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Palavra da Casa

Estratégico para o setor primário, Troca-Troca fortalece plantio de milho no Estado
Com o objetivo de aumentar a produção de milho no Rio Grande do Sul, foi criado há mais de 30 anos
(em 1988) o programa Troca-Troca de Sementes. Ano a ano, várias estratégias foram elaboradas para amenizar
a demanda interna de milho, já que a oferta é inferior ao consumo.
Para este ano, foram priorizadas a qualidade e a padronização das sementes de milho e os produtores
gaúchos começaram a receber nesta semana as sementes do programa Troca-Troca. A entrega total levará
cerca de um mês.
O Programa Troca-Troca de Sementes vai beneficiar neste ano 49.950 produtores rurais de 391
municípios, envolvendo 591 entidades, entre elas a Emater/RS-Ascar. A média de 2,88 sacas por produtor (o
limite por produtor é de quatro sacas) mostra um grande potencial a ser explorado.
Os 143.193 hectares a serem semeados a partir do Troca-Troca de Sementes de Milho representam
19,1% da área cultivada com o grão no Rio Grande do Sul.
O Governo do Estado calcula que o Troca-Troca vai movimentar R$ 31,7 milhões, a partir do
investimento de R$ 7,3 milhões para subsidiar 28% do valor do insumo. Assim, é importante avaliar que, para o
milho, o valor total adquirido no mercado pelo governo, sem o subsídio de 28%, foi de R$ 160,00/saca. No
entanto, com o subsídio, o valor a ser pago pelo produtor será de R$ 115,00/saca. Para o milho transgênico, o
valor de mercado é R$ 335,20/saca, mas com o subsídio o agricultor pagará R$ 220,00/saca. No caso do sorgo,
o valor total alcançou os R$ 136,00/saca, que baixará para R$ 97,00/saca quando for adquirido pelo produtor,
por meio do Programa Troca-Troca.
Para o Troca-Troca deste ano foram ofertados 23 híbridos de milho convencional e 31 de transgênico,
totalizando 54 opções para o agricultor familiar. Cinco empresas ofertaram 17 cultivares de sorgo, e foram
pedidas 5.022 sacas. Dos 23 híbridos de milho convencional, os beneficiários pediram 82.877 sacas.
Importante ressaltar que, para os agricultores familiares que encomendaram cultivares transgênicas, a
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) alerta que o pagamento
antecipado para a aquisição se refere ao valor da tecnologia, cobrado pelas sementeiras que fornecem ao
programa. Já o produtor rural que optou pelo milho híbrido convencional e pelo sorgo, o pagamento será em
30 de abril de 2020. Até lá, o produtor tem tempo de plantar, colher e comercializar a produção, fazendo girar
a economia do município e do Estado, já que o milho é um importante grão para as cadeias de suínos, aves e
leite.
O Troca-Troca é uma importante ferramenta para o fortalecimento do setor primário do nosso Estado,
pois garante insumo/alimento a importantes cadeias produtivas, garantindo emprego e renda para as famílias
que vivem no campo.
É a Emater/RS-Ascar participando desse processo e fortalecendo ainda mais a agricultura familiar
gaúcha, a partir de sua Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) e de seu apoio às famílias
produtoras de nosso Estado.
Alencar Paulo Rugeri
Diretor técnico da Emater/RS e superintendente técnico da Ascar

DESTAQUES
Culturas – condições do tempo favorecem as culturas de inverno.
Memória Ano 30 – Na edição de 08 de agosto de 1989, o Informativo Conjuntural
registrava desenvolvimento favorável da cultura do trigo em função das condições do tempo.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 01 A 07/08/2019
Os primeiros sete dias de agosto foram marcados pelo frio e geadas no RS. Na quintafeira (01/08), o tempo permaneceu seco e com temperaturas elevadas, e somente na
Campanha e Fronteira Oeste ocorreram pancadas isoladas de chuva. Na sexta (02), a
propagação de uma frente fria provocou chuva, e o ingresso de ar frio ocasionou o declínio
das temperaturas, com registro de queda de neve fraca em alguns municípios na Serra do
Nordeste. Entre o sábado (03) e a segunda-feira (05), a presença de ar frio e seco manteve o
tempo firme e as temperaturas baixas, com valores negativos em algumas localidades e
formação de geadas na maioria das regiões. Na terça (06) e quarta-feira (07), o tempo
permaneceu seco, com grande amplitude térmica em todo Estado.
Os volumes registrados no período oscilaram entre 10 e 20 mm na maioria das
localidades, com valores inferiores a 10 mm na Fronteira Oeste. Na Zona Sul, os totais
variaram entre 20 e 35 mm, superando 45 mm em alguns municípios. Os volumes mais
significativos da rede de estações INMET/SEAPDR foram observados em Eldorado do Sul e
Santo Augusto (20 mm), Soledade (22 mm), Pelotas (23 mm), Camaquã (25 mm) e Jaguarão
(48 mm).
A temperatura máxima da semana foi registrada em 01/8 em Maquiné (31,8°C), e a
mínima ocorreu em Bom Jesus (-2,4°C) em 03/08.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 07/08/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 08 A 14/08/2019
A semana entre 08 e 14 de agosto terá frio e umidade no RS. Entre a quinta-feira
(08/08) e o sábado (10), o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria
provocará chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. No domingo
(11), não há previsão de chuva significativa, porém a nebulosidade seguirá predominando, e
as temperaturas permanecerão baixas em todo Estado. Na segunda-feira (12), a propagação
de uma frente fria novamente provocará chuva em todas regiões. Na terça (13) e quartafeira (14), o tempo permanecerá seco e frio, com temperaturas baixas e próximas de 0°C na
Campanha, Planalto e Serra do Nordeste e com formação de geadas na maioria das regiões.
Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 10 e 30 mm na maior parte dos
municípios. Entre a Campanha e a Zona Sul, os valores previstos deverão variar entre 35 e 50
mm, e poderão exceder 60 mm no Extremo Sul do Estado.

