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Palavra da Casa

Agroindústria: a ‘cereja do bolo’ da agricultura familiar
Chegamos ao final de mais uma edição da maior feira do agronegócio da América Latina, a Expointer, onde
tradicionalmente a Emater/RS-Ascar ocupa um espaço de destaque para apresentar todo o seu trabalho de Assistência Técnica e
Extensão Rural e Social (Aters), realizado de forma gratuita e continuada junto a 220 mil famílias de agricultores familiares de todo
o Estado.
Importante destacar que, apesar de toda a diversidade de trabalho que prestamos, a ‘cereja do bolo’ de toda a
Instituição são as 1.363 agroindústrias já legalizadas e as 2.126 cadastradas e em processo de regularização, até julho de 2019, por
todas as regiões do Rio Grande do Sul. Destas, 247 participaram neste ano do Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer,
realizada de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O espaço contou ainda com 65 empreendimentos
de artesanato rural, plantas e flores.
De acordo com os números anunciados no final da feira, houve um acréscimo de 13,51% nas vendas das agroindústrias
em relação ao ano anterior, o que representa mais de R$ 4,5 milhões comercializados neste ano.
A cada ano, o Pavilhão tem sido um dos espaços mais visitados durante a Expointer, já estando consagrado como um
local de visibilidade da agricultura familiar, de trocas e de conhecimentos. Esse contato olho no olho entre agricultor e consumidor
é cada vez mais valorizado e isso tem impulsionado as vendas desses empreendimentos familiares rurais gaúchos.
Hoje em dia, é praticamente impossível avaliar o estágio de desenvolvimento das agroindústrias no Estado sem passar
pela atuação da Emater/RS-Ascar, que desde o início da década de 50, quando foi constituída, se fortalece como referência de
prestação de serviços de Extensão Rural no país.
Naquela época de fundação da Ascar (junho de 1955), apenas algumas indústrias de pequeno e médio porte, de
laticínios, carnes e vinícolas, absorviam parte da produção de matéria-prima que, no geral, era transformada e comercializada de
forma mais rudimentar, num processo mais simples, caseiro e sem muita tecnologia. A falta de capacidade de absorção da
matéria-prima limitava a atividade de produção e as condições técnicas adequadas para sua transformação e atendimento às
necessidades do mercado.
No início dos anos de 1970, a Instituição já possuía uma equipe técnica especializada para atender tanto aos produtores
de leite como as indústrias de laticínios. Enquanto cooperativas e indústrias que operavam com leite passaram a receber
Assistência Técnica e capacitaram seus funcionários, ampliações, reformas e novos prédios foram projetados e novos
equipamentos, instalados. Com isso, novos produtos com mais tecnologia surgiram e começaram a atender mercados cada vez
mais distantes.
A partir da década de 1980, já com denominação de Área de Agroindústria, outros tipos de empreendimentos passaram
a ser acompanhados pela nossa Instituição, como frigoríficos/abatedouros de aves, bovinos e suínos; fábricas de embutidos, de
doces e conservas, de ração; vinícolas e destilarias, entre outras.
E foi só nos anos 2000, com o advento do Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf), que essa assistência se
fortaleceu e o foco principal passou a ser a pequena agroindústria. Políticas públicas de incentivo ao setor foram criadas para
garantir aos empreendimentos a adequação às normas de vigilância sanitária, o controle da produção e a procedência do produto,
garantindo maior qualidade e um alimento seguro aos consumidores.
Toda essa atividade de apoio à agroindústria dá condições ao agricultor familiar de produzir e comercializar toda a sua
matéria-prima, além de alento para ampliar cada vez mais a produção, com mais qualidade e regularidade, alcançando novos
mercados.
É como um círculo virtuoso, que reúne de confiança, espírito empreendedor, coragem e acesso a políticas públicas, sob o
trabalho e o empenho dos nossos extensionistas e a credibilidade da nossa Instituição. Assim fortalecemos o meio rural gaúcho,
garantimos renda e bem-estar a milhares de famílias produtoras gaúchas e alimentos em qualidade e quantidade a todos.
Valorize os produtos locais!
Apoie a agricultura familiar gaúcha!
Geraldo Sandri, presidente da Emater/RS e superintendente geral da Ascar

DESTAQUES
Trigo – lavouras do Rio Grande do Sul apresentam bom desenvolvimento.
Memória Ano 30 – Há 30 anos, no Informativo Conjuntural de 05 de setembro de 1989,
a cultura de trigo encabeçava a seção, reflexo do status de principal grão cultivado no Estado.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 29/08 A 04/09/2019
Na última semana ocorreram chuvas expressivas, e o frio retornou ao RS. Na quinta
(29), o tempo permaneceu seco, com temperaturas elevadas, que superaram 30°C na maior
parte do Estado. Na sexta-feira (30) e no decorrer do sábado (31/08), a propagação de uma
frente fria provocou chuva na maioria das regiões, onde ocorreram temporais isolados, com
registro de queda de granizo em várias localidades. No domingo (01/09), ainda foram
observadas pancadas de chuva no Alto Vale do Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste; nas
demais regiões, o ingresso de ar seco e frio afastou a nebulosidade e provocou o declínio das
temperaturas. A partir da segunda-feira (02/09), a presença do ar frio manteve o tempo
firme, com temperaturas baixas e formação de geadas em algumas regiões.
Os volumes de precipitação registrados oscilaram entre 10 e 30 mm na maioria das
localidades do Estado. Na Zona Sul, Planalto e em parte da Serra do Nordeste, os valores
variaram entre 35 e 50 mm, superando 60 mm em alguns municípios. Os totais mais
significativos observados na rede INMET/SEAPDR ocorreram nas estações de Ibirubá e
Serafina Corrêa (43 mm), Veranópolis (44 mm), Canguçu (45 mm), Bento Gonçalves (49 mm),
Jaguarão (52 mm), Caxias do Sul (53 mm), Canela (61 mm) e Santa Vitória do Palmar (63
mm).
A temperatura máxima da semana ocorreu em Campo Bom (33,8°C) em 29/08 e a
mínima foi registrada em Dom Pedrito e Quaraí (0,7°C) em 04/09.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 04/09/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 05 A 11/09/2019
Nos próximos sete dias há possibilidade de chuva forte em algumas regiões do RS. Na
quinta-feira (05) o tempo permanecerá seco, com predomínio do sol, temperaturas baixas e
formação de geadas ao amanhecer. Na sexta (06), o ingresso de ar úmido aumentará a
nebulosidade, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões. Entre o
sábado (07) e a segunda-feira (09), as temperaturas estarão em elevação e a presença de
uma área de baixa pressão deverá provocar chuva na maior parte do Estado, principalmente
na Metade Sul, onde há possibilidade de chuva forte e temporais isolados. A partir da terçafeira (10) a propagação de uma frente fria provocará pancadas de chuva e trovoadas em
todas as regiões.
Os valores previstos deverão ser inferiores a 25 mm na Metade Norte. Na Metade Sul
são esperados volumes mais elevados, que deverão oscilar entre 35 e 60 mm na maioria das
localidades, e poderão se aproximar de 100 mm na fronteira com o Uruguai.

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

No final da edição, oferecemos um mapa com a regionalização da Emater/RS-Ascar.

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
De modo geral, as lavouras apresentam bom desenvolvimento. No Estado, 59% das
lavouras encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e
alongamento do colmo), 32% na fase de floração e 9% delas na fase de enchimento do grão.
Nesta safra, a área estimada pela Emater/RS-Ascar para o cultivo do trigo é de 739,4 mil
hectares. A área de cultivo de trigo no Rio Grande do Sul corresponde a 37% da área
brasileira de plantio com o grão.
Fases da cultura do trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 05/09
Em 29/08
100%
100%
59%
69%
32%
27%
9%
4%
0%
0%
0%
0%

Safra anterior
Em 05/09
100%
58%
33%
9%
0%
0%

Média*
Em 05/09
100%
61%
29%
10%
0%
0%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2014-2018.

Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí (30% da área do Estado), que engloba os
Coredes Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, a cultura vem evoluindo rapidamente para
o estádio reprodutivo, iniciando floração e emissão das espigas. Com clima seco, a cultura
diminuiu o crescimento e apresenta folhas basais amareladas. A folha bandeira está com
desenvolvimento inicial satisfatório, coloração normal e baixa incidência de doenças, apesar
da incidência de oídio, concentrado nas folhas baixeiras; bom controle fitossanitário
realizado pelos produtores. A cultura apresenta excelente potencial produtivo até o
momento. A queda de granizo que ocorreu na noite de sexta atingiu poucas lavouras, com
danos maiores em Panambi. O impacto desta intempérie não altera a perspectiva de
produtividade da região, em função de ter atingido área pouco expressiva. Em 66% da área
de 221 mil hectares, a cultura encontra-se na fase de desenvolvimento vegetativo (final do
estádio de perfilhamento e iniciando elongação), 25% em início da floração e 9% na fase de
enchimento do grão.
Na regional de Santa Rosa (27% da área de trigo do Estado), que compreende os
Coredes Fronteira Noroeste e Missões, 36% das lavouras estão em desenvolvimento
vegetativo (iniciando a elongação), 52% em floração com emissão da espiga e 11% em
enchimento de grãos. Com a ocorrência da chuva na semana passada e do domingo
ensolarado, as condições climáticas têm colaborado para a melhoria das condições das
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1570, p. 5, 05 set. 2019

lavouras. Assim, com o bom aspecto geral das lavouras, se mantém a expectativa inicial de
produtividade para a região. Seguem em andamento as aplicações de inseticida para
controle da infestação de pulgão, que vinha ocorrendo devido ao clima seco, e de fungicidas
para controle do oídio (na parte inferior da planta) e da ferrugem da folha, principalmente
nas lavouras em desenvolvimento vegetativo e elongação do colmo; tem continuidade a
aplicação de fungicidas para prevenir a giberela nas lavouras em floração e espigamento.
Na regional de Frederico Westphalen (14% da área no Estado), que corresponde aos
Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, em 55% das lavouras o trigo está em
desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento do colmo), 40% em início da
floração e 5% delas encontram-se na fase de enchimento do grão. A cultura apresenta bom
aspecto visual, e os agricultores realizaram aplicações de fungicidas e adubação nitrogenada
em cobertura. Com a entrada da fase de floração, aumenta a preocupação dos agricultores
com o excesso de frio e a possibilidade de geadas na região.
Na regional de Passo Fundo (6,5% da área com trigo no Estado), que engloba os
Coredes Produção e Nordeste, 90% da cultura encontra-se na fase de desenvolvimento
vegetativo e 10% em floração. Os produtores monitoram pragas e doenças, realizando
controle quando necessário. Em algumas lavouras mais adiantadas, são aplicados
tratamentos fitossanitários preventivos. Destaque para os municípios de Não-Me-Toque
(com seis mil hectares) e Lagoa Vermelha (com quatro mil hectares), cujo rendimento em
2018 foi de 3,6 toneladas por hectare, acima da média do Estado, que é de 2,46 toneladas
por hectare.
Na regional de Santa Maria (5,5% da área do Estado), que engloba os Coredes
Central, Vale do Jaguari e Jacuí Centro, as temperaturas baixas, os dias ensolarados que
continuaram nesta semana e o retorno das chuvas favoreceram o desenvolvimento da
cultura. Muitos produtores ainda fazem os tratos culturais, tais como a adubação de
cobertura e o controle preventivo de pragas e doenças. Em 60% da área, o trigo encontra-se
na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento de colmos), 20% no
início da floração e 20% na fase de enchimento do grão. Na região, as maiores áreas estão
situadas em Tupanciretã, com 14,8 mil hectares; Santiago, com 5,5 mil hectares; Júlio de
Castilhos e Capão do Cipó, com estimativa de cinco mil hectares de área cultivada com trigo
em cada município. O nível de desenvolvimento da cultura na região indica que o
rendimento médio poderá superar a estimativa inicial de 2.250 quilos por hectare.
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé (5,1% da área com trigo no
Estado), que engloba os Coredes Campanha e Fronteira Oeste, 60% das lavouras
encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento dos
colmos), 25% na fase de floração e 15% na fase de enchimento do grão. Nas lavouras em
fase de desenvolvimento vegetativo, os produtores ainda realizam a adubação nitrogenada;
naquelas em floração ocorre manejo sanitário principalmente com aplicação de fungicidas
para o combate do oídio e de inseticida para o controle do pulgão. De modo geral, o
desenvolvimento da cultura é considerado bom, favorecido pela baixa temperatura,
insolação e boa umidade no solo. Os municípios com maior estimativa de área cultivada com
a cultura do trigo são os seguintes: São Borja, com 13 mil hectares; Itaqui, com seis mil
hectares; São Gabriel, com quatro mil hectares. Destaque para as lavouras localizadas em
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São Borja, das quais 60% estão na fase de floração e 40% na fase de enchimento do grão,
com expectativa média de 2,7 toneladas por hectare.
Na regional de Caxias do Sul (4% da área do Estado), que corresponde aos Coredes
Serra, Campos de Cima da Serra e Hortênsias, 88% das lavouras encontram-se na fase de
desenvolvimento vegetativo, 4% na fase de floração e 8% em enchimento do grão. A chuva
voltou no final de semana, com volume acumulado em torno dos 25 milímetros em Vacaria,
precipitação suficiente para recuperar a umidade do solo e permitir a finalização da
adubação nitrogenada. Nos Campos de Cima da Serra, onde se destacam os municípios
produtores de Muitos Capões, Vacaria, Esmeralda, Bom Jesus e Campestre da Serra, a
maioria das lavouras se encontra na fase final de perfilhamento e início de elongação. As
plantas apresentam ótimo aspecto sanitário, além de uma boa retomada do crescimento
após o retorno da umidade em níveis adequados. Nos municípios de menor altitude na
região da Serra, as lavouras se encontram em alongamento e emissão da espiga e na fase de
florescimento, exigindo a aplicação de fungicidas para mantê-las com baixa incidência de
doenças.
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Erechim (com 3,3% da área do
Estado), que corresponde ao Alto Uruguai, 90% das lavouras de trigo estão na fase de
desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento dos colmos) e 10% em floração.
Algumas lavouras da região começaram a sentir a falta de umidade no solo. Mas com o
retorno desta nos últimos dias, espera-se que a cultura se recupere. Destaque para os
municípios de Sertão, com quatro mil hectares; Cruzaltense, com dois mil hectares; e
Ipiranga do Sul, com 1,8 mil hectares.
Na regional de Soledade (com 3% da área com trigo no Estado), que engloba os
Coredes Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, em 85% das lavouras da região a
fase é de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e elongação do colmo), 20% delas
estão em floração e 5% na fase de enchimento do grão. A ocorrência de chuvas gerais em
toda a região normaliza a umidade do solo e beneficia a cultura, que em pontos isolados já
apresentava sinais de déficit hídrico. Na condição de boa umidade do solo, radiação solar
abundante e temperaturas normais para a época, a cultura tem crescimento e
desenvolvimento normalizado. No momento a maior parte da área cultivada com a cultura
se encontra nas fases de floração e enchimento do grão. Lavouras com boa tecnologia
apresentam ótimo potencial produtivo, favorecidas pelas chuvas da semana. Apesar das
condições climáticas serem favoráveis à cultura, muitas lavouras podem ter seu potencial
produtivo reduzido por conta da baixa tecnologia empregada. Os produtores seguem
monitorando as áreas, com atenção especial à incidência da lagarta Spodoptera; aplicam
fungicidas para controle do oídio que se expandiu, favorecido pelo tempo mais seco de
agosto. A adubação de cobertura foi finalizada em lavouras do cedo; naquelas com
semeadura tardia, o manejo está em finalização.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio semanal do trigo no Rio Grande do Sul foi de R$ 41,45/sc., valor 0,34%
inferior ao da semana anterior, segundo levantamento semanal da Emater/RS-Ascar. Na
regional de Ijuí, os preços praticados ficaram entre R$ 41,00 e R$ 43,00/sc. Na região de
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Santa Rosa, o preço médio pago aos produtores se manteve igual em relação à semana
anterior, em média R$ 41,00/sc. para trigo com pH 78. Na região de Caxias do Sul, o trigo foi
comercializado a R$ 42,00/sc. para pH 78. O preço médio recebido na regional de Erechim
foi de R$ 41,00/sc. O preço mínimo para o trigo em grão tipo 1 (pão) com pH 78, safra 20192020 para a região Sul é de R$ 40,57/sc., estabelecido pela Portaria nº 31, de 11/03/2019.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2091, de 05 de setembro de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Há 30 anos, no Informativo Conjuntural de 05 de setembro de 1989, a cultura de
trigo encabeçava a seção, reflexo do status de principal grão cultivado no Estado, já há três
décadas.

