estão sendo mantidas no Laboratório de Manejo Integrado de
Pragas da UFSM, para estudos. As espécies não correspondem à Schistocerca cancellata,
estando momentaneamente descartada a infestação por este gafanhoto migratório. Tratamse de espécies endêmicas, de ocorrência natural e que normalmente não são pragas de
importância agrícola.
Foi observado que a preferência de hospedagem das infestações está centrada nas
áreas de mata nativa e vegetação espontânea. A prioridade dos levantamentos é constatar
se há desequilíbrio nas populações naturais com possibilidade de danos às lavouras
limítrofes aos focos.
A Seapdr e o grupo gestor estão atuando para a delimitação das ocorrências. Estão
sendo preparadas alternativas de emprego de soluções frente às infestações, caso se
configure risco de dano econômico à produção agropecuária.
A orientação do Comitê é para que produtores não tomem medidas preventivas
frente às infestações, sob a possibilidade de aumentar o desequilíbrio entre os inimigos
naturais dessas espécies e agravar os danos futuramente. Havendo constatação de surtos,
deve ser realizada comunicação através da rede de vigilância, pelos canais:
 Whatsapp: (51) 8412 9961
 E-mail: vigifito@agricultura.rs.gov.br
 Atendimento DDSV: (51) 3288-6289, 3288-6294
 Inspetorias e escritórios de defesa agropecuária da Seapdr
 Escritórios municipais da Emater/RS-Ascar
Informação nº 022/20 - DDSV - Infestação de gafanhotos
Fonte: Seapdr (publicado em 02/12/2020).

Entidades da Câmara do Milho elaboram documento com propostas
para reduzir os danos com a estiagem
As principais entidades da cadeia do milho, reunidas de forma online nesta manhã
(02) na Câmara Setorial do Milho, fecharam um documento com as principais propostas a
serem encaminhadas para o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), e para o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
Tributação
Na questão da tributação, para o Mapa, foi pedida a desoneração temporária de
PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social). E para o governo do estado, o diferimento de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) nas operações de importação de milho, já concedido
em outros momentos. Também foi solicitada a retirada do ICMS para equipamentos de
irrigação, que hoje está em 7%.
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De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips) e
do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), Rogério Kerber, a
evasão de divisas, com as estimativas de perdas superando 50% no plantio de milho no Rio
Grande do Sul, pode chegar a R$ 1 bilhão de reais. Isto porque a demanda do RS é de 6,5
milhões de toneladas de milho e a importação deve ficar entre 3,5 e 4 milhões de toneladas.
De acordo com Kerber, “as perdas estão muito próximas das observadas em 2012, quando
ocorreu uma seca seríssima no Rio Grande do Sul”.
Irrigação
A principal questão apontada pela Câmara Setorial é a reservação de água, que tem
entraves por parte dos órgãos de licenciamento. Uma das questões apontadas é a
impossibilidade de reservar água nas áreas de preservação permanente (APP´s), o que
dificulta muito a irrigação na Metade Norte. Da mesma forma, para a Metade Sul do Rio
Grande do Sul, necessita-se que seja respeitado o disposto no artigo 68 da Lei Federal
12.651/2012, o qual coloca claramente que o percentual de reserva legal em cada imóvel
rural vai depender das exigências existentes da lei vigente à época em que foram
consolidadas essas propriedades rurais.
Outro destaque é a renovação do Programa Mais Água Mais Renda, que tem a
licença expirando em abril de 2021. O programa, desde a sua criação, em 2012, já garantiu
cerca de 100 mil hectares de área irrigada no Rio Grande do Sul.
Outras questões
Outras questões apresentadas e demandadas pelo setor para o governo federal são a
compra e oferta de milho pela Conab e o Proagro e Seguro Agrícola para a cultura do milho,
que já está no documento encaminhado pelas entidades na metade de novembro.
O Superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Carlos Bestetti, destacou que está faltando produto no mercado, e que um novo pedido, de
mais 12 mil toneladas, já foi feito. E mesmo que seja aprovado, deve levar em torno de 60
dias para chegar, o que não resolve o problema do produtor neste momento. A previsão da
Companhia é de perdas de 50% na produção do milho gaúcho, o que levará a um aumento
substancial na importação de milho a fim de atender o demanda das agroindústrias de
proteína animal, produtores e demais consumidores.
De acordo com o gerente da Emater/RS, Rogério Mazzardo, 85% do milho já foi
plantado, e os prejuízos variam muito entre regiões, mas na média passam de 50%. As
regiões com maiores perdas são Missões, Alto Uruguai, Celeiro e Norte. Até agora, 92
municípios já tiveram situação de emergência decretada 7 municípios aguardam a
publicação do decreto. O gerente da Emater/RS também informou que a entidade está
atuando no levantamento de perdas para o Proagro e liberação da área para replantio.
Pró-Milho
O engenheiro agrônomo e assistente técnico da Câmara Setorial do Milho, Valdomiro
Haas, fez um relato das ações realizadas no âmbito do Programa Pró-Milho, lançado em
fevereiro de 2020, através de decreto estadual nº 55.033/2020. Haas destacou a realização
de várias atividades de divulgação e de apresentação do programa, como por exemplo, na
Expodireto-Cotrijal e na Expointer, a realização de 2 seminários regionais e de 6 webinar
técnico Pró-Milho/RS, a edição de 3 cartilhas técnicas. E também o foco na assistência
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técnica e extensão rural através da Emater, que de acordo com Haas, “se dá principalmente
no manejo da irrigação, na armazenagem de grãos e no manejo conservacionista do solo
para altas produtividades”.
Também foi aprovado o Comitê Gestor do Programa Pró-Milho, que fica com a
seguinte composição: Coordenação Geral da Seapdr e Emater, e Conselho formado por:
Apromilho, Acergs, Fundesa, Fecoagro/RTC, Asgav, Sips, Acsurs e Fetag. E o Conselho
Consultivo será formado por todos os componentes da Câmara Setorial do Milho.
Participaram da reunião representantes das seguintes entidades: Acergs, Asgav,
Conab/RS, Emater/RS, Fiergs, Fetag, Mapa/RS, Famurs, Apromilho/RS, Farsul, Sips, Fecoagro,
Acsurs, Sedetur e Seapdr.
Fonte: Seapdr (publicado em 02/12/2020).
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