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
Nesta safra, a área inicialmente estimada para o cultivo do trigo é de 739,4 mil
hectares, cujo plantio foi encerrado nesta semana. A maioria das lavouras no Estado
encontra-se na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento do
colmo) e 3% na fase de floração.
Fases da cultura do trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2019
Fases
Plantio

Safra atual
Em 08/08

Em 01/08

Safra anterior

Média*

Em 08/08

Em 08/08

100%

99%

100%

100%

97%

97%

98%

98%

Floração

3%

3%

2%

4%

Enchimento de grãos

0%

0%

0%

0%

Maduro e por colher

0%

0%

0%

0%

Colhido

0%

0%

0%

0%

Germinação/Des. vegetativo

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 as temperaturas mais baixas, alta
luminosidade e umidade do solo ideal durante a semana resultaram em bom
desenvolvimento da cultura. Em geral as plantas apresentam um grande número de
perfilhos, bom enraizamento e estatura de acordo com a fase de desenvolvimento. Plantas
apresentam folhas de coloração verde intensa. Os produtores seguiram com o manejo da
cultura, intensificando a aplicação de fungicidas e finalizando o controle de invasoras. De
modo geral ocorreu uma redução do ataque de lagarta-rosca (lagarta de solo, que apareceu
em algumas lavouras no município de Ijuí) devido às baixas temperaturas. Cultura em final
de estádio vegetativo, com as primeiras lavouras iniciando o alongamento. Em 97% da área
de 221 mil hectares a cultura encontra-se na fase de desenvolvimento vegetativo (final do
estádio de perfilhamento e iniciando elongação) e 3% em início da floração.
Na regional de Santa Rosa (27% da área de trigo do Estado), que compreende os
Coredes Fronteira Noroeste e Missões, 96% das lavouras estão em desenvolvimento
vegetativo (perfilhamento e iniciando elongação) e 4% em floração. As lavouras se
recuperaram devido às chuvas na semana anterior e foi possível concluir a adubação em
cobertura. Além disso, o frio impediu a proliferação de lagartas, e o tempo seco permitiu
que os produtores realizassem o controle destas em lavouras atacadas no início do
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desenvolvimento da cultura do trigo. Alguns produtores estão realizando a aplicação de
fungicidas preventivos para controle de doenças foliares e do colmo, especialmente a
ferrugem e o oídio. Os municípios de maior área cultivada com trigo na região são Giruá,
com estimativa de cultivo em 23 mil hectares, e São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões,
em 18 mil hectares cada.
Na regional de Frederico Westphalen (14% da área no Estado), que corresponde aos
Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, em 97% das lavouras o trigo está em
desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento do colmo) e 3% em início da
floração. Em algumas lavouras, ocorre o surgimento de doenças e de lagartas. Os produtores
estão realizando aplicações com fungicidas em algumas lavouras de forma preventiva.
Seguem os tratos culturais, especialmente o controle de invasoras e a adubação em
cobertura, de acordo com as fases de desenvolvimento da cultura do trigo. Na região,
Palmeira das Missões (com nove mil hectares), Chapada (6,5 mil hectares) e Boa Vista das
Missões (com seis mil hectares) são os municípios com a maior estimativa de área cultivada.
Na regional de Passo Fundo (6,5% da área com trigo no Estado), que engloba os
Coredes Produção e Nordeste, a cultura está na fase de desenvolvimento vegetativo. Os
produtores realizam monitoramento habitual de pragas e doenças, além de tratamentos
fitossanitários. Nas regiões onde a cultura foi plantada em períodos tardios, os produtores
realizam a adubação em cobertura. As condições de umidade do solo melhoraram, pois em
30 de julho, 02 e 03 de agosto p.p. ocorreram precipitações de até 36,7 mm (dados da
estação meteorológica da Embrapa Trigo de Passo Fundo), o que favoreceu o bom
desenvolvimento da cultura.
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 e os dias ensolarados
continuaram nesta semana e favoreceram o desenvolvimento da cultura. Em 94% da área,
as lavouras encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e
alongamento de colmos) e 6% no início da floração. Muitos triticultores, em cujas
propriedades o plantio ocorreu no final do período de zoneamento, ainda estão fazendo os
tratos culturais, tais como controle de plantas invasoras e adubação de cobertura. Na região,
as maiores áreas estão situadas em Tupanciretã, com 14,8 mil hectares; Santiago, com 5,5
mil hectares; e Júlio de Castilhos e Capão do Cipó, com estimativa de cinco mil hectares de
área cultivada com trigo em cada município.
Na regional de Bagé (5,1% da área com trigo no Estado), que engloba os Coredes
Campanha e Fronteira Oeste, em toda a área cultivada as lavouras encontram-se na fase de
desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento dos colmos). As precipitações
constantes na região Sul do Estado, até o início da semana, ainda preocupam os produtores,
que monitoram as lavouras prevendo o surgimento de doenças. Os municípios com maior
estimativa de área cultivada são os seguintes: São Borja, com 13 mil hectares; Itaqui, com
seis mil hectares; e São Gabriel, com quatro mil hectares de área cultivada com a cultura do
trigo.
Na regional de Caxias do Sul (4% da área do Estado), que corresponde aos Coredes
Campos de Cima da Serra e Hortênsias, houve grande variação de temperatura na semana calor até a quinta-feira e frio no final de semana. Esta condição de temperatura baixa
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favoreceu as lavouras dos Campos de Cima da Serra que estão em fase inicial de
desenvolvimento vegetativo, intensificando-se o perfilhamento das plantas. A chuva
ocorrida, apesar do baixo volume, seguida de dias ensolarados e frios são condições
favoráveis ao bom desenvolvimento das lavoras, que apresentam excelente aspecto
nutricional e sanitário. Os Campos de Cima da Serra têm histórico de colheitas com
produtividade e qualidade acima da média do Estado (média de 4,2 toneladas por hectare na
safra 2018 em Muitos Capões contra 2,46 toneladas por hectare no Estado). Por enquanto,
pelas boas condições do tempo e pela situação atual das lavouras, essa expectativa deve se
repetir na safra que se inicia.
Na regional de Erechim (com 3,3% da área do Estado), que corresponde ao Corede
Alto Uruguai, as lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo. De modo geral, as
lavouras de trigo encontram-se com bom desenvolvimento, e os produtores realizam os
tratos culturais, tais como o controle de invasoras e a aplicação de adubação em cobertura.
Os municípios com a maior área cultivada da região são os seguintes: Sertão – estimados
quatro mil hectares com cultivo de trigo; Campinas do Sul, três mil hectares; e Cruzaltense,
dois 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, o quadro climático predominante
da semana foi favorável para a cultura do trigo, ou seja, a combinação de luminosidade
solar, temperaturas amenas e umidade do solo adequada propiciou condições para o bom
crescimento e desenvolvimento da cultura. Esse quadro favoreceu a realização dos tratos
culturais, tais como a adubação em cobertura e o controle de plantas invasoras. Lavouras
plantadas no início do período indicado pelo zoneamento entraram no estágio de elongação;
as plantadas no final do período, em perfilhamento. Os produtores seguem com o
monitoramento e controle, principalmente da Spodoptera (lagarta-do-cartucho), em
algumas lavouras. Também utilizaram controle químico para oídio em algumas lavouras
devido ao período de tempo seco nas primeiras semanas de julho.

Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio semanal no Rio Grande do Sul foi de R$ 41,41/sc., valor 0,12% inferior
ao da semana anterior. Na regional de Ijuí, os preços praticados ficaram entre R$ 41,00 e R$
42,00/sc. Em Santa Rosa, o preço médio foi de R$ 40,97/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 Passo Fundo foi de R$ 41,00/sc. e na regional de Erechim, esteve em
R$ 41,00/sc. O preço mínimo estabelecido é de R$ 40,57/sc. para o trigo em grão safra 20192020 (Portaria nº 31, de 11/03/2019) para a região Sul, tipo 1 (pão) com pH 78.
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2087, de 08 de agosto de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Notas Agrícolas

Há 30 anos, na edição de 09 de agosto de 1989, a conjuntura semanal referente ao trigo
registrava desenvolvimento favorável da cultura em função das condições do tempo.

Canola
Para esta safra, a estimativa de plantio de canola é de 32,7 mil hectares, com
rendimento médio de 1.258 quilos por hectare. Das lavouras do Estado, 35% delas se
encontram na fase de desenvolvimento vegetativo, 44% em floração e 21% na fase de
enchimento do grão. As regiões da Emater/RS-Ascar principais produtoras dessa oleaginosa
são Santa Rosa, Ijuí, Santa Maria e Bagé.
Na regional de Santa Rosa (34,2% da área do Estado), que engloba os Coredes
Missões e Fronteira Noroeste, 7% da área plantada com canola encontra-se em
desenvolvimento vegetativo, 50% em floração e 43% enchimento do grão. Apesar da boa
aparência geral das lavouras, as chuvas em excesso e a falta de insolação no final de julho
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reduziram o desenvolvimento das plantas, atrasando o ciclo; além disso, a ocorrência de
geadas no final de julho e início de agosto em algumas lavouras em plena floração provocou
danos na produtividade, levando alguns produtores a encaminharem a solicitação de
amparo do Proagro.
Na regional de Ijuí (22% da área do Estado), que engloba os Coredes Alto Jacuí,
Celeiro e Noroeste Colonial, 50% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 35%
em floração e 15% delas encontram-se na fase de enchimento de grão. O desenvolvimento
da cultura é considerado bom, mas apresenta desuniformidade entre lavouras,
principalmente com danos ocasionados pelas geadas do final de julho e início de agosto. Os
maiores danos foram observados nas áreas em início da formação das síliquas, implantadas
no início do período recomendado pelo zoneamento. O potencial produtivo também é
irregular, conforme intensidade das geadas; a topografia da área cultivada é uma variável
importante, pois áreas baixas são mais afetadas pelas geadas. As lavouras não afetadas
continuam com boa perspectiva de produtividade. No município de Ijuí, observa-se aumento
do mofo branco na cultura, preocupando os produtores.
Na regional de Santa Maria (16% da área do Estado), que engloba os Coredes Central,
Jacuí Centro e Vale do Jaguari, 15% da área com a cultura da canola encontra-se na fase de
desenvolvimento vegetativo, 65% em floração e 20% na fase de enchimento de grão. De
modo geral, as lavouras de canola na região estão em bom desenvolvimento. Em
Tupanciretã foram plantados 1.120 hectares; em Júlio de Castilhos há previsão de 800
hectares e em Santiago de 700 hectares. Estes três municípios juntos representam 66% de
toda a área de canola da região.
Na regional de Bagé (13,4% da área do Estado), que engloba os Coredes Campanha e
Fronteira Oeste, 50% da área com a cultura encontra-se na fase de desenvolvimento
vegetativo, 25% em floração e 25% na fase de enchimento de grãos. Os municípios
produtores da região são Santa Margarida do Sul, com dois mil hectares; Manoel Viana, com
800 hectares; São Borja, com 600 hectares; e São Gabriel, com 400 hectares.
Na regional de Frederico Westphalen (7,1% da área no Estado), que corresponde aos
Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, 18% da área com a cultura encontra-se na
fase de desenvolvimento vegetativo, 41% em floração e 41% na fase de enchimento de
grãos. De modo geral, as lavouras de canola estão com bom desenvolvimento; avançou a
realização dos tratos culturais, em especial a adubação nitrogenada e a aplicação de
fungicida em algumas lavouras atacadas por doenças.
Na região de Santa Rosa, a canola foi comercializada em média a R$ 67,61/sc. Na
regional de Ijuí, o preço médio praticado foi de R$ 64,30/sc.

Cevada
A área implantada com a cultura no Rio Grande do Sul é de 42,4 mil hectares, com
rendimento médio de 2.073 quilos por hectare. Em 99% das lavouras plantadas com cevada
no Estado, a fase é de desenvolvimento vegetativo e 1% na fase de floração.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí (22,4% da área do Estado), a cultura apresenta
bom desenvolvimento, com baixa incidência de doenças. Na região a cultura da cevada
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apresenta elevado número de perfilhos e de modo geral identifica-se uniformidade no
desenvolvimento das lavouras. Foram realizados tratos culturais, especialmente adubação
em cobertura. O preço médio na regional foi de R$ 51,00/sc. Os principais municípios
produtores são Ibirubá, com dois mil hectares e Selbach, com 1,1 mil hectares.
Na regional de Frederico Westphalen (21,4% da área no Estado), que corresponde aos
Coredes Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, 3% das lavouras encontram-se em fase de
floração e 97% na fase de desenvolvimento vegetativo. Foram realizados tratos culturais,
especialmente a adubação em cobertura e o controle de doenças em algumas áreas de
cultivo.
Na regional de Erechim (com 20,9% da área cultivada com cevada), a cultura
encontra-se na fase de desenvolvimento vegetativo. Na semana, os produtores
intensificaram a adubação de cobertura. Em algumas lavouras, constatou-se o aparecimento
de doenças que demandaram aplicação de fungicidas. Os municípios de maior área são
Sertão, com dois mil hectares; Getúlio Vargas, com 1,3 mil hectares; e Erebango, com
estimativa de mil hectares.
Na regional de Santa Maria (2,5% da área do Estado), as lavouras encontram-se na
fase de desenvolvimento vegetativo. O plantio da cultura 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), as lavouras situadas em
Hulha Negra, estabelecidas em junho apresentam excelente sanidade foliar, inclusive as
folhas mais velhas com bom perfilhamento. Aplicações de fungicidas previstas para esta
semana foram reprogramadas para a próxima, devido ao excesso de umidade no solo, que
impediu o trânsito dos tratores e pulverizadores. As lavouras de cevada implantadas no
início de julho estão em fase de perfilhamento e apresentaram boa recuperação no
desenvolvimento vegetativo.

