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Palavra da Casa

A noz-pecã no Rio Grande do Sul
Atualmente a Noz-Pecã é desenvolvida em, aproximadamente, 200 municípios do Rio
Grande do Sul e a organização da cadeia produtiva tem avançado nos últimos anos. Em 2017 foi
lançado o Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura – o Pró-Pecã, juntamente
com a instalação da Câmara Setorial da Noz-Pecã. Uma de suas finalidades do programa é criar
uma rede de integração e cooperação entre órgãos públicos dos governos federal, estadual e
municipal; produtores; e iniciativa privada; envolvidos com a pecanicultura.
No Rio Grande do Sul a cultura cresceu na década de 1940 no município de Anta Gorda e,
na década de 1960, em Cachoeira do Sul. Hoje, segundo dados da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural existem 1.350 produtores, cultivando 6,5 mil hectares, em
diferentes regiões do Estado. A estimativa é de que sejam produzidas cerca de duas mil
toneladas da cultura este ano.
O principal objetivo da mobilização do setor é promover o desenvolvimento de uma
pecanicultura moderna, competitiva e sustentável, gerando emprego e renda no meio rural e
incentivando as agroindústrias de beneficiamento e fornecedores de equipamentos dessa cadeia
produtiva, que busca reforçar o consumo interno brasileiro e alavancar as exportações da
cultura.
Como lembrou o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, Carlos Roberto
Martins, em evento sobre a noz-pecã, a cultura foi introduzida no Brasil por São Paulo no início
do século XX, por imigrantes norte-americanos, chegando ao auge na década de 1970, quando
os plantios foram realizados mais fortemente. Hoje, contamos com avanços em termos de
pesquisa científica e tecnológica, como conhecimento da base genética das cultivares dos
pomares de noz-pecã; zoneamento edafoclimático; identificação das principais pragas e doenças
dos pomares; processo agropecuário de implantação de pomares.
Temos que lembrar, também, as propriedades nutritivas da noz-pecã cuja amêndoa do
fruto é rica em diversos óleos e lipídeos, além de ser rica também em vitaminas B e E, em
carotenos e em minerais como magnésio, zinco e selênio.
Precisamos divulgar mais a cadeia produtiva para consumidores, agricultores e possíveis
investidores, demonstrando que as instituições e entidades envolvidas agem de modo integrado.
Rogério Mazzardo
Gerente de Planejamento e Diretor Técnico em Exercício da Emater/RS
DESTAQUE
Implantação da soja chega a 17% da área prevista.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 29/10 A 04/11/2020
A última semana permaneceu com pouca chuva e temperaturas amenas no RS. Na
quinta-feira (29), ainda ocorreu grande variação de nuvens, com chuvas fracas e isoladas na
Zona Sul, região Metropolitana, Litoral e na Serra do Nordeste. Na sexta (30), a presença de
uma massa de ar seco afastou a nebulosidade, mas ainda foram registrados
chuviscos/garoas nos setores Leste e Norte do Estado. No sábado (31/10), o tempo seco,
com temperaturas amenas predominou em todas as regiões. No domingo (01/11), o
ingresso de áreas de instabilidade provocou pancadas de chuva nas faixas Norte e Nordeste,
mas no decorrer do dia o sol predominou em todo Estado. Entre a segunda (02) e quartafeira (04), o tempo firme, com grande amplitude térmica, prevaleceu no RS, com
temperaturas amenas no período noturno e valores mais elevados durante o dia, e somente
no Leste gaúcho foram observadas chuvas fracas e isoladas.
Os volumes acumulados de chuva foram muito baixos e na maioria das localidades
do Estado não choveu. Somente na Serra do Nordeste e no Planalto os volumes oscilaram
entre 5 e 10 mm e excederam 20 mm em alguns municípios. Os totais mais significativos da
rede de estações INMET/SEAPDR foram coletados em Canela (13 mm), Lagoa Vermelha (26
mm) e Passo Fundo (33 mm).
A temperatura máxima foi registrada em 03/11 em Santa Rosa (30,6°C) e a mínima
ocorreu em Bagé em (6,0°C) em 04/11.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 04/11/2020.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 05 A 11/11/2020
Nos próximos sete dias há possibilidade de chuva expressiva no Norte do RS. Entre
a quinta-feira (05) e o domingo (08), o tempo permanecerá seco, com grande amplitude
térmica na maioria das regiões, somente na Zona Sul, região Metropolitana, Litoral e Serra
do Nordeste ocorrerá maior variação de nuvens e há possibilidade de chuvas fracas e
isoladas. Na segunda (09), terça (10) e quarta-feira (11), a presença de um cavado (área de
baixa pressão alongada) favorecerá a formação de nebulosidade e provocará chuva,
principalmente na metade Norte, com possibilidade de temporais isolados no Planalto e na
Serra do Nordeste.
Os totais previstos são baixos e deverão oscilar entre 5 e 10 mm na maioria das
regiões. No Alto Uruguai, Planalto, Serra do Nordeste e Litoral Norte, os volumes oscilarão
entre 20 e 35 mm e poderão superar 45 mm nos Campos de Cima da Serra.

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

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

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A semana iniciou com chuva em algumas regiões do Estado, em baixos volumes e
distribuição esparsa, o que não dificultou o avanço da colheita, que chega a 78% das
lavouras implantadas no Rio Grande do Sul.
Fases da cultura do Trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2020
Fases
Plantio

Safra atual
Em 05/11

Em 29/10

Safra anterior

Média*

EM 05/11

Em 05/11

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

0%

0%

0%

0%

Floração

0%

0%

0%

1%

Enchimento de Grãos

5%

10%

5%

7%

17%
78%

30%
60%

30%
65%

24%
68%

Em Maturação
Colhido

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, 93% das áreas já foram colhidas. A
produtividade média está em 1.545 quilos por hectare, redução de quase 50%. As perdas se
acentuaram com a diminuição das chuvas, o que impactou negativamente na produtividade
das áreas mais tardias. A qualidade dos grãos colhidos é satisfatória, com pH entre 76 e 82.
Nas de Frederico Westphalen e Ijuí, o cereal apresenta boa qualidade e pH superior
a 78. Na primeira, a colheita já ocorreu em 95% das lavouras. Na de Ijuí, o tempo seco
beneficiou a colheita que já chega a 81% das áreas cultivadas. As precipitações no início da
semana contribuíram para uniformizar a maturação da cultura. Na quinta-feira (01/11) foi
retomada a colheita. O rendimento médio atinge 2.100 quilos por hectare. À medida que a
colheita avança, melhora a qualidade do produto. Nas lavouras mais afetadas pelas geadas,
a qualidade é menor, com pH entre 74 e 77. A valorização do trigo contribuiu para minimizar
as perdas de rendimento, cobrindo os custos de produção e conferindo receita positiva.
Na regional de Bagé, na Fronteira Oeste, a colheita se intensificou na última semana.
Triticultores colhem abaixo do esperado nas lavouras do cedo, que foram afetadas pelas
geadas e pela irregularidade das precipitações. Em São Borja, cerca de 90% foi colhido. A
produtividade média é de 1.800 quilos por hectare. Em São Gabriel, 25% dos 4.500 hectares
já foram colhidos, e o rendimento varia entre 1.200 e 3.300 quilos por hectare, com grãos
alcançando peso hectolitro entre 79 e 86. Em Manoel Viana, produtores que tiveram as
lavouras prejudicados pelo frio extremo e estiagem acionam o Proagro e seguros privados.
No sul da Campanha, as primeiras lavouras de trigo implantadas chegam na fase final de
enchimento dos grãos com potencial produtivo satisfatório. Diante da perspectiva de
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1631, p. 5, 05 nov. 2020

temperaturas amenas ao longo de novembro, as lavouras do tarde podem alcançar
excelentes produtividades. Em geral, os cultivos apresentam boa sanidade.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e
Soledade, a colheita avançou em distintos ritmos. Na de Erechim, 40% das áreas estão
colhidas e na Passo Fundo já chega a 60%. As produtividades médias nas duas regiões variam
de 2.700 a três mil quilos por hectare. A qualidade dos grãos tem evidenciado pH entre 81 e
83. Na de Santa Maria, 50% da área plantada já foi colhida. A produtividade média é de
2.500 quilos por hectare, e qualidade dos grãos alcançam mais de 75 de pH. Na regional de
Soledade, 70% das lavouras foram colhidas. A produtividade média é de 2.880 quilos por
hectare com grãos apresentando ótima qualidade, com pH acima de 78.
Na de Caxias do Sul, iniciou a colheita das primeiras áreas nos municípios próximos à
Guaporé. O rendimento ficou abaixo dos três mil quilos por hectare previstos devido às
geadas de agosto. As demais áreas se encontram em maturação com bom desenvolvimento.
Nos Campos de Cima da Serra, inicia a maturação. A expectativa é de bom rendimento
diante da excelente formação e sanidade dos grãos, favorecidos pelo tempo seco.
Na regional de Pelotas, a colheita já atinge 12% das áreas cultivadas. Em São
Lourenço do Sul, 70% das lavouras estão colhidas, e o rendimento médio é de 1.800 quilos
por hectare. Destaque para Jaguarão que alcança rendimento médio de 2.700 quilos por
hectare.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço do trigo no levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar chegou a
R$ 79,35, com aumento de 3,73% em relação ao da semana passada.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, o preço é R$ 76,00; na de Passo Fundo,
R$ 80,00; nas de Caxias do Sul e Bagé, R$ 81,00; Santa Maria, R$ 80,20; Soledade, R$ 80,25;
na de Santa Rosa, o preço do grão manteve tendência de elevação em função dos prejuízos
generalizados na região que tendem a ofertar uma quantidade menor do grão, com alta de
3,4% em relação à semana anterior; o preço médio do cereal com pH 78 é de R$ 77,10/sc. O
grão tipo triguilho é vendido de R$ 0,80 a R$ 1,00/kg. Na de Ijuí, o preço médio é de R$
80,50. Disponível em Cruz Alta, a R$ 85,00. Na de Frederico Westphalen entre R$ 80,00 e R$
81,00/sc.
Trigo - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Trigo (R$ 79,35/saca de 60 kg)
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
% 60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

79,35

101,55

101,96

76,50

60,26

39,29

45,00

92,60

41,20

39,37

40,00
35,00
30,00
R$

25,00
20,00

31,68

15,00

10,00
5,00
Semana atual

3,73
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

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 2152, de 05 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.
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Canola
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa e Ijuí, a colheita está encerrada. Na
de Santa Rosa foram colhidos 16.021 hectares nesta safra. O rendimento inicial previa 1.604
quilos por hectare que, diante das geadas de julho e agosto nas fases de floração e de
enchimento dos grãos, associadas ao evento de granizo em julho, reduziu a produtividade
em 47%, ficando em média 829 quilos por hectare. Dentre os cultivos de inverno, a canola
foi o que mais sofreu com as variações meteorológicas. O preço acompanhou a tendência do
aumento da cotação da soja, chegando a R$ 152,26/sc. Na de Ijuí, a produtividade ficou
abaixo do esperado, com média de 900 quilos por hectare. O preço médio aumentou,
chegando a R$ 141,00/sc. de 60 quilos.
Na regional de Santa Maria, 95% da área de 3.052 hectares foi colhida. Em Júlio de
Castilhos, o rendimento médio chega a 1.800 quilos por hectare e, em Tupanciretã, 1.940
quilos por hectare. O preço da saca de 60 quilos aumentou e está cotada a R$ 145,50.