Canola
A área cultivada com canola no RS corresponde a 92,9% da área estimada para o
Brasil pela Conab em agosto de 2019. A estimativa da Emater/RS-Ascar para o plantio de
canola nesta safra é de 32,7 mil hectares, com rendimento médio de 1.258 quilos por
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hectare. Entre as lavouras do Estado, 3% delas se encontram na fase de desenvolvimento
vegetativo, 33% em floração, 55% na fase de enchimento do grão, 7% maduro por colher e
7% colhido. As regiões da Emater/RS-Ascar principais produtoras dessa oleaginosa são Santa
Rosa, Ijuí, Santa Maria, Bagé e Frederico Westphalen, que correspondem a 93% da área
cultivada com a canola no Estado.
Na regional de Santa Rosa (34,2% da área do Estado), que engloba os Coredes
Missões e Fronteira Noroeste, 10% das lavouras estão em floração, 65% na fase de
enchimento do grão, 20% maduras para colher e 5% das áreas foram colhidas, com boa
produtividade. Algumas lavouras do cedo tiveram danos e perdas devido às geadas ocorridas
em julho e agosto e demandaram solicitação de Proagro em diversos municípios da região.
As lavouras em floração e início de formação do grão apresentam bom aspecto geral, com
bom porte das plantas, sanidade e floração, sem incidência de doenças, sendo possível obter
produtividade acima da média estimada para a região (1.220 quilos por hectare), pois em
algumas áreas colhidas a produtividade chegou a dois mil quilos por hectare.
Na regional de Ijuí (22% da área do Estado), que engloba os Coredes Alto Jacuí, Celeiro
e Noroeste Colonial, 5% das áreas com canola estão em desenvolvimento vegetativo, 45%
em floração, 47% delas encontram-se na fase de enchimento de grão e em 3% a canola está
madura para a colheita. Na semana as condições meteorológicas foram benéficas para o
desenvolvimento da cultura. As lavouras estão evoluindo rapidamente para o estádio de
enchimento de grãos, com grande diferença de potencial produtivo entre elas. Aquelas com
menores potenciais são as implantadas no início do período recomendado e foram afetadas
pelas geadas da primeira semana de julho. As demais lavouras apresentam bom potencial
produtivo. Ocorre grande incidência de mofo branco na cultivar Diamond em áreas
localizadas no município de Ijuí. O preço médio da canola comercializada na região foi de R$
R$ 69,00/sc. de 60 quilos.
Na regional de Santa Maria (16% da área do Estado), que engloba os Coredes Central,
Jacuí Centro e Vale do Jaguari, 50% da área com canola encontra-se na fase de floração e
50% na fase de enchimento do grão. De modo geral, as lavouras estão com bom
desenvolvimento. Em Tupanciretã foram plantados 1.120 hectares (com 5% na floração e
95% na fase de enchimento do grão); em Júlio de Castilhos, são 800 hectares (65% em
floração e 35% na fase de enchimento do grão); em Santiago, de 700 hectares de área com o
cultivo, 25% estão em floração e 75% na fase de enchimento do grão. Estes três municípios
juntos representam 66% de toda a área de canola da região. Mas geadas atingiram áreas
com canola em Tupanciretã, onde havia lavouras em floração, e por isso estima-se uma
menor produtividade no município, visto que em torno de 10% da área foi atingida por
geadas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé (13,4% da área do Estado), que engloba os
Coredes Campanha e Fronteira Oeste, 8% da área com a cultura encontra-se na fase de
desenvolvimento vegetativo, 42% em floração e 50% na fase de enchimento de grãos. O
desenvolvimento da cultura na região é considerado bom. Há baixa incidência de pragas,
doenças e até o momento as geadas de julho e agosto não causaram danos. Os municípios
produtores da região são Santa Margarida do Sul, com dois mil hectares (25% das lavouras
na fase de desenvolvimento vegetativo, 55% em floração e 20% na fase de enchimento do
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grão); Manoel Viana, com 800 hectares (30% na fase de desenvolvimento vegetativo e 70%
em floração); São Borja, com 600 hectares (100% na fase de enchimento do grão); e São
Gabriel, com 400 hectares (25% na floração e 75% na fase de enchimento do grão).
Na regional de Frederico Westphalen (7,1% da área no Estado), que corresponde aos
Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, 10% das áreas de canola estão em floração,
84% na fase de enchimento de grãos e 6% maduro por colher. De modo geral, as lavouras
apresentam bom desenvolvimento, com baixa incidência de pragas e doenças. Da área de
2.332 hectares com a cultura na região, destaca-se o plantio de 900 hectares em Palmeira
das Missões, com 60% em floração e 40% na fase de enchimento do grão.
Mercado (saca de 60 quilos)
Na regional de Santa Rosa, o preço médio da canola foi de R$ 74,51/sc.; na de Ijuí, o
preço foi de R$ 70,00/sc.