Aveia branca
A área estimada com o plantio de aveia branca para grão é de 299,86 mil hectares,
com produtividade esperada de 2.006 mil hectares. No Estado, 63% das lavouras encontramse na fase de desenvolvimento vegetativo, 27% em floração e 10% na fase de enchimento do
grão.
Na regional de Ijuí (com 37% da área cultivada no RS), 60% da área cultivada encontrase na fase de desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 10% da área apresentam
lavouras na fase de enchimento do grão. Neste ano, identifica-se uma grande variabilidade
em relação ao desenvolvimento nas lavouras do Estado. As áreas implantadas no início do
período, indicado pelo zoneamento, apresentam maiores danos ocasionados pelas geadas.
Nestas áreas, observa-se maior rebrote das plantas, conferindo maior variação de potencial
produtivo. As lavouras não afetadas pelas geadas continuam com bom desenvolvimento e
alto potencial produtivo. Na semana observou-se um aumento da incidência de ferrugem da
folha e do colmo. Santa Bárbara (com 12 mil hectares), Joia (com 10 mil hectares) e Cruz Alta
(com quatro mil hectares) são os municípios de maior estimativa de área cultivada na região.
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Na regional de Santa Rosa (com 18,7% da área de cultivo no Estado), 40%
encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo, 35% na de floração e 25% em fase de
enchimento do grão. A maioria das lavouras de aveia desta safra encontra-se em
perfilhamento e elongação; algumas delas, entrando em floração. O aspecto geral das
lavouras melhorou esta semana devido às chuvas na semana anterior. Produtores fizeram a
aplicação de adubação em cobertura e também o controle de doenças, com aplicação de
fungicidas, aproveitando os dias com maior insolação. O preço pago aos produtores pela
aveia da safra passada foi R$ 0,50/kg. Os municípios de São Miguel das Missões, com
estimativa de cultivo de sete mil hectares, e Giruá, com seis mil hectares, são destaques na
regional.
Na regional de Caxias do Sul (5,8% da área de aveia do Estado), o clima na semana foi
favorável para a cultura que se encontra em fase de desenvolvimento vegetativo. As práticas
culturais do momento são a adubação em cobertura e o controle de invasoras. Na região o
destaque são os municípios de Muitos Capões, com estimativa de cultivar 10 mil hectares, e
Campestre da Serra, com quatro mil hectares.
Na regional de Santa Maria (com 5,0% da área cultivada no Estado), 75% da área com
a cultura encontra-se na fase de desenvolvimento vegetativo, 15% no estágio de floração e
10% na fase de enchimento de grão. De modo geral, as lavouras estão em bom estado
fitossanitário. O estado de desenvolvimento da cultura de aveia na região é considerado
bom.

Hortigranjeiros

SITUAÇÕES REGIONAIS
Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, o período foi de maior
luminosidade, melhorando o crescimento, com boa sanidade das culturas em geral. Nas
folhosas, houve o reestabelecimento do cronograma de plantio, e a colheita ocorre dentro
do prazo ideal, conferindo boa qualidade e apresentação dos produtos. A beterraba
apresenta retomada do crescimento, mas com comprometimento da produtividade e
qualidade; produtores realizam novas implantações da cultura. As brássicas tiveram boa
recuperação do desenvolvimento, prejudicado pelas geadas, com danos apenas em folhas
externas. Intensifica-se o preparo de mudas de tomate para iniciar nova safra e inicia-se a
preparação das áreas destinadas ao cultivo da mandioca. O plantio de culturas de verão –
como pepino, abóboras e vagens está atrasado em virtude das temperaturas baixas. Os
preços médios sofreram alteração na semana: alface, cotada a R$ 1,75/unid.; beterraba, a
R$ 3,40/kg; brócolis, a R$ 4,00/kg; cenoura, a R$ 3,50/kg; couve-flor cotada a R$ 4,25/kg e
rúcula a R$ 1,93/maço. Nas frutas, as rosáceas ainda estão em estado de dormência; poucas
plantas iniciam a floração. As videiras estão em dormência. Os citros ainda apresentam
danos expressivos causados pelas geadas. Produtores de Panambi relatam queima de ramos
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e folhas nas bergamotas e na lima ácida Tahiti; queda de frutos e aumento da desfolha na
laranja Valência.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, houve registro de geadas na semana,