Aveia branca
Na regional de Frederico Westphalen, 97% das lavouras foram colhidas. A falta de
chuvas na fase final de enchimento dos grãos e da maturação ocasionou redução da
produtividade média, que chegou a 1.729 quilos por hectare.
Na de Ijuí, a colheita chegou a 92% na semana. As demais lavouras se encontram
maduras e prontas para a colheita. Produtores priorizam a colheita do trigo. A cultura segue
com baixa produtividade, em média 1.550 quilos por hectare. Em virtude de a qualidade dos
grãos ser inferior, a produção é destinada à alimentação animal com grande procura,
valorizando o produto. O preço médio comercializado é R$ 44,00/sc. de 60 quilos de grãos.
Na de Santa Maria, 90% da safra de 26.210 hectares já foi colhida. Na de Soledade, a
colheita avançou e já chega a 75% das áreas cultivadas; o rendimento médio se mantém em
2.900 quilos por hectare. O preço médio é de R$ 46,00/sc. de 60 quilos.

Cevada
Nas regionais de Ijuí e Frederico Westphalen, a colheita avança. Na de Ijuí, 96% das
lavouras estão colhidas. O rendimento médio é de 2.270 quilos por hectare. A baixa
qualidade do produto colhido não permite comercialização com a indústria. Produtores
armazenam nas propriedades para alimentação animal, planejando o uso como forrageira
para a próxima safra. Na de Frederico Westphalen, a colheita chegou a 85% da área
cultivada, com rendimento médio de 2.100 quilos por hectare.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Erechim e Soledade, a colheita está encerrada.
Na de Erechim, a produtividade média é de 2.700 quilos. Os preços variam de acordo com a
qualidade do produto final entre R$ 50,00 e R$ 66,00/sc de 60 quilos. Na de Soledade, o
rendimento médio ficou em 2.900 quilos por hectare. O produto final apresentou boa
qualidade. O preço médio praticado é de R$ 51,80/sc. de 60 quilos.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1631, p. 7, 05 nov. 2020

CULTURAS DE VERÃO
Soja
A presença de precipitações em algumas regiões do Estado favoreceu a retomada do
plantio, que avançou 10% na semana.
Fases da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 05/11

Em 29/10

Safra anterior

Média*

EM 05/11

Em 05/11

17%

7%

16%

18%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2016-2020.

Na regional de Bagé, as precipitações repuseram os níveis adequados de umidade do
solo, a semeadura se intensificou, chegando a 30% das áreas. Ao longo da semana, o plantio
deve se estender às áreas de várzeas onde não foi possível realizar a operação devido ao
excesso de umidade. As baixas temperaturas noturnas podem atrasar o processo de
emergência. Em Dom Pedrito, a semeadura alcançou 45% dos 120 mil hectares projetados.
Produtores aguardam novas precipitações para escalonar a produção. Na Campanha, em
Hulha Negra, o controle das plantas daninhas antes do início do plantio desafia os
produtores, há relatos de dificuldades no manejo de buva e azevém. Algumas áreas ainda
com presença destas plantas daninhas após a aplicação dos herbicidas devem ser
preparadas no sistema de cultivo mínimo.
Na regional de Santa Maria, a semana foi de grande avanço na área plantada,
chegando a mais de 20% do total. Em Cachoeira do Sul, onde estão previstos 105.800
hectares com a cultura, já foram plantados 66 mil hectares.
Na de Ijuí, houve retomada da operação de semeadura a partir da quarta-feira
(28/10) conforme o volume de chuvas ocorrido em cada localidade, alcançando cerca de
19% dos 960 mil hectares a serem implantados. Nos municípios e/ou localidades onde as
precipitações foram inferiores a 25 milímetros os produtores optaram por não realizar a
semeadura. O ritmo de plantio foi mais lento; produtores optam em retardar a semeadura
devido à redução muito rápida da umidade no solo e as previsões de índices muito baixos de
precipitações para os próximos dias. A umidade do solo não é suficiente para garantir a
germinação de todas as sementes depositadas, necessitando de novas chuvas para
regularizar a emergência. Desta forma, a área semeada até o momento é menor que o
planejado. A opção de retardar a semeadura da soja também tem a finalidade de postergar
o ciclo da cultura, na tentativa de evitar danos com a falta de chuvas previstas com a
consolidação do fenômeno La Niña. As lavouras implantadas anteriormente foram
beneficiadas pelas precipitações, que possibilitaram a emergência das sementes que
estavam no solo, proporcionando um bom estabelecimento inicial das lavouras, com
estande de plantas adequado, embora com dois períodos distintos de emergência. Com o
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tempo seco, não ocorre germinação de ervas daninhas nas lavouras onde foram colhidas as
culturas do trigo, aveia branca e cevada.
Na regional de Passo Fundo, a presença de chuvas na região do entorno de Não-MeToque permitiu o avanço do plantio, que já alcança 162 mil hectares, dos 648 mil hectares
previstos para a safra. O retorno da umidade do solo auxiliou na germinação e no
desenvolvimento vegetativo das lavouras.
Na de Soledade, a ocorrência de chuvas no dia 26/10, na média entre 25 e 30
milímetros, elevou o teor de umidade do solo e viabilizou a retomada da semeadura da
cultura que entrou no período preferencial de plantio conforme ZARC (zoneamento agrícola
de risco climático); alguns agricultores, para ganhar tempo, semearam dias antes da chuva;
em ambas as situações as lavouras têm boa germinação e emergência. As primeiras lavouras
semeadas não tiveram muitos impactos com o período seco e retomam o crescimento; em
muitas dessas áreas é realizado o manejo de plantas invasoras com aplicações de herbicidas
pós-emergente. Estima-se um percentual de área semeada até o momento de 20%, do total
previsto.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, a semeadura foi retomada após as
chuvas do início da semana; caso retorne à condição de tempo seco, a operação deverá
paralisar novamente porque a umidade do solo está muito baixa na maioria dos municípios
com cultivo da oleaginosa na região. Algumas áreas semeadas em outubro serão
ressemeadas devido as falhas de germinação.
A falta de chuvas tem provocado diminuição da umidade do solo e atrasado a
implantação da cultura. Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Erechim, 11.750
hectares já foram semeados da intenção de plantio para safra de 232 mil hectares. Na de
Frederico Westphalen, foi possível implantar somente 10% dos 419.680 hectares previstos.
Na de Porto Alegre, os plantios não avançaram em virtude de os produtores estarem
aguardando chuva para obter melhores condições de umidade do solo. As áreas implantadas
seguem em germinação e início do desenvolvimento vegetativo. Prosseguem as
dessecações, para antecipar o plantio em relação à safra passada.
Na de Pelotas, 8% da área prevista de 421 mil para safra já está plantada. Em
Jaguarão, estão semeados 14% da área; em Arroio Grande 36%; e em Piratini, 50% da área
de cultivo. A região está conseguindo antecipar ao máximo a semeadura devido às condições
novamente favoráveis de umidade no solo, associados na sequência com dias ensolarados e
temperatura adequada. Essas condições igualmente têm favorecido a germinação e o início
do desenvolvimento vegetativo das plantas.
Na de Santa Rosa, com a chuva no dia 26/10, a umidade do solo voltou e possibilitou
a retomada do preparo do solo, com dessecação e manejo de plantas daninhas, bem como
do plantio da nova safra, que atinge 6% da área prevista. A expectativa inicial de
produtividade média da região, de acordo com a Reunião de Estatísticas Agropecuárias, está
em 3.233 quilos por hectare. Em decorrência da expectativa de chuvas irregulares, os
agricultores deverão escalonar os períodos de semeadura em três a quatro etapas, no
intuito de minimizar os efeitos de uma possível estiagem entre dezembro e janeiro.
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Mercado (saca de 60 quilos)
No acompanhamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar, o valor da
saca de 60 quilos alcançou R$ 160,12 na semana, aumento de 2,20% em relação à anterior.
Nas regionais de Bagé e Soledade, o preço da oleaginosa é de R$ 159,00/sc.; em
Passo Fundo, Erechim e Caxias do Sul, R$ 160,00. Na de Ijuí, o preço é de R$ 158,90,
disponível em Cruz Alta, a R$ 165,00; na regional de Santa Rosa, a cotação média da saca é
de R$ 156,40. Na de Porto Alegre, a cotação é de R$ 150,00; Santa Maria, R$ 159,20; de
Pelotas, os preços estão entre R$ 155,50 e R$ 164,00. Na de Frederico Westphalen, entre R$
158,00 e R$ 161,00.
Milho
As precipitações que ocorreram esparsas e com volumes variados no Estado
permitiram a continuidade dos plantios, mas restringindo nas localidades que a umidade do
solo permaneceu abaixo do aceitável pelas plantas para germinação.
Fases do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020/2021
Fases