Cevada
A área cultivada com cevada no RS corresponde a 36,6% da área estimada para o
Brasil pela Conab em agosto de 2019. O levantamento da Emater/RS-Ascar para a área
implantada com a cultura no Estado é de 42,4 mil hectares, com rendimento médio de 2.073
quilos por hectare. Em 62% das lavouras, a fase é de desenvolvimento vegetativo, 28% delas
estão em fase de floração e 10% na fase de enchimento do grão. De modo geral, o
desenvolvimento das lavouras no Estado é considerado bom.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí (22,4% da área do Estado), que engloba os
Coredes Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, a cultura apresenta bom desenvolvimento,
com baixa incidência de doenças. Na região, 70% delas encontram-se na fase de
desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 10% na fase de enchimento do grão. Na
semana a cultura apresentou crescimento lento devido à baixa umidade, que contribuiu,
entretanto, para a redução da incidência de doenças na cultura. Produtores avaliam
pequenos danos ocasionados pelas geadas. O potencial produtivo das lavouras é satisfatório,
com pequenas variações entre diferentes variedades e períodos de plantio. O preço médio
comercializado na região foi de R$ 51,00/sc. de 60 quilos.
Na regional de Frederico Westphalen (21,4% da área no Estado), que corresponde
aos Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, 20% das lavouras encontram-se em fase
de enchimento do grão, 57% em floração e 23% na fase de desenvolvimento vegetativo.
Foram realizados tratos culturais, especialmente adubação em cobertura, e controle de
doenças em algumas áreas de cultivo. Destaca-se Palmeira das Missões, com cultivo de seis
mil hectares. Neste município, 15% das áreas com cevada encontram-se em
desenvolvimento vegetativo, 50% delas estão em fase de floração e 35% na fase de
enchimento do grão.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim (com 20,9% da área estadual cultivada
com cevada), a cultura encontra-se com 60% na fase de desenvolvimento vegetativo, 25% na
fase de floração e 15% na fase de enchimento do grão. Na semana, os produtores
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intensificaram a adubação de cobertura, e algumas áreas receberam tratamentos
fitossanitários preventivos.
Na regional de Santa Maria (2,5% da área do Estado), 50% das lavouras encontramse na fase de desenvolvimento vegetativo e 50% na fase de floração. De modo geral, é boa a
evolução da cultura. O plantio da cevada foi realizado em Jari (600 hectares), Tupanciretã
(357 hectares) e Cachoeira do Sul (150 hectares).
Na regional de Bagé (2,1% da área com a cultura do Estado), 50% das lavouras
encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo e 50% em floração. Alguns produtores
realizam tratamentos fitossanitários preventivos naquelas em estágio mais avançado de
desenvolvimento. A evolução da cultura é considerada boa e até o momento ocorreu baixa
incidência de pragas e doenças.

Aveia branca
A área estimada pela Emater/RS-Ascar com plantio de aveia branca para grão é de
299,86 mil hectares, com produtividade esperada de 2.006 quilos por hectare. A área
cultivada com aveia no RS corresponde a 78,8% da área estimada pela Conab para o Brasil
(agosto/2019). No Estado, 18% das lavouras encontram-se na fase de desenvolvimento
vegetativo, 36% em floração, 38% na fase de enchimento do grão, 5% maduro por colher e
3% das lavouras foram colhidas.
Na regional de Ijuí (com 37% da área cultivada no RS), 10% da área encontra-se na fase
de desenvolvimento vegetativo, 42% em floração, 41% da área na fase de enchimento do
grão, 5% maduro para colher e foram colhidos 2% das áreas. Na região a cultura apresenta
grande variação de potencial produtivo. As primeiras lavouras implantadas estão em início
de colheita na região Celeiro e apresentam baixa produtividade, em torno de 1.250 quilos
por hectare. Estas lavouras foram afetadas pelas geadas, mas a qualidade dos grãos colhidos
é regular, apresentando pH médio e boa coloração. As áreas implantadas no final do período
recomendado apresentam excelente desenvolvimento e elevado potencial produtivo. Com
clima mais seco durante o período de crescimento, as plantas apresentam porte mais baixo,
reduzindo os riscos de acamamento. Os ventos fortes acompanhados das precipitações da
sexta-feira à noite ocasionaram acamamento pontual em pequenas áreas das lavouras, sem
chegar a impactar a situação da cultura.
Na regional de Santa Rosa (com 18,7% da área de cultivo no Estado), 5% encontramse na fase de desenvolvimento vegetativo, 25% na de floração, 58% em fase de enchimento
do grão, 8% maduro para colher e 4% das áreas foram colhidas. A maioria das lavouras de
aveia encontra-se em final de elongação e muitas já estão em floração e formação da espiga,
apresentando bom aspecto, ainda que algumas lavouras tenham apresentado acamamento
ocasionado por chuvas e ventos desta última semana. Mas esse problema localizado não
deverá comprometer a boa expectativa de produtividade esperada para a região, em torno
de dois mil quilos por hectare.
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul (5,8% da área de
aveia do Estado), o clima na semana foi favorável para a cultura, que se encontra com 60%
em fase de desenvolvimento vegetativo, 25% em floração e 15% na fase de enchimento do
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grão. Seguem em realização as práticas culturais nas lavouras em desenvolvimento
vegetativo, tais como a adubação em cobertura e o controle de invasoras.
Na regional de Santa Maria (com 5,0% da área cultivada no Estado), 30% da área com
a cultura se encontra na fase de desenvolvimento vegetativo, 50% no estágio de floração e
30% na fase de enchimento de grão. De modo geral, as áreas estão em bom estado
fitossanitário. É considerado bom o desenvolvimento da cultura de aveia na região.
Na regional de Soledade (com 3% da área com trigo no Estado), que engloba os
Coredes Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, 30% da área com a cultura está na
fase de desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 40% na fase de enchimento do grão.
De modo geral, as lavouras estão em bom nível de desenvolvimento.