ocasionando pequenos danos nas hortaliças folhosas com a requeima de algumas folhas,
principalmente as bordas. Está normalizando a oferta de produtos, principalmente de alface,
repolho, cenoura, beterraba, rúcula, rabanete, couve-flor e brócolis, cultivados no outonoinverno. Continua o plantio de novas áreas. Em colheita a batata-doce, que apresentou
redução de área para cultivo comercial. Entre as frutas cítricas, finalizou a colheita de laranja
umbigo e Salustiana, bergamota Ponkan, comum, Céu, Okitsu e Nadorcott. A Murcott e a
Montenegrina estão em plena colheita. O período é propício para tratamento de inverno
com calda sulfocálcica e início da poda de frutificação nas culturas da videira, pêssego, maçã,
pera, caqui e ameixa. Nesta época, muitos produtores plantam novas mudas de frutíferas,
visando a ampliação dos pomares. As equipes municipais da Emater/RS-Ascar orientam poda
e uso de caldas em diversas comunidades rurais. Produtores de morango estão efetuando o
manejo das áreas plantadas.
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, as condições
climáticas da semana foram favoráveis à olericultura em geral. Ocorreram chuvas leves,
propiciando condições para o preparo do solo e a implantação de novos cultivos; houve boa
incidência de radiação solar e temperaturas normais para o período do ano. Os olericultores
do Baixo Vale do Rio Pardo iniciam os plantios de culturas de verão, principalmente cultivos
de estufas e culturas a campo, como o aipim e milho verde. Aipim e batata-doce seguem em
colheita; aipim é comercializado de R$ 12,00 a R$ 15,00/cx. de 22 quilos. Foram realizados os
primeiros plantios em estufas de tomate e pimentão.
Na região Central do RS, as temperaturas amenas da semana, com geadas de baixa
intensidade, bastante sol e baixo volume de chuvas, propiciaram o retorno do bom
desenvolvimento de culturas como repolho, pimentão, alface e tomate em São Vicente do
Sul. Há ocorrência de míldio em alguns cultivos de alface em Santiago. Os preços das
olerícolas em Santa Maria mantiveram-se estáveis.
Na região Sul, houve redução na oferta de algumas hortaliças em função do intenso
frio, das contínuas chuvas e de dias nublados com alta umidade relativa do ar. Alface e
brócolis apresentam qualidade reduzida. Produtores iniciaram atividades de preparação das
áreas para as culturas de primavera-verão, com aquisição de sementes, insumos para
manejo, escolha das áreas, do destino da produção e definição dos mercados. O preço da
alface foi de R$ 15,00/cx. com 18 unidades; o da couve-flor, de R$ 2,30 a R$ 2,60/unid.;
brócolis, de RS 2,10 a R$ 2,70/unid.; couve entre R$ 0,70 e R$ 0,90/molho. A couve-manteiga
foi comercializada de R$ 0,80 a R$ 1,20/molho; repolho a R$ 1,50/unid.; o preço pago ao
produtor de cenoura ficou entre R$ 1,50 e R$ 1,70/kg, com pouca oferta. Seguem atividades
de semeadura e tratos culturais. Segue a colheita da mandioca, com preço de R$ 1,50 a R$
1,80/kg.
Nos Vales do Caí e Taquari, nas três últimas semanas as precipitações foram
concentradas, facilitando o trabalho nos cultivos. Houve frio intenso, com formação de
geadas, sem prejuízos significativos, trazendo inclusive benefícios ao controle de pragas e
doenças. A comercialização e os preços praticados se mantêm em patamares um pouco mais
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baixos. Ao contrário de outros anos, o preço das hortaliças não aumentou, mesmo sob
efeitos das mesmas condições de temperatura; há expectativa de que o aumento ocorra
esse mês.
No Vale do Taquari, produtores preparam o solo para o cultivo de milho verde e
moranga Cabotiá. Mesmo cedo, alguns têm intenção de plantar milho imediatamente para
comercialização antecipada ao período de ápice, a fim de conseguirem melhores preços. A
área implantada com moranga Cabotiá em Cruzeiro do Sul deverá ser a mesma da safra
anterior. Produtores produzem mudas em estufas para adiantar o desenvolvimento da
cultura.
No Vale do Caí, produtores de batata-doce estão preparando áreas para o plantio da
nova safra. Em Feliz, aqueles com maior área para cultura implantarão 40 hectares. O
pimentão de cultivo em ambiente protegido está sendo colhido, e a produção é
comercializada de R$ 25,00 a R$ 35,00/cx. de 17 quilos.