Safra atual
Em 05/11

Em 29/10

Safra anterior

Média*

EM 05/11

Em 05/11

Plantio

75%

72%

78%

74%

Germinação/Des. Vegetativo

87%

93%

87%

86%

Floração

12%

7%

12%

12%

1%

0%

1%

2%

Enchimento de Grãos

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

Na regional de Erechim, o plantio não avançou no período. As lavouras implantadas
estão 80% na fase de desenvolvimento vegetativo e 15% florescimento, momento crítico das
lavouras para falta de água. Produtores não realizam adubação em cobertura por falta de
umidade. Já são identificados início de perdas. O mesmo se observa nas lavouras destinas à
silagem que estão com pouca formação de massa verde.
Na de Frederico Westphalen, os 82.800 hectares previstos para a safra na região se
apresentam com bom estande de plantas. A expectativa inicial de produtividade das
lavouras previsto em oito mil quilos por hectare que, diante da situação de tempo seco já
evidencia sinais de estresse hídrico, que podem se agravar caso não haja precipitações nos
próximos dias. Igualmente ocorre com as lavouras destinadas à silagem, tanto em
quantidade, cujas perdas estimadas já ultrapassam 25% da expectativa inicial de 33.562
quilos por hectare, como em qualidade.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, na Fronteira Oeste, as precipitações
contribuíram para retomada do desenvolvimento e uniformização de lavouras implantadas.
Produtores aproveitaram a reposição de umidade nos solos para realizar adubações
nitrogenadas em cobertura. Na Campanha, com as chuvas registradas, muitos produtores
realizaram o plantio das lavouras para produção de grãos e silagem. Parte dos produtores
planejam duas épocas de semeadura como estratégia de enfrentamento dos riscos
climáticos: a primeira é a que ocorre e se estende até o início de novembro e a segunda em
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dezembro. A umidade nos solos deve proporcionar germinação adequada e emergência
uniforme, apesar das temperaturas baixas, que podem atrasar o processo.
Na de Soledade, foi retomada a semeadura, viabilizada pelo aumento do teor de
umidade do solo; já atinge 50% da área prevista de plantio, em 77.612 hectares. Nas
lavouras estabelecidas, houve melhora no crescimento e no desenvolvimento; áreas
semeadas em agosto na região do baixo Vale do Rio Pardo entram em florescimento,
período de maior exigência hídrica. Em geral, a cultura não teve fortes impactos devido ao
período seco, apesar dos sintomas do estresse hídrico generalizado. Os produtores voltaram
a realizar os tratos culturais de adubação nitrogenada em cobertura e controle de plantas
invasoras.
Na de Caxias do Sul, a ocorrência de chuva na semana fez com que os produtores
retomassem a semeadura e a adubação nitrogenada nas áreas mais adiantadas; porém essas
operações foram novamente paralisadas com a volta do tempo seco na segunda metade da
semana. As plantas apresentam sintomas visíveis de déficit hídrico. As condições do tempo
favorecem o desenvolvimento de lagartas, cujos ataques se intensificaram nos últimos dias.
Na regional de Ijuí, o retorno das precipitações contribuiu para a retomada do
crescimento da cultura do milho e melhora significativa no aspecto visual das plantas, mas
não sendo suficiente para cessar o quadro atual de déficit hídrico. A partir da quarta-feira
(28/10) as plantas já apresentaram retorno da turgidez das folhas e emissão de novas folhas.
Os produtores aproveitaram a umidade no solo para realizar a adubação nitrogenada em
cobertura. Conforme o estádio das lavouras foi necessário modificar a quantidade de
nutriente planejado, com aplicação de todo o volume no momento atual, suprimindo o
parcelamento proposto inicialmente, pois há dúvida da possibilidade de nova dosagem
futura, e, nas lavouras em estádio mais avançado, diminuído o volume aplicado devido à
menor resposta da planta. Nas lavouras implantadas no início do período recomendado, que
se encontravam em início do período reprodutivo, não há inviabilidade do pólen.
Preocupação dos produtores é com possível abortamento de grãos e/ou falta de
preenchimento dos mesmos, uma vez que as plantas têm reduzida área foliar.
Nas regionais de Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, segue o plantio. Na de Pelotas,
foi intensificado devido às boas condições de umidade no solo devido as chuvas e após dias
ensolarados e com temperaturas em elevação durante o dia. Já estão semeados 14,5% da
área de intenção de cultivo total de 50 mil hectares de milho destinado para grão, 21%
destinado para silagem de um total de 15 mil hectares. O milho semeado teve boas
condições para seu estabelecimento, proporcionando bom estande de plantas. As áreas
estão com bom desenvolvimento e boas condições sanitárias. Na de Santa Maria, o plantio
avançou lentamente chegando a 38% da área plantada, do total previsto de 42.335 hectares.
A chuva no início da semana ajudou o desenvolvimento das lavouras. Na de Passo Fundo, a
ausência de chuvas nos municípios produtores no entorno do rio Pelotas e do Corede
Nordeste não permitiu o avanço da área de plantio na região como um todo.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, evoluiu lentamente o plantio,
chegando a 45% da área de 233 mil hectares para grãos e a 50% de 12 mil hectares para
silagem. As áreas em desenvolvimento vegetativo já se ressentem da falta de umidade,
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evidenciando o início de sintomas de estresse hídrico e redução do ritmo de
desenvolvimento.
Na de Santa Rosa, 15% da área entrou na fase de floração, período crítico para as
plantas em relação a carência de água. Em geral, a chuva ocorrida amenizou a situação,
contudo, ocorrerá redução de rendimento tanto na produção de grãos, quanto na
quantidade de massa verde destinada à silagem, visto que a cultura se apresenta com porte
muito baixo. A quantificação da redução de rendimento dependerá de regularidade nas
próximas chuvas.

Mercado (saca de 60 quilos)
De acordo com o levantamento semanal da Emater/RS-Ascar, o preço médio do
milho alcançou o valor de R$ 73,16/sc., com aumento de 5,80% em relação ao da semana
anterior.
Na região de Ijuí, a cotação varia de R$ 73,00 e R$ 76,00/sc.; o preço para o produto
disponível em Cruz Alta é de R$ 80,00. Na de Frederico Westphalen, varia entre R$ 74,00 e
R$ 75,00; na regional Porto Alegre, a cotação é de R$ 66,00. Na regional da Emater/RS-Ascar
de Bagé e Caxias do Sul, o preço é de R$ 75,00; na de Passo Fundo, R$ 73,00; Santa Rosa, R$
70,70; Na de Pelotas, varia entre R$ 58,00 e R$ 75,00. Na de Santa Maria, o preço médio é
R$ 72,90; em Erechim, R$ 70,00/sc. e na de Soledade, R$ 73,70/sc.
Arroz
As condições do tempo na semana favorecem as regiões produtoras na implantação
das lavouras no Estado.
Fases do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 05/11