Hortigranjeiros

SITUAÇÕES REGIONAIS
Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, que compõem a região
administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, foi necessário intensificar a irrigação para suprir a
necessidade hídrica das culturas. Produtores tiveram dificuldade para realizar a atividade de
preparo de canteiros. As folhosas continuam com excelente desenvolvimento, apresentando
folhas grandes e macias. Produtores enfrentam dificuldades para controlar o ataque de
traça-das-crucíferas no repolho. A implantação da mandioca seguiu em ritmo lento. No
entanto, foi intensificada a semeadura de pepino, abóboras, feijão de vagem e morangas.
Final de transplantio da cultura do tomate; o desenvolvimento inicial é muito bom, com
baixa incidência de doenças. Iniciou a floração nas primeiras áreas implantadas. Os preços
médios das olerícolas ficaram estáveis em relação à semana anterior, exceto o do brócolis; o
preço desta brássica, que era R$ 4,42/kg, reduziu para R$ 4,10/kg. Em relação às frutíferas,
morangueiros produziram grande volume de frutos, doces e grandes. A cultura tem baixa
incidência de doenças e retomou intensa floração. Produtores finalizam a poda do pêssego;
plantas com emissão de folhas e formação dos primeiros frutos. As videiras apresentam
pouca emissão de brotos até o momento, e os citros iniciaram a floração. Bergamotas são
comercializadas a R$ 1,25/kg e laranjas a R$ 1,28/kg.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, a semana seguiu com temperaturas
amenas, beneficiando o desenvolvimento e a produção das hortaliças. À medida que
colhem, produtores vão transplantando novas mudas para os canteiros, visando a
continuidade da produção. As culturas do alho e da cebola estão em desenvolvimento
vegetativo; o momento é de realizar adubação nitrogenada e tratamento protetivo com
calda bordalesa. Iniciou a colheita de vagem de ervilhas. Em andamento o preparo do solo e
a produção de mudas de cucurbitáceas – abóbora, moranga e pepino. Nas frutíferas, seguem
os trabalhos de podas de videiras. Nos citros, estão em plena produção e colheita as
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bergamotas Montenegrina e Murcott. Na cultura da banana, iniciou a emissão de novas
folhas nas plantas queimadas pelas geadas. Culturas como pêssego, maçã, pera, caqui e
ameixa recebem finalização de tratamento com calda sulfocálcica; iniciou a formação de
gemas florais. Segue a colheita do morango; comércio estável no preço pago ao produtor,
entre R$ 12,00 e R$ 15,00/kg. Segue a implantação de lavouras de melancia e melão.
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, a semana foi de boa
radiação solar e temperaturas mais elevadas, o que favoreceu o desenvolvimento das
olerícolas. Em agosto, predominou o tempo seco, fazendo com que os olericultores da
região utilizassem sistemas de irrigação das lavouras. Aos que não dispõem desses sistemas,
a chuva do final da semana foi bem-vinda e amenizou o déficit hídrico. Além disso, a chuva
propiciou condições para retomada do preparo do solo, da semeadura e do plantio. Os
cultivos de brássicas (repolho, couves e brócolis) apresentam boa sanidade, porém há
princípio de ocorrência de traça, praga manejada preventivamente com a utilização de
trichogramma. Há boa oferta de produtos no mercado. As folhosas estão com boa qualidade
e oferta de produtos, favorecidas pelo clima. Cebola e alho estão em desenvolvimento,
apresentando boa sanidade e potencial produtivo. Aipim e batata-doce encontram-se em
colheita e plantio de nova safra, com destaque para aipim em Venâncio Aires, com dois mil
hectares. Segue o plantio de tomate, pepino e pimentão em estufas. A cultura do pepino
conserva tem produção significativa em Mato Leitão, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Rio
Pardo e Vale do Sol, atendendo agroindústrias locais. São implementados novos plantios
também de abóboras e morangas, principalmente a Cabotiá.
Na região Sul, há oferta crescente de hortaliças. Produtores executam atividades de
preparo do solo para implantação das culturas, já realizando a de tomate e pimentão. O
preço pago ao produtor na semana para alface ficou entre R$ 13,00 e R$ 15,00/cx. com 18
unidades, a couve-flor entre R$ 2,70 e R$ 3,00/unid., o brócolis entre RS 2,00 e R$ 2,50/unid.
A couve verde é comercializada de R$ 0,60 a R$ 0,80/molho; a couve manteiga de R$ 0,80 a
R$ 1,00/molho, o repolho entre R$ 0,90 e R$ 2,00/unid., a cenoura entre R$ 1,80 e R$
2,00/kg e a mandioca de R$ 2,20 a R$ 2,50/kg. Quanto à oferta de produtos, é baixa a de
couve-flor, brócolis e cenoura; já couve e repolho estão com aumento de oferta.
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, as lavouras de olerícolas implantadas
apresentam bom estande de plantas e desenvolvimento vegetativo satisfatório. As folhosas
em geral continuam com bom desenvolvimento. O repolho está em colheita, e são
realizados novos plantios dessa brássica e também de beterraba e cenoura. Produtores
transplantam o morango e iniciam a colheita. No tomate, seguem atividades de semeadura,
e teve início o transplante em estufas. Os cultivos hidropônicos e semi-hidropônicos em
ambientes protegidos têm mantido a oferta de produtos. Produtores iniciaram o plantio da
nova safra de batata-doce. A colheita da mandioca está praticamente concluída. Nas
frutícolas, as espécies de clima temperado estão em dormência. Produtores monitoram o
ataque de pragas e realizam tratamentos fitossanitários. Os citros estão em final de colheita.
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OLERÍCOLAS
Alho
Na região Nordeste, região administrativa da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, as
lavouras da cultura estão em estádio de desenvolvimento vegetativo. O desenvolvimento
ficou prejudicado pela falta de umidade no solo, e vários produtores utilizaram
equipamentos de irrigação nas lavouras. A chuva de sábado minimizou os problemas
relacionados à baixa umidade do solo.
Cebola
Na região Nordeste, as lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, com
plantio e transplantio concluídos. O clima foi desfavorável devido à baixa umidade do solo,
que afetou o desenvolvimento normal da cultura e favoreceu a ocorrência de mosca da
cebola (Delia platura e Pseudosciara pedunculata) nas lavouras transplantadas. A falta de
chuva fez com que vários produtores iniciassem a utilização de sistemas de irrigação nas
lavouras; no sábado choveu 30 mm, favorecendo a cultura.
Na região Serrana, não ocorreu precipitação por 18 dias; assim, adiantou-se bastante
o transplantio; porém, após essa prática, foi necessária a imediata utilização de
suplementação hídrica em quase todas as lavouras, a fim de viabilizar o pegamento das
mudas. O fato de apresentarem sistema radicular exuberante e alto calibre do pseudocaule
facilitou o rendimento do trabalho. Com a semeadura de alta precisão, diversos
cebolicultores implantaram a lavoura por meio do plantio direto, outro fator que
condicionou a conclusão da implantação antes do esperado. Essas áreas requerem cuidados
extras durante 60 dias, até superarem os altos riscos de perdas por fatores bióticos –
fitopatias, pragas e concorrência de ervas espontâneas – e abióticos, como compactação do
solo e deficiências hídricas.
Na região Sul, a atividade de transplantio alcançou 95% da área na semana. As
lavouras já transplantadas apresentam bons desenvolvimento e estado sanitário. Já na
região Metropolitana, foram transplantados 80% da área.
Aipim/Mandioca
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, com o retorno da umidade do solo
devido à chuva, deverá ser iniciado o preparo do solo e ainda neste mês o plantio das novas
áreas de mandioca. Produtores seguem colheita das lavouras.
No regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, a colheita da cultura segue até
novembro. Produtores dão sequência ao preparo do solo para implantação da nova safra. O
preço vem se mantendo estável; o aipim é vendido de R$ 10,00 a R$ 15,00/cx. de 20 quilos
no mercado e de R$ 7,00 a R$ 10,00/cx. na propriedade.
Batata
No Planalto Médio, o plantio foi concluído, apesar da baixa umidade do solo. A área
cultivada é 10% superior à da safra passada. Ainda não é possível avaliar os danos
ocasionados pelas últimas geadas nas áreas plantadas precocemente. Muitos produtores
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realizaram irrigação das lavouras devido à falta de umidade; no entanto, sábado (31) ocorreu
boa precipitação (30 mm), beneficiando o desenvolvimento da cultura.
Batata-doce
Na grande região Metropolitana, a colheita avançou na semana, chegando a 95% da
safra. O preço permaneceu estável entre R$ 18,00 e R$ 25,00/cx. de 20 quilos no mercado e
entre R$ 8,00 e R$ 12,00/cx. na propriedade.
Na região Sul, com a colheita finalizada, produtores seguem o plantio em túneis
baixos para produção de mudas.
Tomate
Na grande região Metropolitana, produtores seguem transplantando mudas. Está se
encerrando a colheita dos cultivos no Litoral Norte; o preço é de R$ 6,00/kg.
Na região Sul, segue o trabalho de transplante de mudas para as estufas. O preço de
comercialização na semana foi de R$ 70,00 a R$ 80,00/cx. de 20 quilos.
Abóbora híbrida Japonesa
Na região Sul, apesar da colheita concluída, alguns produtores ainda têm produto
armazenado nas propriedades. O rendimento foi de oito mil a 12 mil quilos por hectare. Há
expectativa de aumento de área cultivada para a próxima safra em virtude dos bons
resultados alcançados. Produtores seguem o preparo do solo e o plantio em bandejas e
copos plásticos para antecipar a germinação e emergência das plantas, a fim de ganhar
tempo no transplante e de antecipar a colheita.