OLERÍCOLAS
Cebola
Na região Nordeste, uma das que integram o regional da Emater/RS-Ascar de Passo
Fundo, o plantio e transplante foram concluídos, com aumento de área cultivada em cerca
de 180 hectares. Algumas lavouras que estavam em germinação foram afetadas pelas fortes
geadas e apresentam stand reduzido.
Na região Sul do RS, produtores conseguiram avançar na atividade de transplante de
mudas na semana, totalizando 35% da área.
Na região da Serra e dos Campos de Cima da Serra, a atividade no preparo dos
canteiros e no transplantio das mudas está no auge, estendendo-se até o início de setembro.
Mudas apresentam ótima sanidade, bom vigor e sistema radicular bem sadio e
desenvolvido. Deverão ser cultivados nessas regiões 1.500 hectares. O transplantio de
algumas áreas de semeadura direta é efetivado manualmente pelos integrantes da família
ou por equipes contratadas. Plantadores terceirizados recebem pelo rendimento do trabalho
valores de R$ 0,50/m linear de canteiro transplantado. O custo de um hectare é de
aproximadamente R$ 2.800,00.
Alho
Na região Nordeste, o plantio foi concluído, totalizando 15 hectares. O clima da
semana foi favorável, e as lavouras encontram-se em estágio inicial de desenvolvimento.
Produtores realizam monitoramento de pragas e doenças e tratamentos fitossanitários.
Batata
Em Ibiraiaras, no Nordeste do RS, colheita e comercialização concluídos. O preço
pago ao produtor pela batata rosa é de R$ 100,00 a R$ 110,00/sc. de 50 quilos. Produtores
seguem o preparo do solo e plantio da safra de primavera.
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Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, escritórios municipais da Emater/RSAscar praticamente finalizaram a entrega de sementes tratadas e selecionadas que foram
encomendadas pelos produtores. Agricultores estão forçando a brotação para posterior
plantio. O excedente da produção para autoconsumo é vendido em feiras do produtor.

Aipim/Mandioca
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, os produtores continuam colhendo e
comercializando nos municípios de produção comercial, com bom rendimento. O valor
permanece na faixa de R$ 4,00 a R$ 4,50/kg descascado, porém houve redução na oferta. As
ramas estão abrigadas para uso como manivas no próximo plantio. Em Nova Candelária,
onde há áreas comerciais, os produtores já iniciaram o plantio da nova safra, com o objetivo
de comercializar o produto no cedo, a melhores preços.
No Vale do Taquari, há menos oferta em função de a qualidade e o descascamento
ficarem prejudicados pela ocorrência de geadas. O preço de comercialização é R$ 13,00/cx.
de 22 quilos. A previsão de cultivo é de 350 hectares na região. No Vale do Caí, em São José
do Hortêncio, tradicional cultivador dessa região, os maiores produtores iniciaram o plantio
há 15 dias. Em torno de 70% da área foi plantada.