Em 29/10

Safra anterior

Média*

EM 05/11

Em 05/11

85%

78%

58%

62%

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, o plantio das lavouras de
arroz se aproxima de 90%. Considerando a disponibilidade limitada de água para irrigação,
as chuvas registradas devem permitir o estabelecimento das lavouras sem a necessidade de
dispor das reservas para facilitar a germinação – banhos. As lavouras estão com bom
estabelecimento inicial, apesar das temperaturas mais baixas afetarem o pleno
desenvolvimento. Na Campanha, em Hulha Negra, após as chuvas intensas na segunda-feira
(26/10), parte de lavouras já semeadas ficaram submersas, havendo necessidade de
intervenção para drenagem, com objetivo de evitar perda de plantas.
Na de Porto Alegre, a estimativa de implantação é de 108.076 hectares. As chuvas da
semana não prejudicaram o andamento dos trabalhos de preparo e semeadura nas lavouras
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com sistema de cultivo que adota semeadura sobre lâmina de água (pré-germinado), assim
como nas lavouras com semeadura em solo seco. O retorno da umidade permitiu o
reestabelecimento da umidade do solo necessária à germinação dos cultivos em solo seco.
Na regional de Santa Maria, área plantada já se aproxima de 50% do total previsto
de 133.516 hectares. Os cultivos implantados estão com boa germinação e bom
desenvolvimento vegetativo. Produtores analisam as condições de disponibilidade de água
para irrigação para dimensionar a continuidade das implantações.
Na de Soledade, estima-se que 70% da safra, prevista em 28.862 hectares, já estão
implantados. A semana foi de intensificação nos plantios. Lavouras semeadas no período
seco têm boa germinação e emergência por conta das chuvas.
Na região de Pelotas, o tempo segue favorável à atividade, diante das precipitações
que contribuem na implantação e germinação das plantas; igualmente favoreceu as lavouras
já estabelecidas, permitindo bom desenvolvimento vegetativo. Em Rio Grande, 95% da área
está semeada; em Arroio Grande, 92%; em Pelotas e Santa Vitória do Palmar, já chegou a
99% de semeadura. Em geral, os produtores se mostram estimulados com os preços atuais e
a tendência de bons negócios, principalmente com a intensificação das exportações.
Na de Santa Rosa, as lavouras semeadas durante o mês de outubro têm boa
formação de estande de plantas, mas, em função das restrições nas condições hídricas, os
produtores reduziram as áreas semeadas diante da incerteza da disponibilidade de água
para irrigação. Após a ocorrência da chuva devem ser semeadas áreas remanescentes,
contando com a umidade no solo para uma boa germinação das sementes. O preço do grão
continua estável, mas com um patamar extremamente elevado, impactando nos custos de
implantação das lavouras e no preço dos arrendamentos pagos para áreas de cultivo do
grão.
Mercado (saca de 50 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio do arroz
chegou a R$ 102,00/sc., com redução de 1,21% em relação à cotação da semana anterior.
O preço do arroz na regional de Bagé se manteve no valor médio de R$ 100,00/sc. de
50 quilos; na de Pelotas, entre R$ 100,00 e R$ 106,00. Na região de Santa Rosa, o preço
permaneceu estável em R$ 98,00; na de Porto Alegre, R$ 115,00; em Soledade, a R$ 99,50.
Em Santa Maria, a cotação chegou a R$ 98,75/sc.
Feijão 1ª safra
Na regional de Frederico Westphalen, 30% das áreas já estão em enchimento de
grãos. A continuidade de tempo seco começa a apresentar sintomas de estresse hídrico nas
plantas, prejudicando principalmente as plantas em fase de floração. Os manejos de
adubação em cobertura e de controle de pragas, doenças e ervas daninhas são realizados
com cautela pelos produtores diante da ausência de umidade nas lavouras.
Na de Ijuí, estão plantados 84% da área prevista para a safra – 910 hectares. As
precipitações foram benéficas para a cultura, principalmente para as lavouras que estão na
fase de floração. Em geral, as plantas se encontram pouco desenvolvidas e com baixo
número de ramos laterais. É alta a incidência de tripes nas lavouras, necessitando controle.
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Na de Porto Alegre, 88% da área prevista foi implantada, correspondendo a 3.186
hectares. As lavouras semeadas apresentam bom desenvolvimento, porém a falta de chuva
começa a ser sentida pelas plantas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, dos 1.710 hectares previstos na
primeira safra de feijão, 75% estão plantados. A precipitação ocorrida em 26/10, associada à
semana com predomínio de sol e temperaturas favoráveis, contribuíram para o bom
desenvolvimento dos cultivos.
Na de Soledade, 90% da área prevista está plantada. Após as precipitações houve
aumento do teor de umidade do solo, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento das
plantas. Os produtores estão atentos aos prognósticos de ocorrência de chuvas nas próximas
semanas, visto que a maior parte das lavouras entrará em florescimento e formação de
vagens, fases críticas à deficiência hídrica.
Na de Pelotas, a semana novamente foi favorável à semeadura com o retorno da
umidade ideal no solo, dias ensolarados e com temperatura em elevação. Em São Lourenço
do Sul, Santana da Boa Vista e Pelotas está concluída a semeadura. Em Amaral Ferrador,
66% da área já foi semeada. Destaque para Canguçu que deverá semear 920 hectares e está
com 77% da área implantada.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço médio do feijão
no Estado ficou em R$ 240,00/sc., com redução de 3,39% em relação ao da semana
anterior.
Na regional de Frederico Westphalen, o preço é de R$ 260,00; na de Soledade, R$
247,50; na de Ijuí, R$ 226,70; na região de Pelotas, varia entre R$ 200,00 e R$ 250,00; em
Santa Maria, o valor chegou a R$ 237,20; e na região de Porto Alegre, o preço aumentou
para R$ 330,00/sc.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional de Ijuí, o retorno das precipitações favoreceu a retomada da semeadura
e transplantio dos cultivos a campo, controle de ervas daninhas e preparo de canteiros. Foi
retomado o planejamento do plantio escalonado das folhosas cultivadas a campo com
aumento do uso de malhas de sombreamento. O clima mais ameno contribuiu para o
crescimento mais rápido de alface e rúcula cultivadas em ambiente protegido, mas a
produção é inferior a demanda. Cultura do tomate com excelente desenvolvimento, tanto
nos cultivos protegidos como nos a campo no sistema envarado, mas com frutos de menor
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calibre até o momento. Mandioca com melhora na brotação das manivas, mas ainda com
falhas no estande de plantas nas lavouras. Semana de intensificação do plantio da cultura da
batata-doce. Segue intenso o ataque de tripes. Produtores com dificuldades de realizar o
controle. Os preços médios permaneceram estáveis, exceto para brócolis, comercializado a
R$ 4,02/kg; cenoura a R$ 3,72/kg; couve-flor a R$ 5,47/kg; repolho a R$ 3,07/kg.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a chuva amenizou o estresse hídrico
nas hortas domésticas, mas grande parte dos produtores já retomou a irrigação manual para
garantir a manutenção das plantas. A baixa umidade do ambiente favoreceu a ocorrência de
ácaros, principalmente em cucurbitáceas, solanáceas e algumas brássicas. A comercialização
de folhosas na região se mantém via redes sociais e entregas feitas, majoritariamente, a
domicílio. Esta condição diminui a rentabilidade da atividade, mas garante a manutenção da
freguesia conquistada pelos produtores, garantindo o escoamento da produção. Os
tomateiros apresentam boa carga e tamanho de frutos, desde que irrigados. O preço é de R$
5,50/kg. Os cultivos de abóboras, pepinos e morangas sem irrigação sofrem com a falta de
umidade no solo, necessitando de regas manuais para manter seu desenvolvimento. Iniciou
a colheita de pepinos para salada, comercializados a R$ 5,00/kg.
Na de Bagé, semana com temperaturas amenas, entre 7,1°C e 30,4°C. Metade inicial
do período com nuvens e precipitações, que repuseram umidade nos solos e metade final
com tempo bom e boa luminosidade, retomando o desenvolvimento das culturas
implantadas. Na Fronteira Oeste, em plena colheita beterraba e cenoura. Mandioca e
batata-doce já estão com a colheita praticamente concluída e é realizado plantio das novas
áreas. Em Bagé, houve um aumento e diversificação na oferta da produção local nas feiras
livres realizadas duas vezes por semana em praça central da cidade, com 14 pontos de
comercialização. Os preços médios praticados foram os seguintes: alface R$ 1,50 a R$
2,00/pé; couve R$ 1,50 a R$ 2,00/maço; rúcula, tempero verde e alho poró a R$ 2,00/maço;
brócolis R$ 3,00/unid.; beterraba R$ 4,00/maço; cenoura R$ 3,00/maço; ervilha R$ 12,00/kg
com casca e R$ 25,00/kg debulhada. Na Campanha, em Candiota e Hulha Negra, produtores
de sementes de coentro e cebola estão bastante animados com o desenvolvimento das
lavouras. As chuvas restabeleceram níveis adequados de umidade no solo e as temperaturas
amenas com dias ensolarados a partir de 28/10 garantiram excelentes condições ambientais
para as plantas, predominantemente em floração. As lavouras apresentam muito boa
sanidade foliar, sem maiores problemas no controle de insetos e plantas daninhas. As
aplicações de fungicidas e inseticidas foram realizadas de maneira preventiva em áreas de
cebola.
Na de Pelotas, a semana foi mais favorável, com precipitações em alguns dias. Os
produtores de tomate e pimentão continuam com os transplantes das mudas para as
lavouras definitivas. Áreas transplantadas estão com bom desenvolvimento vegetativo. A
colheita iniciará final de dezembro. Alface e brócolis com oferta estável; couves e repolho
com aumento de oferta. A cenoura implantada está bom desenvolvimento e oferta mais
reduzida. O milho verde apresenta bom desenvolvimento. Segue transplante de batatadoce, com boa pega das mudas. Áreas estão em tratos culturais e bom desenvolvimento.
Para a mandioca seguem os plantios e preparo das novas áreas de cultivo. Boa oferta de
temperos verdes.
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Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, olerícolas de forma geral têm
crescimento e desenvolvimento satisfatórios por conta das condições climáticas favoráveis
na semana. As chuvas que ocorreram no início da semana amenizaram o déficit hídrico, no
entanto em muitos municípios já é evidente a limitação de umidade do solo em áreas não
irrigadas. As temperaturas ainda são amenas durante a noite e início da manhã, fator que
atrasa o crescimento das culturas de verão. Os produtores que possuem sistemas de
irrigação utilizam de forma frequente, prática que garante produção e qualidade dos
produtos. Nos cultivos em estufas, as condições de clima são bastante favoráveis, pois há
boa radiação solar e o ambiente ameniza os efeitos das temperaturas amenas, assim como a
irrigação é controlada. Iniciou a produção de tomate em estufa, áreas com boa sanidade e
potencial de produção. Lavouras de alho e cebola em fase de formação de bulbos e
bulbilhos. Áreas de cebola implantadas precocemente se encaminham para a fase final de
formação de bulbos. Registros de presença de tripes e antracnose. Áreas não irrigadas são
prejudicadas pelo déficit hídrico, mesmo com as chuvas do dia 26/10. Lavouras precoces de
milho verde em fase de crescimento, realizado o manejo da adubação de cobertura. Nas
lavouras de moranga, as chuvas leves amenizaram o déficit hídrico que atrasava a cultura, no
entanto a chuva foi insuficiente e já se observa novamente sintomas de déficit. Há
ocorrência de oídio, necessitando manejo fitossanitário, e de vaquinha (diabrotica).
Na de Passo Fundo, em função da distribuição irregular das chuvas, a irrigação
continua sendo uma forma de reduzir as perdas na produção de olerícolas, porém, já há
risco de redução no nível dos reservatórios de armazenamento de água.
Em Feliz, na regional de Lajeado, a rúcula encontra-se em fase de desenvolvimento
vegetativo, produção e colheita, sem relato de pragas ou doenças. A cultura é
comercializada em rede de supermercado e Ceasa ao preço de R$ 10,00 a R$ 12,00/dz. A
beterraba a céu aberto está em final de colheita, alguns produtores preparam as áreas para
novos cultivos – safra de verão. Não há relatos de problemas fitossanitários. O preço de
comercialização variou de R$ 1,00 a R$ 1,50/kg. O cultivo de berinjela encontra-se em
plantio de novas áreas. O que ainda está em colheita, é comercializado entre R$ 4,00 e R$
4,50/kg. Abobrinha em final de colheita e implantação programada de novas áreas. O preço
de comercialização oscilou de R$ 1,25 a R$ 1,50/kg. Em Alto Feliz, a maioria dos produtores
de rabanete encerraram a colheita e semearam áreas novas. Apesar da baixa precipitação, o
volume trouxe alento e a germinação está satisfatória; o desenvolvimento é normal. Há
alguns problemas com oídio, que merece atenção. O preço recebido é em torno de R$
18,00/dz., na propriedade.
Alho
Na de Caxias do Sul, a irrigação por aspersão torna-se uma necessidade
indispensável para não correr o risco de perda do potencial produtivo da cultura, em fase de
bulbificação, estádio bastante crítico para a produtividade e qualidade dos bulbos.
Intensifica-se a prática cultural de poda de pendão floral, popularmente conhecido como
pito. O despendoamento é importante para manter os bulbos firmes durante a fase de
maturação e cura nos galpões; sua presença consume nutrientes, refletindo em perda de
peso e deixando o alho com aspecto de murchamento. Lavouras implantadas com materiais
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precoces já em fase de conclusão do ciclo e início da colheita; produto de muito boa
qualidade. A perspectiva do mercado se mantém positiva, entusiasmando alhicultores.
Batata-doce
Na regional de Porto Alegre, a colheita na região da Costa Doce chegou 94% da área.
Há elevada concorrência com produto de outras regiões. Os preços seguem estáveis, entre
R$ 30,00 e R$ 35,00/cx. de 20 quilos para batata-doce rosa na Ceasa; a de polpa branca
chega a R$ 50,00/cx. de 20 quilos. As precipitações otimizaram a implantação das áreas do
tarde, impulsionando o desenvolvimento das ramas a serem plantadas. Mesmo assim, a
implantação das lavouras está atrasada, estima-se 20% da área planejada.
Em Feliz, na regional de Lajeado, encerrou o plantio de novas áreas de batata-doce,
que apresentam bom desenvolvimento. Há apreensão com o prognóstico de nova estiagem
no verão, dado o comprometimento do potencial produtivo na safra passada, pois este
sistema de cultivo via de regra não utiliza irrigação. Produtores que ainda efetuam colheita
da safra anterior comercializam o produto a R$ 1,00/kg.
Brássicas
Na regional de Porto Alegre, é realizada a colheita. Os preços das brássicas estão
estabilizados. Temperaturas e precipitações favoreceram o desenvolvimento das lavouras e
auxiliaram a manutenção do ritmo de implantação.
Na de Soledade, culturas brássicas apresentam surgimento de pragas de final de
ciclo, principalmente lagartas. Produtores optam por manejo com trichograma (vespinha).
Há boa oferta dessas espécies no mercado.
Cebola
Na regional de Caxias do Sul, condições climáticas adversas foram parcialmente
amenizadas no início da semana, porém, no restando do período, retornou intensa
insolação, noites com temperaturas baixas e frequente presença de vento, fatores
supressores da umidade do solo. A suplementação hídrica é um imperativo, face à fase
fenológica crítica em que a cultura se encontra – enchimento do bulbo. Algumas lavouras
desprovidas de irrigação passam a ser seriamente afetadas a cada dia que se passa sem
chuvas. De maneira geral, a cultura se mostra com bom potencial produtivo e indene de
maiores problemas fitossanitários. A secura do solo e a baixa umidade relativa do ar são
fatores predisponentes para o aumento da população de tripes e ácaros, pragas de controle
bastante complicado. Segue a colheita dos bulbos de materiais superprecoces, sendo de
imediato ofertados ao mercado. A precificação, que normalmente alcança bons patamares
no início da colheita, surpreende os cebolicultores pelos baixos níveis auferidos. O preço
médio sem cura e toalete é de R$ 1,10/kg; sem cura e com toalete, R$ 1,40/kg.
Na de Passo Fundo, lavouras em desenvolvimento vegetativo. Segue o controle de
plantas daninhas e aplicação de nitrogênio em cobertura. O preço é de R$ 1,00/kg.
Na de Pelotas, onde estão implantados 2.854 hectares, a cultura está na fase de
bulbificação e final de ciclo para as cultivares de cebola precoces. Algumas áreas em início de
colheita, como em Rio Grande, ofertada no mercado local. Esta cebola não aguenta períodos
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prolongados de armazenamento. Nas demais áreas com cultivares de ciclo médio e tardio,
predomina a bulbificação – 76% das áreas nesta fase; 24% em desenvolvimento vegetativo.
De modo geral, as cultivares apresentam bom desenvolvimento. Expectativa de uma safra
normal. Mais uma semana com clima favorável, chuvas no início e depois dias ensolarados
com aumento de temperatura durante o dia. Produtores seguem os tratamentos
fitossanitários, principalmente fungicidas para o manejo das doenças foliares. Cebolicultores
anotam os insumos e serviços objetivando a rastreabilidade. Em Rio Grande, cebolas
precoces colhidas são comercializadas a valores de R$ 40,00/sc. de 20 quilos.
Chuchu
Em Alto Feliz, na regional de Lajeado, cultura em início de colheita, ainda com pouca
disponibilidade de produto em virtude da falta de chuvas e do clima frio para o período,
travando o desenvolvimento normal da cultura. Continuam os trabalhos de manutenção e
limpeza das áreas. Plantas em processo de rebrote para novo ciclo produtivo. Com as chuvas
da semana, as plantas reagiram e houve uma evolução satisfatória tanto em massa
vegetativa como na colheita de frutos. As baixas temperaturas estabilizaram a antracnose.
Período de aplicação da adubação em cobertura e foliar. O preço médio se situa em R$
1,50/kg.
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, a produtividade média da cultura é de 16,4 mil quilos por
hectare. Apesar das condições hídricas desfavoráveis, a cultura apresenta desenvolvimento
razoável, plantas com tamanho menor que o esperado para a época, mas sem perdas
significativas no estande. Ainda são implantadas lavouras tardias, que devem produzir raízes
novas para o final da safra, além de estratégia de manutenção de material propagativo. As
raízes da safra anterior ainda apresentam boa qualidade e são largamente consumidas e
comercializadas. A venda de raízes congeladas tem garantido renda para famílias, que
utilizam da técnica para garantir fornecimento de produto com boa qualidade na entressafra
da cultura. Estão implantados 77% dos 6.719 hectares. A caixa de 25 quilos é comercializada
a R$ 18,00. A mandioca descascada de R$ 4,00 a R$ 5,00/kg.
Na de Soledade, no baixo Vale do Rio Pardo os plantios estão concluídos. As lavouras
apresentam bom stand de plantas, boa sanidade e bom potencial produtivo. O clima seco
reduziu o crescimento da cultura, favorecendo também o surgimento de percevejo de
renda, registrado em Venâncio Aires. No Alto da Serra do Botucaraí, plantio em andamento.
Pepino
Em Feliz, na regional de Lajeado, as temperaturas na última quinzena oscilaram entre
amenas e altas, adequadas ao cultivo de pepino em ambiente protegido-solo. A principal
preocupação fitossanitária foi a tripes, que demandou controle. A produção é crescente e
com oferta de produto de qualidade. A procura por pepino indústria e japonês está maior do
que do salada. Os preços praticados foram menores que no mês anterior. Para pepino
indústria (conserva) oscilou entre R$ 3,00 e R$3,50/kg na venda direta e de R$ 2,75/kg para
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agroindústria. O pepino salada foi comercializado a R$ 1,25/kg, e o pepino Japonês a valores
que oscilaram entre R$ 2,25 e R$ 2,50/kg.
Na regional de Soledade, a área e o número de produtores de pepino têm reduzido,
mas ainda tem importância no baixo Vale do Rio Pardo, onde encontram-se agroindústrias
de conserva, além de pepino salada para o mercado local. Inicia a colheita na região. Os
cultivos a campo tiveram bom desenvolvimento nas últimas duas semanas, favorecidos pelas
condições climáticas (boa radiação e temperaturas favoráveis).
Tomate-cereja
Em Feliz, na regional de Lajeado, iniciou a nova safra de tomate-cereja e em algumas
unidades em plena produção. Mantém-se atenção à traça e à mosca branca. O cereja é
comercializado entre R$ 5,50 e R$ 6,00/kg. Em Alto Feliz, a cultura se encontra na fase de
preparo de novas áreas e plantio, com áreas em desenvolvimento. A situação fitossanitária
no geral é boa, com alguns relatos de ataque da mosca branca, requerendo atenção. O clima
dos últimos dias foi variado, com calor e frio e com a ocorrência de neblina, mas na maior
parte do período estava seco, o que facilitou os trabalhos de transplantio e manejo. Os
preços, no geral, se mantiveram estáveis, se situando em torno de R$ 4,00/kg.
FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, produtores realizam tratos culturais
nas áreas, como roçadas e aplicação de produtos agroecológicos para manter a sanidade dos
pomares. Colheita da laranja Valência chega a 70% das áreas. O preço realizado para
revenda é de R$ 1,25/kg e direto ao consumidor de R$ 1,50 na propriedade e R$2,00/kg
entregue na área urbana. Colheita do morango em andamento; áreas em plena produção e
com boa sanidade. Preço do morango varia de R$ 12,00 a R$ 15,00/kg. As áreas de parreira
estão com desenvolvimento vegetativo paralisado e sofrem com a falta de chuva. Cachos e
ramos em desenvolvimento e sadios. A falta de chuva causa murchamento das folhas e, em
novas áreas plantadas, atrapalha o desenvolvimento. Em Porto Xavier, lavouras de melão e
melancia se desenvolvem bem, todas contam com irrigação por gotejamento. A sanidade
está boa. Melancia está florescendo e há frutos em desenvolvimento. Início da colheita
previsto para fim de novembro. Produtores apreensivos com o baixo nível dos reservatórios
de água; em persistindo a falta de chuva, deverá ocorrer perda de parte da área plantada,
optando por manter produtiva uma menor parcela.
Na de Ijuí, brotos novos do pêssego apresentam ataque de grafolita. Colheita em
andamento, com baixa oferta da fruta. Videiras com boa sanidade e crescimento vigoroso.
Cultura em alongamento do cacho e aumento do tamanho das bagas. Melão e melancia
foram favorecidos pelo aumento do fotoperíodo, emitindo número elevado de flores.
Condição fitossanitária excelente até o momento. O preço médio recebido pela bergamota é
de R$ 2,50/kg; laranja, R$ 1,80/kg; morango, R$ 19,10/kg; pêssego, R$ 4,00/kg.
Na de Bagé, muito boa oferta e comercialização de morango in natura, trazendo
bons resultados à atividade, com preços médios de R$ 25,00/kg. Contudo, em São Borja, a
grande amplitude térmica causou oscilação na produção e prejuízos aos produtores. Em
Santana do Livramento, os vinhedos apresentam boa brotação e desenvolvimento inicial. A
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cultura do pêssego apresenta condição oposta, com indicativo de quebra de safra por
problemas climáticos, com abortos florais e queda de frutos nas variedades precoces,
ocasionados por geadas tardias de agosto. Em Candiota, na Campanha, os olivais estão com
frutos em formação. Com o retorno das precipitações foi realizada aplicação de fertilizantes
em cobertura. O clima seco nas últimas semanas, associado ao retorno das precipitações,
está proporcionando muito boas condições produtivas, superiores ao ano anterior.
Ameixa
Na regional de Soledade, variedades precoces de ameixa estão em fase de formação
de frutos e pré-maturação, como a Golfblaze. Variedades Letícia e Fortune em frutificação
(formação do fruto), houve abortamento em função da geada tardia, o que irá reduzir a
produtividade dos pomares. Em Passa Sete, há a maior área, em torno de sete hectares.
Citros
Na de Erechim, a colheita de bergamota está encerrada; de laranja mais de 90%
concluída. Falta de chuvas ocasiona alto índice de abortamento na cultura da laranja.
Estabilidade do preço, de R$ 0,48/kg na propriedade.
Na regional de Soledade, citros estão em fase de formação de frutos, com bom
potencial produtivo, com boa quantidade de frutos em formação. Nos pomares onde foram
realizados tratamentos fitossanitários na floração, a quantidade de frutos fixados é mais
expressiva. A podridão floral/estrelinha reduz a fixação de frutos. Continua a colheita de
laranja comum e de umbigo tardias. O preço varia de R$ 0,65 a R$ 0,75/kg.
Na de Passo Fundo, segue a colheita de laranja Valência e Folha Murcha. Seguem os
tratamentos fitossanitários preventivos e de controle de doenças e o monitoramento de
pragas – mosca-das-frutas. O preço das laranjas para mesa é de R$ 15,00/cx. de 25 quilos e
para indústria é de R$ 480,00/ton.
Na regional de Frederico Westphalen, a colheita está praticamente encerrada. A
condição fitossanitária das laranjas é boa; maioria das áreas em fase chumbinho e fixação de
frutos. A safra será em torno de 30% menor em virtude das geadas de agosto, quando
verificou-se queima de brotos e de botões florais, e também da falta de chuvas nesse
período.
Figo
Na mesma regional, ocorre redução no desenvolvimento da cultura devido ao
estresse hídrico causado pela falta de chuvas e pelas altas temperaturas. Cultura em de
formação do fruto, fase importante o qual o crescimento está prejudicado.
Melancia
Na regional de Soledade, a cultura está em fase de pré-floração em plantios precoces
em Rio Pardo, onde estão implantados em torno de 500 hectares de melancia. Produtores
realizam os tratos culturais. Em Encruzilhada do Sul, os plantios são mais tardios, ainda em
andamento. Estima-se uma área de 1.200 hectares. Os 25 mm de chuvas na segunda-feira na
região amenizaram temporariamente os efeitos prejudiciais da falta de umidade no solo.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1631, p. 20, 05 nov. 2020