FRUTÍCOLAS
Citros
No Alto Uruguai, praticamente 60% da safra de laranjas foi colhida, ocorrendo de
forma intensa. O preço pago ao produtor é entre R$ 0,25 e R$ 0,28/kg. Nas bergamotas,
segue a colheita de Montenegrina, com boa produção e qualidade. O preço de
comercialização é de R$ 13,00 a R$ 18,00/cx. de 20 quilos. A floração dos citros é boa.
Nas regiões do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, a colheita já chega a 70% da
safra, ocorrendo de forma acentuada. Os pomares estão com bom aspecto sanitário e boa
produção para a safra. O preço de comercialização é de R$ 0,40/kg para a mesa e de R$
0,25/kg para a indústria.
Na região do Vale do Rio Pardo, segue a colheita de bergamota Montenegrina,
Murcott e das laranjas de umbigo e Salustiana. A qualidade do produto varia de acordo com
o sistema de manejo adotado pelo citricultor (manejo fitossanitário, podas e raleio). O preço
da laranja está abaixo do esperado; no entanto é bom para frutas de consumo in natura,
mas demanda qualidade superior do produto. Segue o cronograma de tratamentos
fitossanitários. Há ocorrência de fungo feltro ou camurça, controlado com aplicação de calda
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sulfocálcica e podas. Como os citros estão em brotação e floração, também é realizado o
tratamento para prevenção da antracnose ou podridão floral, popularmente chamada de
estrelinha. Logo após esse tratamento, à medida que ocorrer o pegamento dos frutos, é
realizado o manejo à base de cobre para o cancro cítrico.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, estão em colheita a
laranja da variedade Valência e a bergamota Montenegrina. Têm início a brotação e a
floração para a próxima safra em alguns pomares. Produtores realizam monitoramento de
pragas e doenças.
Preços de comercialização de citros em Passo Fundo
Produtos
Laranja mercado
Laranja mercado
Laranja indústria
Bergamota

Variedade
Valência
Umbigo
Valência
Montenegrina

Quantidade
vendida na semana
650
140
38
190

Unidade

Preço (R$)

cx.
cx.
ton.
cx.

13,00
17,00
230,00
19,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Passo Fundo.

Maçã
Na região Serrana, a poda seca ou de inverno se encaminha para conclusão, bastante
favorecida pelas condições climáticas de baixa umidade do solo e ar e de constantes baixas
temperaturas. Antes da chuva de sábado, 31 de agosto, foram 18 dias secos. A chuva
ocorrida teve ótimas características, com volumes suficientes para a recuperação da
deficiência hídrica do solo e de moderada intensidade. Nos macieirais continuam as práticas
complementares, como retirada e destruição do material da poda, pintura das cicatrizes dos
cortes para o controle do cancro europeu, tratamentos de inverno com as tradicionais caldas
bordalesa e sulfocálcica, reforma da estrutura de esteio das plantas, do telado antigranizo e
das estradas internas. Inicia a prática cultural conhecida como quebra da dormência,
atividade fundamental para uniformizar a brotação das gemas foliares e sincronizar as
floradas das cultivares polinizadoras e produtoras.
Pêssego
Na região Sul, a cultura segue em pleno florescimento, e algumas cultivares
encontram-se em frutificação. Floração e brotação ocorrem de forma desuniforme.
Produtores realizam raleio em alguns pomares e seguem a poda em cultivares tardias. Em
relação ao acumulado de frio, até o momento há 404 horas de frio (temperaturas menores e
iguais a 7,2°C), acúmulo de 39 horas a mais se comparado ao do ano anterior. Produtores
seguem realizando adubação e tratamentos fitossanitários na floração e na frutificação.
No Nordeste do RS, produtores realizam monitoramento de pragas e doenças e
tratamentos fitossanitários nos pessegueiros em brotação. Os pomares apresentam
desenvolvimento vegetativo normal para o período. Alguns produtores realizaram adubação
nitrogenada nos pomares em fase de desenvolvimento vegetativo inicial, devido às chuvas
ocorridas no último sábado.
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Morango
Na região Sul, a cultura apresenta bom aspecto sanitário, sem maiores problemas
com pragas e doenças. Segue a colheita do fruto, com boa floração. O preço médio se
manteve estável a R$ 10,00/kg.
No Alto Uruguai, é bom o desenvolvimento da cultura, que se encontra em fase de
floração e produção. O preço varia de R$ 13,00 a R$ 18,00/kg.
Videira
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, seguem os trabalhos
de poda seca, e estima-se que já tenham sido podados 90% da área. Os agricultores estão
otimistas com relação à nova safra, em virtude de o inverno estar apresentando um maior
número de horas de frio (abaixo de 7,2°C), o que resulta em uma melhor uniformidade e
amadurecimento das gemas produtivas e, consequentemente, em maior produtividade e
melhor qualidade da uva.
Na região Sul, as videiras continuam em dormência, e a previsão de início da
brotação é para esta primeira quinzena de setembro. Produtores seguem realizando limpeza
e manutenção dos parreirais e as atividades de poda. Alguns produtores com projetos
encaminhados esperam liberação do crédito para instalação de novos parreirais.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, tivemos 29 produtos estáveis em preços, nenhum em alta e seis em baixa.
Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos
que tiveram variação de 25% para cima ou para baixo. Não ocorreram destaques em alta ou
em baixa.
O mercado atacadista apresenta boa oferta; no entanto, o varejo nesta terça-feira
mostrou-se retraído, adquirindo volumes reduzidos por temer não dar plena vazão nas
vendas, ocasionando prejuízos. Este contraste num mercado de oferta e procura influencia
naturalmente a formação dos preços de atacado. Como resultado foi percebida uma grande
estabilidade das cotações, sendo que alguns produtos apresentaram pequenas quedas nos
preços de atacado.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em baixa
Batata
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Morango
Vagem

Unidade
kg
kg
unid.
kg
kg
kg

27/08/2019
(R$)
2,60
2,50
1,67
2,75
12,00
8,00

03/09/2019
(R$)
2,40
2,25
1,50
2,50
10,00
7,00

Redução
(%)
-7,69
-10,00
-10,18
-9,09
-16,67
-12,50

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

Cana-de-açúcar
Na região das Missões, uma indústria de álcool segue realizando o corte e a
produção. Até o momento, já foram colhidos aproximadamente 160 hectares, com uma
produção de 8.600 toneladas. O rendimento inicial é de 58 litros de álcool por tonelada de
cana, e deverá melhorar a partir dos próximos dias, com a colheita de variedades de ciclo
médio e tardio já mais maduras. A remuneração inicial para os produtores segue em R$
65,00/t, complementada em forma de bonificação ao fim da safra, conforme o rendimento
da indústria.
Também estão em plena atividade as agroindústrias de melado, açúcar mascavo e
cachaça da região. Foi concluída a produção de melado para consumo próprio. O melado
está sendo comercializado a R$ 10,00/kg. As lavouras onde o corte foi finalizado estão
iniciando a brotação, momento propício à aplicação de adubação de cobertura. Iniciou o
preparo de áreas para plantio.

Criações

PASTAGENS
O campo nativo apresenta baixa oferta e qualidade das pastagens; porém, a chuva da
semana passada conferiu boa umidade no solo que, associada às temperaturas mais
elevadas, favorecerá o crescimento. Mesmo assim, é recomendável baixa lotação de animais
nessas áreas.
Em relação às pastagens cultivadas de inverno, o clima é favorável para o
desenvolvimento das espécies forrageiras, com boa disponibilidade de radiação solar,
temperaturas amenas e níveis adequados de umidade no solo. Tais condições permitem boa
taxa de crescimento das pastagens de trevos e cornichão, especialmente onde foram
realizadas adubações. Semelhante ao azevém, estas espécies atingem picos de produção
entre setembro e novembro, quando bem manejadas no que se refere à fertilidade e à
altura de pastejo utilizada.
Em alguns locais, os produtores reduzem a carga animal das pastagens também para
acelerar a recuperação das mesmas a fim de melhorar a palhada importante ao plantio da
soja.
Em alguns municípios, os produtores já fazem o planejamento forrageiro para
implantação das pastagens de verão.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1570, p. 18, 05 set. 2019

Na região de Erechim, há expectativas de que após a chuva ocorram a normalização
e a brotação das pastagens de braquiária, pangola e tífton em invernadas situadas nas
encostas do rio Uruguai.