Brássicas
Na região do Vale do Caí, o preço das brássicas tem apresentado queda significativa
em função da entrada de produtos do Litoral e a da Serra. A couve-flor está com bom
desenvolvimento vegetativo; inicia a implantação de cultivares de meia estação em áreas
não muito expressivas, devido à sensibilidade às oscilações térmicas típicas do período.
Áreas em colheita estão com produção de boa qualidade, e a couve-flor é comercializada
entre R$ 15,00 e R$ 18,00/dz. no mercado local. Ocorreram problemas pontuais em algumas
lavouras da região em função da presença de alternária, que deprecia comercialmente as
inflorescências. Encerrou o plantio de brócolis de inverno, apresentando bom
desenvolvimento. A produção é comercializada para a Ceasa entre R$ 35,00 e R$ 50,00/dz.,
variando em função do tamanho e/ou qualidade, e entre R$ 28,00 e R$ 35,00/dz. no
mercado local. Há registros também de problemas pontuais com a ocorrência de alternária.
O repolho verde encontra-se em fase de plantio de novas áreas, desenvolvimento vegetativo
e colheita; produto comercializado a R$ 1,50/unid. no comércio local. O roxo é
comercializado a R$ 30,00/dz. na Ceasa.

Pepino
Embora no Vale do Caí se tenha produção de pepino o ano inteiro, neste momento a
produção é menor devido à redução natural de áreas e à ocorrência de baixas temperaturas
no período. Houve redução na procura pela cultura, mas está em recuperação. O pepino
indústria/salada é vendido de R$ 3,00 a R$ 3,50/kg.
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Chuchu
No Vale do Caí, o chuchu encontra-se em intervalo de produção. A oferta de produto
é suprida por produtores com produto estocado em câmaras frias. Nas últimas semanas, os
preços se situaram em média de R$ 0,55 a R$ 0,65/kg.
Rúcula
A rúcula é cultivada no Vale do Caí em ciclos sucessivos; a safra encontra-se em plena
fase de produção. Produtores estão colhendo e comercializando a produção de elevada
qualidade no momento, sem registro de problemas fitossanitários significativos.
Beterraba
Na região do Vale do Caí, há aumento significativo da área de cultivo em decorrência
dos preços de comercialização e do padrão de qualidade da produção e produtividade da
cultura. O preço pago ao produtor é de R$ 24,00/dz. no comércio local e de R$ 25,00 a R$
30,00/dz. na Ceasa.
Abobrinha
No Vale do Caí, a produção está se encaminhando para o final, restando a produção
exclusivamente em ambiente protegido. Inicia o plantio de novas áreas da cultura em campo
aberto. O preço de comercialização teve aumento, chegando até a R$ 60,00/cx. de 20 quilos.
Vagem
Mesmo que a cultura seja cultivada o ano todo no Vale do Taquari, a safra de vagem,
naturalmente menor neste período, encontra-se em fase final de produção, com baixa
oferta e elevada demanda no momento. Produtores que estão colhendo comercializam a
valores entre R$ 7,00 a R$ 8,50/kg.