Na de Porto Alegre, chuvas trouxeram alívio aos agricultores, 90% das lavouras estão
implantadas na região da planície do baixo Jacuí.
Morango
Em Feliz, na regional de Lajeado, é momento de plena safra do morango. Produtores
relatam que as mudas demoraram para carregar, mas agora estão em plena produção. Não
há ocorrência significativa de pragas ou doenças nas áreas de cultivo, e o clima favorece a
indução de floradas e colocação de frutos. Momento de manejo do cultivo e de realização
continuada de podas de limpeza e bom controle de fertirrigação. O quilo do morango está
sendo comercializado a valores que oscilam entre R$ 8,00 a R$ 10,00, com queda
significativa devido à forte pressão de oferta, numa demanda que permanece normal.
Na de Pelotas, a semana que passou foi de dias mais longos, ensolarados e
temperaturas em elevação durante o dia, aumentando a produtividade, cor e sabor dos
morangos. Aumento geral na oferta de morangos nos mercados. Em Pelotas, continua a
presença de ácaros e oídio em algumas áreas, além da doença de solo rhizoctonia
preocupar. Preços estáveis.
Na regional de Caxias do Sul, as condições de tempo foram boas para a cultura, no
entanto os volumes de morango colhidos foram colhidos razoáveis; volume um pouco
inferior à semana anterior. Frutas de excelente coloração, sabor e calibre bem acima da
média. O clima seco favoreceu o aumento de pragas como ácaro rajado, tendo pomares com
elevada ocorrência e oídio, incidência elevada em algumas áreas; mas sob controle na
maioria delas. O custo das mudas para a próxima safra sofreu forte valoração,
surpreendendo os produtores; fator que poderá interferir na percentagem de renovação de
pomares. Os preços de comercialização apresentaram estabilidade; na venda para
mercados, fruteiras e Ceasas, os valores praticados foram entre R$ 9,00 e 14,00/kg; na
venda direta aos consumidores entre R$ 10,00 e 16,00/kg.
Na de Soledade, o tempo seco favorece os fatores de produção, no entanto, também
o aparecimento de pulgões e ácaros, que necessitam monitoramento e manejo. Em Mato
Leitão, o manejo do ácaro é realizado com ácaro predador, com bons resultados. Já as
doenças fúngicas têm incidência reduzida. Há boa oferta no mercado; morangos com ótima
qualidade. O preço varia de R$16,00 a R$ 20,00/kg.