BOVINOCULTURA DE CORTE
No rebanho bovino, sobretudo os animais que estão em áreas com pastagens de
azevém se beneficiam na fase de maior produção de forragem de inverno, com previsão de
manter estas condições até meados de novembro.
Nas propriedades com excesso de lotação ou onde não se realiza nenhum tipo de
suplementação, os animais de todas as categorias apresentam perda de peso.
Continua o período de parição dos terneiros, que deverá se estender durante a
primavera. O manejo nesta época está direcionado para as vacas e novilhas prenhas, a fim
de garantir uma condição corporal excelente no momento da parição. Alguns produtores
lançam mão do sal proteinado para esta categoria. Outras opções utilizadas são a
suplementação com milho, silagem e casquinha de soja.
Os touros também necessitam de volume forrageiro adequado a fim de se manterem
aptos para o período de monta que vai iniciar na primavera.
Muitas propriedades colocam os terneiros e terneiras em pastagem cultivada de
aveia e azevém, onde devem permanecer até a primavera, quando retornam para o campo
nativo.
Monitoramento e controle sanitários são realizados. Em algumas regiões os
produtores iniciam protocolos de controle do carrapato.
Comercialização
O mercado de animais para engorda está com procura moderada. Há relatos de
carregamentos de gado gordo, porém, com reclamações do preço baixo, que desestimula os
produtores que têm matrizes e acabam migrando para a produção de grão.
Na região de Santa Rosa, aumenta a oferta de bovinos gordos; no entanto, os
compradores preferem cabeças precoces e de peso até 450 quilos. Os animais ainda
permanecem nas pastagens, neste momento com predominância de azevém em relação à
aveia. Contudo, muitas destas áreas deverão ser desocupadas a partir do próximo dia 20 até
o final do mês. Esta situação poderá fazer cair os preços que estão se mantendo estáveis
desde o início do inverno.
Segundo o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço médio do
boi para abate do Rio Grande do Sul foi de R$ 5,36/kg vivo, uma redução de -0,56% em
relação à semana anterior, conforme gráfico abaixo. Já o preço médio da vaca ficou em R$
4,67/kg vivo, reduzindo -0,64%.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1570, p. 19, 05 set. 2019

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2091, de 05 de setembro de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de
Planejamento. Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

BOVINOCULTURA DE LEITE
As chuvas registradas no final da semana foram muito benéficas ao setor leiteiro,
permitindo o rebrote e o desenvolvimento das pastagens de inverno. A volta da umidade do
solo foi altamente positiva para a recuperação das pastagens, com destaque para aveia,
azevém e trigo tarumã. No geral, o rebrote das pastagens anuais de inverno melhorou muito
depois da chuva de sábado, inclusive possibilitou que os produtores realizassem a adubação
nitrogenada em cobertura para revigorar o rebrote e aumentar a oferta de forragem no
pastejo.
Assim, com boa oferta de alimento – inclusive com suplementação com silagem e
ração balanceada – e boas condições climáticas para o bem-estar dos animais a
produtividade do rebanho está aumentando, o que acaba influenciando na redução de preço
que vem ocorrendo no último mês e com perspectiva de, na próxima fatura mensal, ocorrer
nova redução no preço recebido pelos produtores.
Em algumas propriedades rurais está ocorrendo pulgão em pastagens, obrigando os
produtores a realizarem a pulverização para controle destas pragas.
Continuam ocorrendo encontros e reuniões sobre as INs 76 e 77 junto aos
produtores, visando a aplicação de técnicas de manejo para se adequarem aos parâmetros
de células bacterianas totais e somáticas.
Comercialização
O preço médio na região de Santa Rosa é de R$ 1,20/L, variando de R$ 0,90 a R$
1,40/L, o que leva os produtores a demonstrarem interesse em desistir da atividade devido à
baixa remuneração líquida na atividade leiteira na região.
Na região da Campanha, em Hulha Negra, os preços recebidos pela produção
entregue em julho confirmaram as previsões de queda, chegando a valores próximos de R$
0,30/L de redução e gerando muita insatisfação entre os produtores. Das quatro empresas e
cooperativas que compram leite no município, o preço mínimo foi de R$ 0,95/L e o máximo
de R$ 1,25/L, conforme volume e qualidade do leite.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1570, p. 20, 05 set. 2019

OVINOCULTURA
Com a presença do frio, as espécies do campo nativo apresentam considerável
redução na oferta e qualidade de forragem; consequentemente os ovinos de todas as
categorias que utilizam estas áreas sofrem alguma perda do estado corporal.
Predomina o período de parição de cordeiros que deve se estender até a primavera.
Nesse período os produtores deverão dar uma atenção especial para os cordeiros e
as matrizes, com adequações nutricionais, oferecendo suplementações e potreiro de
pastagem melhorada. Produtores realizam esquila pré-parto, trabalhos de assinalação,
descola e castração dos cordeiros, que apresentam desenvolvimento inicial satisfatório.
Há relatos de ataques de predadores e de mortalidade de cordeiros em decorrência
do clima em algumas regiões.
O controle periódico de verminose e o uso medicamentos para o controle de alguns
focos de sarna e piolho são recomendados, tendo como referência o calendário sanitário
estratégico para o rebanho ovino. A manqueira tem aparecido em casos isolados.
Período com pouca oferta de animais para abate; nesta época ocorre uma redução
na oferta de animais para comercialização; porém a procura por ovinos é constante,
principalmente de cordeiro, devido à época do ano. Neste período a boa opção são os
borregos que completam um ano de idade.
SUINOCULTURA
Na região do Planalto, os preços pagos ao produtor de suínos apresentaram pequena
redução ao produtor independente, que recebeu R$ 4,25/kg vivo, enquanto que o produtor
integrado manteve a remuneração em R$ 3,80/kg vivo.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, o preço reagiu novamente na semana,
ficando em R$ 3,72/kg de suíno vivo, comparado a R$ 3,57/kg vivo da semana anterior para
unidades produtoras de leitões.
APICULTURA
Associado às maiores amplitudes térmicas, com temperaturas mais elevadas durante
o dia, o clima seco permite que os enxames possam sair a campo e aproveitar as floradas
estacionais, que aumentam com a proximidade da primavera. As floradas predominantes
são de nabo forrageiro, bracatinga e citros no Planalto. O produtor deve ficar atento à
atividade dos enxames e, naqueles mais fracos, deverá providenciar a alimentação tanto a
de manutenção como a estimulante. No Alto Uruguai, abelhas aproveitam as floradas,
principalmente de citros e frutíferas.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, apicultores realizam o preparo e a
colocação das sobrecaixas nas melgueiras. Iniciou a floração de espécies de vegetação nativa
e exótica. Produtores relatam perda de enxames durante o inverno. Abelhas aproveitam os
dias ensolarados para trabalhar junto às flores de canola e gramíneas de inverno.
Os preços se mantêm estáveis, variando de R$ 15,00 a R$ 20,00/kg.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2091, 05 set. 2019)

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

05/09/2019
43,23
5,36
7,04
136,76
32,68
77,62
26,97
3,60
41,45
4,67
02-06/09

29/08/2019
42,92
5,39
7,02
135,88
32,56
76,53
26,60
3,62
41,59
4,70
26-30/08

08/09/2019
42,41
5,49
6,96
135,28
32,49
69,79
25,60
3,63
41,41
4,80
05-09/08

06/09/2018
45,64
4,99
6,54
139,11
38,78
83,01
30,06
3,24
44,32
4,21
03-07/09

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2014/2018
GERAL
SETEMBRO
48,78
49,92
5,97
5,73
6,44
6,53
203,69
193,87
35,24
36,11
81,37
81,17
29,79
30,79
4,29
4,27
39,87
41,18
5,28
4,98

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2091 (05 set. 2019).
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