Olivas
Na de Soledade, a cultura encontra-se na fase de formação das azeitonas. Em
Encruzilhada do Sul, em pomares adultos se observa boa produção e de forma uniforme
(todas as plantas do pomar com produção). Se destaca a cultivar Arbequina pela alta
produção de azeitonas, com plantas carregadas, já a Arbosana, mais precoce, segurou
menos azeitonas. Em Ibarama, em pomares jovens, os pomares são desuniformes – há
plantas com azeitonas e outras sem. Se observa plantas com deficiência de boro,
característico em olivais.
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Pêssego
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, as condições climáticas de secura
que afetavam o desenvolvimento da cultura, principalmente o calibre das variedades de
ciclo médio, foram parcialmente amenizadas no início da semana com uma precipitação
média de 30 mm. Semana de alta intensidade de insolação, temperaturas noturnas baixas
para a época, e medianas no turno da tarde. Plantas seguem com ótima sanidade, e frutos
de boa coloração e excelente sabor. As pragas se mantêm com populações bem reduzidas.
Esse quadro de inter-relação das condições do tempo e fitossanidade propicia um número
bem menor de tratamentos foliares, reduzindo os custos de produção e o volume de
produtos dispensados no meio ambiente. Comercialmente, a fruta continua com ótimas
cotações e o mercado é fortemente comprador, face ao pouco volume de pêssego ofertado.
O preço médio na propriedade para frutas a granel: polpa amarela R$ 3,00/kg e branca a R$
4,00/kg.
Na regional de Pelotas, clima segue favorável à cultura. São colhidas as cultivares
Bonão e Sensação. Preços estáveis das frutas destinadas à mesa. Produtores realizam
aplicações preventivas de fungicidas para o manejo da podridão parda.
Na regional de Passo Fundo, as condições de clima mais seco contribuem para
melhor sanidade dos pomares. Seguem os tratamentos preventivos e monitoramento para
controle de pragas e doenças. Observa-se ocorrência de crespeira, atacando folhas, ramos e
frutos.
Uva
Na regional de Porto Alegre, as parreiras, em geral, estão na fase de florescimento e
início da frutificação; a maior parte encontra-se no estádio fenológico 25 (80% das flores
abertas). Agricultores otimistas por boa safra, visto a quantidade de horas frio ocorrida
durante o período de dormência e o bom desenvolvimento vegetativo.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 04/11/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 20 produtos ficaram estáveis em preços, sete tiveram alta e em oito 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 e dois destacaram-se em baixa.
O mercado se comportou com estabilidade na maioria dos preços dos principais
produtos acompanhados.
Produtos em baixa
Alface – de R$ 0,67 para R$ 0,50/kg (-25,37%)
Alho importado – de R$ 18,00 para R$ 13,00/kg (-27,78%)
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Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Beterraba
Cebola nacional
Chuchu
Maçã Red Delicious
Manga
Pepino salada
Tomate-caqui longa vida

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Produtos em baixa

Unidade

Abacate
Abacaxi Caiena
Alface
Alho importado
Banana Prata
Melão Espanhol
Moranga Cabotiá
Vagem

kg
unid.
pé
kg
kg
kg
kg
kg

27/10/2020
(R$)
1,94
1,60
1,90
7,50
2,22
2,22
5,55
27/10/2020
(R$)
5,56
4,00
0,67
18,00
3,00
3,46
2,55
7,00

03/11/2020
(R$)
2,00
1,75
2,00
7,77
2,77
2,50
6,66
03/11/2020
(R$)
5,55
3,50
0,50
13,00
2,77
2,91
2,50
6,00

Aumento
(%)
+3,09
+9,38
+5,26
+3,60
+24,77
+12,61
+20,00
Redução
(%)
-0,18
-12,50
-25,37
-27,78
-7,67
-15,90
-1,96
-14,29

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

Outras Culturas

Cana-de-açúcar
Na regional de Porto Alegre, a produção é destinada a alimentação animal e ao
processamento para a produção de melado e rapadura. A cana-de-açúcar é comercializada a
R$ 250,00/ton. As plantas estão com bom desenvolvimento vegetativo, favorecido pelo
clima. São realizados tratos culturais. Em plantios de renovação, é bom o desenvolvimento
também. Ainda não há sintomas expressivos da falta de chuvas; solo está com pouca
umidade. A cana madura é utilizada para alimentação animal. 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 cultivo de cana-de-açúcar destina-se ao processamento
nas agroindústrias, à alimentação animal e à produção de etanol em uma unidade
processadora em Porto Xavier. As áreas apresentam desenvolvimento lento, ainda sem
perdas devido à falta de chuva. Lavouras em maturação. Produtores fazem o corte de cana
para agroindústrias de melado, açúcar mascavo e cachaça. O clima favorece a maturação das
variedades de ciclo médio e tardio, aumentando assim o rendimento final da safra. O preço
pago ao produtor de cana-de-açúcar está em média R$ 91,70/ton. A cooperativa industrial
de etanol está fechando os resultados, podendo haver aumento no preço pago aos
produtores, que está em torno de R$ 65,00/ton.
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Criações

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

PASTAGENS
As precipitações que ocorreram na última semana, mesmo que não em grandes
volumes, foram suficientes para recompor a umidade do solo. Somado a isso, a sequência de
dias ensolarados e temperaturas amenas, resultaram no desenvolvimento das espécies
forrageiras de verão, tanto das cultivas como das nativas.
Alguns produtores aproveitaram para investir no plantio de espécies cultivadas de
verão, sendo retomados os cuidados com solo (adubação). Nos locais onde estas pastagens
já foram plantadas, foi feito o diferimento das áreas, visando o acúmulo de forragem. Há
uma preocupação geral de garantir oferta de alimento para os próximos meses, e os
produtores vêm investindo em técnicas como ensilamento, fenação, adubação nitrogenada
e até mesmo na irrigação das áreas.
Nas regiões mais ao Sul do Estado, as condições meteorológicas permitiram o
prolongamento da utilização do azevém. Nestes casos, a lotação correta dos animais permite
o controle do crescimento das plantas que já estão em final de ciclo, impedindo o acúmulo
de matéria seca de baixa qualidade. Nestas regiões, destaca-se ainda o uso das pastagens de
trevos e cornichão, que apresentam as melhores taxas de crescimento e com alta qualidade.
Nas regiões de Bagé e Ijuí, o plantio das pastagens de verão está sendo intensificado
com preferência dos produtores pelos sorgos forrageiros e capim sudão. Na de Porto Alegre,
o destaque é o plantio da braquiária híbrida.
Nas regiões de Passo Fundo e Erechim, os volumes de chuva ainda foram muito
baixos, foi necessário suplementar a alimentação dos animais com fenos, silagens e
concentrados.
Na região de Santa Rosa, destaca-se a importância do uso de pastagens perenes de
verão, visto que levam cerca de 15 a 20 dias após adubação para produção de alimento
disponível ao gado, enquanto que as pastagens anuais de verão levam cerca de 45 dias para
estarem aptas ao pastejo. Nesta região o campo nativo ainda está com baixa disponibilidade
de forragem, devido ao déficit hídrico das últimas semanas.