Novas diretrizes do programa de combate à febre aftosa passarão
por consulta pública em outubro
As normas tratam do controle sobre os produtos de origem animal e as restrições à
movimentação dos rebanhos entre as áreas livres com e sem vacinação contra a doença
Novas diretrizes do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa
(PNEFA) passarão por consulta pública a partir de outubro. O objetivo é atualizar a legislação
em relação às mudanças do Código de Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE) e adequá-la ao processo de retirada gradual da vacinação contra a doença no
Brasil.
Entre as normas que entrarão em consulta pública, estão controle sobre os produtos
de origem animal e as restrições à movimentação dos rebanhos entre as áreas livres com e
sem vacinação. Também deverão ser inseridos novos conceitos presentes no código da OIE,
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como a zona de contenção, que permite ao país, caso ocorra um foco da doença, isolar a
área afetada mantendo a condição sanitária, a comercialização e a movimentação dos
rebanhos no restante do país.
A última revisão da legislação sobre febre aftosa ocorreu em 2007. Segundo o chefe
da Divisão de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Diego Viali, a revisão da legislação nacional "é uma das 16 operações previstas no Plano
Estratégico 2017-2026”.
Na última sexta-feira (30), no primeiro fórum do PNEFA, realizado na Expointer, em
Esteio (RS), foi encerrado o primeiro ciclo do Plano Estratégico, iniciado em 2017. Diego Vali
informou que o Ministério debateu a importância da participação efetiva da iniciativa
privada no processo de ampliação de áreas sem vacinação, devido o papel fundamental que
os produtores rurais assumirão na vigilância da febre aftosa.
“A eficiência da vigilância pecuária estará intimamente ligada à notificação oportuna
do produtor. No caso do reingresso da doença, o criador, que diariamente está em contato
com seus animais, será o primeiro a visualizar os sintomas da doença em seus animais, já
que sem a vacina, os sinais clínicos ficarão muito mais visíveis, e o produtor deverá ter
conhecimento sobre esses sintomas e notificar imediatamente o serviço veterinário oficial”,
explica o chefe da Difa.
A situação dos fundos de indenização dos produtores - mantidos para cobrir perdas
em caso de sacrifício de animais com aftosa – também foi discutida no fórum. “Temos
fundos estaduais que estão bem robustos e outros estados que estão com o fundo ainda
incipiente, mas estamos trabalhando para ter essa reserva de recursos. Temos exemplos
positivos de fundos, como o de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Alguns fundos
estão com mais de R$ 100 milhões em caixa, o que dá uma garantia ao produtor em um
eventual reingresso da doença, para que ele tenha indenização dos animais sacrificados ou
acometidos pela doença”, diz.
O pleito do Paraná para antecipar o calendário de retirada da vacinação contra aftosa
está em análise, além disso o estado terá que concluir a instalação de um posto fixo de
fiscalização agropecuária na divisa com São Paulo e contratar 80 servidores (30 veterinários
e 50 técnicos) para reforço na fiscalização.
Este mês, o Ministério, com base nas evidências apresentadas pelo estado, deverá
decidir se o Paraná não irá vacinar em novembro. Quanto ao Rio Grande do Sul, que
também quer antecipar a retirada da vacinação, desde ontem (2) o Mapa faz auditoria no
serviço veterinário oficial estadual para verificar a viabilidade do pleito.
Fonte: Mapa (publicado em 03/09/2019).

Expointer fecha balanço com crescimento de 17,37% em relação ao ano passado
O balanço dos resultados da 42ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em
Esteio, foi divulgado na tarde deste domingo (1º/9). Os dados foram apresentados na
Central de Imprensa, em entrevista coletiva com a presença do governador Eduardo Leite,
do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário da Agricultura, Pecuária e
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Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, e de representantes de entidades promotoras. O total
de negócios cresceu 17,37% em relação ao ano passado – foram R$ 2.699.868.739,57 neste
ano.
Para o governador Eduardo Leite, os dados mostram que a economia do Estado é
forte. "Os números nos enchem de otimismo e confirmam nossas expectativas positivas com
relação à feira, injetando confiança na retomada do crescimento", disse.
O secretário da Agricultura comemorou os resultados e disse que a feira trouxe
oportunidade de aprofundar o diálogo com o setor agropecuário e colher informações para
aprimorar a infraestrutura da feira para a edição de 2020. Covatti Filho anunciou que a área
cultural da Expointer terá uma novidade no próximo ano, com a realização de um festival de
música tradicionalista.
No setor de máquinas e implementos, o mais rentável da feira, a comercialização
chegou a R$ 2,546 bilhões – crescimento de 11,43% em relação ao arrecadado pelo setor em
2018. Neste ano, as entidades decidiram separar em uma nova categoria o setor
automobilístico, que arrecadou R$ 139,5 milhões. Anteriormente, estava incluso na soma do
segmento de máquinas e implementos – a arrecadação individual do setor, em 2018, foi de
R$ 101,165 milhões, o que contabiliza aumento de 28% neste ano.
O setor da agricultura familiar vendeu R$ 4.540.549,57 – crescimento de 13,51% com
relação ao ano passado. Na venda de artesanato, a expansão chegou a 8,38%, somando R$
1,385 milhão neste ano.
O único setor que apresentou decréscimo foi o da pecuária. Com relação às vendas
de 2018, a comercialização de animais caiu 18,01% – o total de vendas alcançou R$
8.443.190,00. No ano passado, a comercialização foi maior, totalizando R$ 10.269.226,00.
Um dos motivos pelos quais houve queda foi a suspensão de leilões de cavalo crioulo e de
terneiros, organizado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).
Caso os leilões tivessem ocorrido, teria havido acréscimo de cerca de R$ 1 milhão na
comercialização de animais. "A origem da feira é a pecuária. Vamos batalhar para, que no
próximo ano, consigamos consolidar esses números, incentivando cada vez mais nossa
pecuária gaúcha", garantiu o secretário Covatti Filho.
O público estimado para os nove dias de feira é de cerca de 420 mil pessoas, entre 24
de agosto e 1º de setembro, crescimento de quase 13% em comparação com 2018.
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Entidades repercutem resultados
Depois da apresentação dos dados, as entidades que representam cada um dos
setores tiveram a oportunidade de detalhar os resultados. O presidente da Farsul, Gedeão
Pereira, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul
(Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, o presidente da Federação Brasileira das Associações de
Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, e o presidente do Sindicato das
Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers), Claudio Bier, comemoraram
o sucesso da feira. Bier, inclusive, ressaltou que o acréscimo de 17,37% nas negociações é
uma façanha, uma vez as vendas do ano passado já haviam sido elevadas.
Gedeão, por sua vez, exaltou o caráter grandioso da feira, que se propõe a debater
assuntos de interesse nacional acerca do agronegócio. "A presença da ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, por mais de um dia, deixa muito clara a importância da nossa
exposição", argumentou. O presidente da Farsul também agradeceu ao governador pela
disponibilidade de ter participado intensamente da programação da feira – Leite transferiu o
gabinete para a Casa Branca, sede do Executivo no parque, de onde despachou durante
praticamente todos os dias em que a feira ocorreu.
As entidades destacaram, também, o alinhamento entre o governo do Estado e o
governo federal no que diz respeito ao tema. "A pauta do governo federal em termos de
modernização da economia, de valorização do agronegócio, está alinhada com nossa visão.
A ministra (Tereza Cristina) participou expressivamente da feira, esteve em vários eventos,
não apenas visitando, mas se propondo a debater soluções para o agronegócio", lembrou o
governador.
Leite ainda destacou que os governos federal e estadual também estão em
consonância na busca pela redução da máquina pública, na revisão do papel do estado em
diversos setores da economia e na aplicação de medidas que possam contribuir para a
retomada do crescimento econômico.
Fonte: Seapdr (publicado em 02/09/2019).
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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.
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