BOVINOCULTURA DE CORTE
As chuvas permitiram o rebrote e desenvolvimento das pastagens nativas, mas ainda
de forma insipiente, principalmente nas regiões mais ao Norte do Estado. Nestas regiões, as
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pastagens cultivadas de verão ainda não estão prontas para pastoreio, fazendo com que os
produtores tenham que suplementar a alimentação dos animais.
Em algumas regiões, a reposição de umidade no solo prolonga o uso das pastagens
cultivadas de inverno, principalmente das espécies de azevém de ciclo longo e dos trevos,
propiciando melhor oferta de forragens com bons índices de ganho de peso do rebanho.
O período de parição segue em fase de finalização. O desenvolvimento dos terneiros
demanda maior observação por parte dos criadores. Em propriedades que utilizam métodos
artificias de inseminação, segue a temporada reprodutiva, com uso de técnica de
inseminação artificial em tempo fixo – IATF – em algumas nas propriedades, com apoio das
equipes da Emater/RS-Ascar.
Em relação aos cuidados sanitários, o foco do manejo desta época é o controle de
parasitos externos, como carrapato bovino e moscas. Os criadores são orientandos quanto a
vacinação preventiva às doenças reprodutivas, visando a estação de monta que se iniciou.
Na região de Bagé, há maior procura por terneiros mais leves e de raças cruzadas,
devido ao preço elevado dos terneiros mais desenvolvidos. Em São Gabriel, segue a
temporada de comercialização de touros, através de venda direta ou remates on-line;
animais bem valorizados.
Na regional da Emater/RS-Ascar Passo Fundo, com o avanço da semeadura das
culturas de verão e redução da oferta de alimentos volumosos, o processo de engorda dos
animais em áreas de integração lavoura-pecuária – ILP está praticamente finalizado; animais
estão prontos para o abate com bom estado corporal.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Estado aumentou 2,58%, ficando em R$ 7,94/kg vivo, e o da
vaca para abate aumentou 2,81%, de R$ 6,75 para R$ 6,94/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 7,94/kg vivo)
50,00

44,89

8,00

45,00

29,53

30,00

6,13

7,37

5,76

5,48

5,00

R$

25,00

4,00
3,00

20,00

2,00

15,00

1,00

7,73

10,00
5,00

7,74

6,00

35,00

%

7,94

7,00

37,85

40,00

0,00

2,58

Semana atual

0,00
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

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 2152, de 05 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

A compra de animais continua ocorrendo e o mercado de animais segue aquecido,
com bons preços pagos a praticamente todas as categorias. Na região de Santa Maria, o
quilo vivo do boi gordo foi cotado na média a R$ 8,08 e o da vaca, a R$ 7,05; já na de
Soledade, o valor ficou em R$ 8,00 e R$ 7,10, respectivamente. Na região de Caxias do Sul, o
preço do gado para abate segue em alta, sendo os terneiros vendidos para exportação aos
mercados árabes.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1631, p. 25, 05 nov. 2020

Preços médios das categorias de bovinos de corte em regiões e municípios do RS
Categoria
(R$ por kg/cab.)
Boi gordo (kg)
Vaca gorda (kg)
Vaca de invernar
(kg |cab.| kg)
Vaca c/cria ao pé (cab.)
Novilha (cab.| kg)
Novilho (kg |cab.| kg)
Terneira (kg)
Terneiro (kg)

Região de
Bagé

Região de
Erechim

Região de
Caxias do
Sul
8,10
7,00
6,20

Região de
Pelotas

8,00
5,50

Região de
Porto
Alegre
7,80
7,00
2.100,00

8,20
7,10
-

Município
de
Bossoroca
8,15
7,00
6,20

8,00
6,70
6,00
7,00
8,50

8,75

3.800,00
2.200,00
2.500,00
8,00
9,20

8,20
9,50

9,50

3.750,00
8,00
8,30
8,75
9,25

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
Apesar da melhora nas condições meteorológicas para o desenvolvimento das
pastagens, os produtores seguem suplementando os animais na tentativa de manter os
índices produtivos. A chuvas vieram com baixos volumes, não o suficiente para garantir o
pleno desenvolvimento dos campos nativos e das pastagens cultivadas de verão, mas
considerando o alto custo dos insumos, ainda é mais vantajoso a criação a base de pasto.
O tempo mais seco traz como benefício o manejo em relação as condições de higiene
dos animais, diminuindo as chances de contaminação do leite, relatado em várias regiões do
Estado, através dos bons índices nos parâmetros de qualidade do leite exigidos por lei.
Os cuidados sanitários continuam com foco principalmente no manejo preventivo do
carrapato bovino, que tende a aumentar com a proximidade do verão.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, o rebanho leiteiro apresenta
boas condições corporais e os índices produtivos se mantem elevados. Em Hulha Negra, os
produtores prolongam o período de lactação das matrizes com objetivo de manter o volume
de produção, frente aos ótimos preços pagos pelo litro do leite. Porém os extencionistas da
Emater/RS-Ascar alertam que essa prática pode causar o aumento da contagem de células
somáticas – CCS no leite.
Na região de Frederico Westphalen, devido à falta de umidade do solo, as
forrageiras de verão não foram implantas, ou as que foram estão com dificuldade de
germinação ou desenvolvimento. Nesta região destacam-se as espécies perenes de verão,
como tífton 85 e jiggs que já possibilitaram dois pastejo em algumas propriedades.
Nas regiões de Erechim e Ijuí, o preço do leite segue com leve queda devido ao baixo
desenvolvimento das pastagens e altos custos dos insumos.
Na regional da Emater de Santa Rosa alguns produtores adquirem triguilho para
fazer uma reserva alimentar, prevendo a falta de pasto que inevitavelmente irá acontecer
com a falta de chuvas.
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OVINOCULTURA
Os produtores mantêm cordeiros e matrizes nas áreas com melhor disponibilidade de
pastagens, como forma garantir que estas categorias cheguem no período de vendas do final
do ano em boas condições corporais.
No manejo sanitário, seguem as vacinações contra clostridiose e o controle da
verminose ovina. Continua o período de tosquia dos animais. As propriedades que utilizam o
método australiano Tally-hi conseguem obter produto de melhor qualidade para
comercialização. A condição corporal do rebanho é satisfatória; tendência de melhora após a
esquila.
Na região de Porto Alegre, destacam-se os bons resultados no ganho de peso dos
animais mantidos em pastoreio rotativo. Na região de Santa Maria, em Cacequi, os animais
apresentam boas condições nutricionais, em especial, onde os ovinocultores têm ofertado
algum tipo de suplementação aos cordeiros em sistemas como o creep feeding.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio
do cordeiro para abate no Estado aumentou, de R$ 8,22 para R$ 8,69/kg vivo, +5,72%.
Preços médios das categorias de ovinos nas regiões
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa

Cordeiro
(kg vivo)
7,80
9,00
10,10
8,50
7,00

Capão
(kg vivo)
7,00
8,00
6,50

Ovelha de cria/consumo
(cab. / kg vivo)
300,00
7,00
8,90
5,50

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

O mercado da venda da lã ovina começa a ocorrer em algumas barracas de lã,
causando reação positiva nos preços, que ainda são considerados baixos pelos produtores.
Na região de Pelotas, os preços médios pagos pelo quilo da lã foram os seguintes:
Merina, a R$ 16,00; Ideal (Prima A), a R$ 13,25; Corriedale - Cruza I, a R$ 7,50; Corriedale Cruza II, a R$ 4,75. Já na de Bagé, os preços médios foram os seguintes: Merina, a R$ 17,00;
Ideal, R$ 11,50; Corriedale, R$ 6,75; Romney Marsh, R$ 4,00; raças de carne, a R$ 3,00. Na
de Santa Rosa foram os seguintes: Merina, a R$ 17,00; Ideal, a R$ 14,00; raças de carne, a R$
3,50. Na região de Porto Alegre, a lã foi comercializada a valores entre R$ 3,00 e R$ 4,20/kg.

APICULTURA
As chuvas que ocorreram no período, mesmo que em baixas quantidades, auxiliaram
na recuperação da vegetação, aumentando a oferta de floradas para as abelhas. No geral, as
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condições da primavera estão favoráveis à atividade apícola, gerando uma expectativa de
boa produtividade.
Na região de Bagé, em Dom Pedrito, um dos municípios de maior produção no RS, os
apicultores intensificaram as revisões de campo, o manejo das colmeias, com a substituição
de favos velhos por lâminas alveoladas. A enxameação e captura de enxames está intensa e
os produtores aproveitaram o período para povoar caixas e multiplicar os melhores
materiais genéticos.
Na região de Erechim, continuidade da primeira colheita, com boa produtividade. Na
de Ijuí, houve redução no manejo das colmeias, pois neste período as atividades dos
produtores estão focadas na implantação da cultura da soja.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, os apicultores
voltaram a ter uma boa expectativa e não é mais necessário tratar os enxames, com a oferta
de floração do momento.
Na região de Santa Rosa, os produtores têm observado frequente presença de
abelhas nos cochos destinados para dessedentação de bovinos, provável resultado da baixa
disponibilidade de água devido aos baixos índices pluviométricos.
Comercialização
Na regional de Erechim, a embalagem de própolis com 100 mililitros foi
comercializada a R$ 25,00, e a embalagem de 130 gramas de pólen, a R$ 22,00.

Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Porto Alegre
Santa Rosa

A granel (R$/kg)
4,80
8,00
8,00
12,20
7,00 a 12,00
8,00
-

Embalado (R$/kg)
24,00
25,00
22,00
21,00
15,00 a 20,00
22,00
15,00 a 20,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
A maioria dos produtores realiza a aquisição e o povoamento com alevinos e juvenis
nos tanques. Os cardumes em geral apresentam boas condições sanitárias.
Os preços da alimentação suplementar, como a ração, aumentaram, resultando no
aumento dos custos de produção, que já refletem no preço de venda dos animais,
principalmente nos destinados à indústria.
Na região da Emater/RS-Ascar de Lajeado, a variação da temperatura ao longo do
dia causa grande oscilação na temperatura da água. Estas variações prejudicam o
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crescimento contínuo e uniforme dos alevinos. Há relatos de mortalidade de carpas ligadas
ao excesso de consumo de oxigênio na noite e a decomposição de material orgânico,
principalmente em viveiros que não foram manejados no ano e estão com peixes prontos
para despesca.
Nas regiões de Santa Rosa e Passo Fundo, mesmo com ocorrência de chuvas
localizadas, alguns açudes continuam com redução do nível de água e consequente redução
dos níveis de oxigênio e alimentos disponíveis aos peixes.
Comercialização
Na região de Santa Rosa, a carpa capim é comercializada a R$ 14,00/kg vivo e as
demais espécies de carpas a R$ 11,00/kg vivo; a tilápia, de R$ 5,50 a R$ 6,50/kg vivo; e o filé
de tilápia, a 23,00/kg.
Na região de Erechim os preços médios dos peixes foram: carpas cabeça-grande,
húngara e prateada, a R$ 10,00/kg vivo; carpa capim, a R$ 12,00/kg vivo; jundiá, a R$
18,00/kg vivo; dourado, a R$ 29,00/kg vivo; pacu, a R$ 15,00/kg vivo; traíra, a R$ 13,00/kg
vivo e o filé de tilápia, a R$ 25,00/kg. Na de Ijuí, os preços do quilo do peixe vivo foram:
carpa húngara, a R$ 6,40; carpa prateada, a R$ 6,50; carpa cabeça grande, a R$ 6,30; carpa
capim, a R$ 6,80; tilápia, a R$ 6,08; e jundiá, a R$ 9,50. Na região de Lajeado, o quilo vivo da
carpa capim foi comercializado a R$ 10,00 e das demais carpas a R$ 9,00.
PESCA ARTESANAL
Na regional de Pelotas, os pescadores da Lagoa dos Patos relatam dificuldades na
pesca da corvina, tainha e linguado e baixa captura principalmente da corvina. Uma
cooperativa local segue realizando entregas do pescado referente ao Programa de Aquisição
de Alimentos – PAA, garantindo o escoamento do pescado capturado e beneficiado. Na de
Porto Alegre, apesar da ocorrência de um ciclone extratropical na costa gaúcha, as
condições para a pesca não foram afetadas, com registro de boa pescaria em todas as
modalidades, e destaque para captura da pescadinha, da tainha e do papa-terra. A
comercialização com venda direta ao consumidor continua sendo a forma que mais
remunera os pecadores, e apresenta boas perspectivas de melhora, com aumento do fluxo
de veranistas para o Litoral.
Na região de Santa Rosa, a pesca continua suspensa em função do período de
defeso.
Comercialização
Na região de Pelotas os preços pagos pelo quilo do pescado variaram: corvina entre
R$ 2,50 e R$ 4,00; tainha R$ 2,50 e R$ 3,50; traíra R$ 4,00 e R$ 5,00; e linguado R$ 8,00 e R$
11,00. Na região de Porto Alegre, não houve variação nos valores de comercialização de
peixes e camarões em relação à semana anterior.
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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.

Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2152, 05 nov. 2020)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo

Unidade

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

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

29/11/2020
103,25
7,74
8,22
248,41
69,15
156,67
47,33
5,67
76,50

08/10/2020
103,01
7,37
8,17
235,00
59,34
143,31
41,80
5,52
60,26

07/11/2019
45,89
5,48
7,29
144,42
34,87
78,51
28,19
3,74
39,29

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2015/2019
GERAL
NOVEMBRO
49,47
49,99
6,13
5,76
6,91
7,11
202,28
179,02
36,83
38,11
82,20
83,65
30,28
31,48
4,30
4,17
41,20
39,37
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Vaca

kg vivo

6,94
02-06/11

6,75
26-30/10

6,41
05-09/10

4,73
04-08/11

5,38

5,05

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2152 (05 nov. 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

Webinar do Pró-Milho/RS debate sistemas de irrigação para a cultura
“Potencialidades dos sistemas de irrigação para o milho” foi o tema abordado nesta
quarta-feira (4) durante o 6º Webinar Técnico do Pró-Milho/RS. Realizado pela Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e pela Emater/RS-Ascar, o evento ao
vivo foi transmitido simultaneamente pelo Facebook e pelo Youtube do Programa Rio
Grande Rural da Emater. O diretor das Câmaras Setoriais e Temáticas da Seapdr, Paulo Lipp,
e o presidente da Emater/RS-Ascar, Geraldo Sandri, deram as boas-vindas aos cerca de 150
participantes. O Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho (Pró-Milho/RS) foi
apresentado pelo assessor técnico da Câmara Setorial do Milho, Valdomiro Haas.
Lipp destacou a importância da irrigação para o milho no Estado. Segundo ele, a
questão climática é um dos entraves para o aumento da produtividade da cultura no Rio
Grande do Sul. “Hoje temos em torno de 150 mil hectares de milho irrigados. Mas, como a
área plantada é de 790 mil hectares, precisaríamos aumentar em 100 mil a área do milho
irrigado”, sugeriu.
Sandri afirmou que a Emater é um braço importante para levar até à ponta toda a
política pública da Seapdr para que os projetos andem rápido e bem em ações conjuntas
com diversas entidades parceiras. “O Pró-Milho é um programa que trabalha a cadeia
produtiva completa com apoio de cerca de 23 parceiros, entre entidades, federações,
cooperativas, instituições financeiras, cada um atuando em um elo da cadeia do milho. E
essa união, parceria e trabalho conjunto é que trazem um resultado importante”.
O engenheiro agrônomo especialista em Irrigação e ex-extensionista da Emater/RSAscar, José Enoir Daniel, contou que a irrigação é um combate à seca, por isso é preciso
reservar água para esses períodos. “Ela é responsável por um forte incremento na
produtividade do milho, e o investimento se paga em poucos anos”. De acordo com estudo
da Emater/RS-Ascar, pela média dos últimos nove anos, a lavoura sem irrigação tem uma
produtividade média de 95,4 sacas/ha e em áreas irrigadas pode chegar a 200 sacas/ha.
A implantação de um sistema de irrigação não é barato, mas é um investimento
necessário porque potencializa a capacidade de produção e praticamente dobra a
produtividade. “É uma resposta muito positiva que se paga em poucos anos e que podem ter
durabilidade de 15 a 30 anos, conforme o sistema escolhido”, avaliou Daniel, que destacou
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ainda a importância da adequação do solo, para que ele possa absorver a precipitação da
água da chuva, quanto da irrigação. “Não adianta toda a tecnologia se não prepararmos
adequadamente o solo para uma maior capacidade de armazenar água”.
Por sua vez, o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio
Grande do Sul (Fecoagro), Paulo Pires, falou sobre “A irrigação como agente transformador”.
“O protagonismo é dos produtores e de entidades privadas. Mas o setor público tem que ser
parceiro, senão a coisa não anda”.
Ele mostrou a transformação que ocorreu na região das Missões, especificamente em
São Luiz Gonzaga, com a irrigação das áreas plantadas. “Em 2013, a área irrigada era de 4 mil
hectares, agora em 2020 é de 10 mil hectares”. Pires disse que 80% da produção de milho no
município é irrigada, segundo o IBGE. “São mais de 100 mil toneladas produzidas”, afirmou.
E destacou ainda que a área de milho irrigada no Estado é de 10,07%, enquanto que em São
Luiz Gonzaga é de 24,5%.
Já o gerente regional de Produção Agrícola da Souza Cruz, Paulo Cezar Favero, falou
sobre a fertirrigação, que é uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para
levar nutrientes ao solo cultivado. Essa aplicação é feita por meio de um sistema mais
conveniente à cultura, podendo ser utilizadas técnicas como micro-irrigação, aspersão, entre
outras menos utilizadas.
Favero afirmou que é requisito básico a preocupação com a existência de água na
propriedade, como açudes. “Pois ter essa água é sinônimo de poder explorar muito mais o
potencial produtivo da propriedade”. O investimento em fertirrigação é responsável por um
incremento de 10%, 12% até 15% na produtividade medida, “dando uma segurança de que a
tecnologia é viável e traz um retorno importante”.
Também é importante garantir a documentação legal para a outorga da água para a
garantia de um processo de forma responsável para obtenção de uma boa safra, de boa
qualidade de muda e de uma boa semente. “É um conjunto de pré-requisitos que
entendemos como fundamentais”. Para finalizar, Favero citou a alternativa conservacionista
do camalhão, que proporciona uma maior retenção de água no solo, diminui a erosão e
ataques de pragas e doenças. “É uma garantia de que a terra ficará melhor preparada e com
melhores condições para as próximas gerações, porque a degradação do solo é muito
menor”.
Concluindo, o coordenador regional da fronteira Oeste do Instituto Rio Grandense do
Arroz (Irga), Cleiton José Ramão, abordou a “Irrigação por sulco”. Ele fez um panorama geral
da importância da irrigação, baseado em dados de produtividade obtida com milho irrigado
e não irrigado em áreas arrozeiras. E mostrou como se dá a implantação e a condução da
irrigação por sulco em solos cultivados com arroz.
Conforme Ramão, a média das últimas três safras de milho no Rio Grande do Sul foi
de 6 toneladas por hectare. “Nós, produtores da metade Sul do RS, já chegamos a produzir 9
toneladas por hectare. E em unidades experimentais do Irga, já conseguimos chegar a 14
toneladas por hectare. A irrigação no milho é muito importante. A cultura tem sua
produtividade aumentada nas áreas onde existe arroz também”.
Fonte: Seapdr (publicado em 04/11/2020).
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