FRUTÍCOLAS
Pêssego
Nas regiões da Serra e dos Campos de Cima da Serra, as duas massas de ar frio
intenso ocorridas em meados de julho e na primeira semana de agosto foram favoráveis à
cultura. Antes dessas ocorrências, muitos pomares apresentavam processo de florescimento
e início de brotação, deixando os produtores preocupados com o alto risco de danos à
produção, caso ainda ocorressem geadas. O acúmulo de horas de frio é positivo para a
uniformidade e o vigor do florescimento e, principalmente, para brotação. Outras
interveniências benéficas das temperaturas mais baixas são o controle de ervas espontâneas
estivais e da população de várias pragas da cultura, como o pulgão preto e as cochonilhas.
Na região Nordeste do Estado, os produtores realizam podas e tratamentos
fitossanitários, pois nas regiões mais quentes as florações e brotações estão mais
acentuadas.
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Na região Sul, a cultura está no período de florescimento em algumas cultivares. O
acumulado de 273 horas de frio até o momento favorece a cultura. A ocorrência de geadas e
frios intensos afetou alguns pomares. Iniciaram as atividades de tratamento fitossanitário na
floração do pessegueiro.
Morango
Na região Sul, a cultura apresenta bom estado sanitário, sem maiores problemas de
pragas e doenças. O desenvolvimento das mudas é lento devido às temperaturas muito
baixas. As de segundo ano estão com boa floração. Há incidência de doenças foliares,
principalmente Mycospharaella e Dendrophoma.
No Vale do Caí, foi iniciada a colheita das áreas novas implantadas esse ano, mas
ainda com produção baixa. Na região ocorrem perdas de mudas importadas em função de
forte e atípica ocorrência de doenças foliares. O preço da cumbuca está, em média, entre R$
3,00 e R$ 3,50. Na venda direta chega a R$ 4,50/cumbuca da cultivar Pircinque.
No Vale do Taquari, a fase inicial do cultivo da fruta não está muito boa, pois alguns
produtores tiveram perdas expressivas de mudas nacionais, e as mudas importadas
chegaram tarde, retardando a fase da cultura, que está apenas em desenvolvimento inicial.
A oferta de áreas manejadas para segundo ano ainda é pequena.
Viticultura
Na região Sul, videiras seguem em período de dormência e produtores dão
continuidade à limpeza e manutenção dos parreirais. Alguns produtores aguardam liberação
dos projetos encaminhados para instalação de novos parreirais.
Na região Serrana, as atividades realizadas nos vinhedos são replantio de mudas,
troca de palanques, tratamentos de inverno com caldas. Nos locais de mesoclima mais
quente, cultivares superprecoces, como a Vênus, já se encontram em brotação e recebendo
o primeiro tratamento protetivo contra as fitopatias, especialmente a ‘varola’, ou seja,
antracnose.
Citros
Na região do Vale do Rio Pardo, estão em colheita as bergamotas Ponkan e
Montenegrina. As geadas generalizadas e intensas que ocorreram no início do mês afetaram
a qualidade da Ponkan e das comuns, principalmente em locais mais frios. Citros estão em
brotação.
No Alto Uruguai, tanto a antecipação da colheita de laranja Valência quanto os
preços de comercialização para a indústria são considerados baixos, de R$ 230,00 a
270,00/T., na propriedade; essa cotação preocupa os produtores, que reveem a intenção de
novas implantações de pomares. As bergamotas estão em fase de maturação, com
expectativa de boa produção.
Na grande região Metropolitana, os pomares estão em frutificação, podendo haver
perdas em função da incidência de mosca-das-frutas. A oferta aumentou significativamente.
A bergamota Montenegrina é comercializada a R$ 28,00/cx. de 20 quilos; a laranja do Céu a
R$ 15,00/cx.; a lima ácida Taiti teve aumento do preço para R$ 30,00/cx., frente aos R$
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18,00/cx. da semana anterior. Entrou no mercado a laranja Valência a R$ 13,00/cx. e a de
umbigo, por R$ 25,00/cx.
COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, tivemos 16 produtos estáveis em preços, 11 em alta e oito em baixa. São
analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos que tiveram variação
de 25% para cima ou para baixo. Nenhum produto destacou-se em baixa, e um produto
destacou-se em alta.
Alface – de R$ 0,50 para R$ 0,67/pé (+34,00%)
A oferta de alface nesta terça-feira limitou-se a 8.984 dúzias de pés, volume este bem
reduzido se comparado com a média por dia forte relativa aos últimos três anos para agosto
que foi 14.693 dúzias de pés. Pela baixa oferta, é natural que o preço formado nesta
oportunidade tenha se elevado, se estabelecendo em R$ 0,67/pé. A queda na oferta desta
folhosa era esperada no inverno; tradicionalmente após os períodos de chuva, com o
surgimento de pequenos danos, são relevantes os efeitos da baixa insolação, e o
aprontamento para colheita foi retardado. O preço médio formado de R$ 0,67/pé encontrase um pouco acima da média dos últimos três anos para agosto, que foi R$ 0,55/pé.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Alface
Banana Caturra
Banana Prata
Batata
Brócolis
Cebola nacional
Cenoura
Couve-flor
Pepino salada
Tomate Caqui longa vida
Vagem
Produtos em baixa

pé
kg
kg
kg
unid.
kg
kg
cabeça
kg
kg
kg
Unidade

Abacate
Alho importado
Chuchu
Couve
Espinafre
Laranja suco
Limão Taiti
Maçã Fuji

kg
kg
kg
molho
molho
kg
kg
kg

30/07/2019
(R$)
0,50
1,25
2,40
2,60
1,67
3,75
2,75
2,08
2,50
3,00
7,50
30/07/2019
(R$)
3,33
17,00
1,94
1,00
1,67
1,22
2,22
2,78

06/08/2019
(R$)
0,67
1,35
2,50
2,80
2,08
4,25
3,00
2,50
2,78
3,50
8,00
06/08/2019
(R$)
3,25
16,00
1,67
0,83
1,50
1,11
1,94
2,50

Aumento
(%)
+34,00
+8,00
+4,17
+7,69
+24,55
+13,33
+9,09
+20,19
+11,20
+16,67
+6,67
Redução
(%)
-2,40
-5,88
-13,92
-17,00
-10,18
-9,02
-12,61
-10,07

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

Silvicultura
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, a comercialização do eucalipto da
poupança florestal é paga em duas vezes aos produtores: aos 7,5 anos de idade através de
inventário florestal ele recebe R$ 34,50/m³ em pé por 70% do volume apurado na medição e
aos 10,5 anos recebe R$ 42,30/m³ em pé através de novo inventário florestal que apura o
crescimento ocorrido. Alguns produtores conduzem a brotação do eucalipto e realizam a
prática de desbrota, deixando de um a dois brotos por cepa. Também realizam o controle de
formigas e a roçada de limpeza.
Em Bagé, o preço da lenha é R$ 84,00/mst entregue ao consumidor; grande demanda
no momento.
O preço da casca da acácia-negra é R$ 290,00/T (produto posto em Montenegro ou
Estância Velha) e o da madeira é de R$ 56,00/m empilhado e posto em Rio Grande.
Em Santa Margarida do Sul, estão sendo cultivados 4.350 hectares de florestas. A
madeira é 100% destinada à produção de celulose pela fábrica de Guaíba.
Em Hulha Negra, o preço da lenha de acácia-negra é R$ 61,08/m; a lenha de eucalipto
é comercializada a R$ 58,58/m.

Fumo/Tabaco
Nas regiões do Vale do Rio Pardo e Alto da Serra do Botucaraí, a cultura está em
final de classificação e comercialização. O clima da semana foi favorável ao plantio de mudas
a campo, inclusive nas regiões mais altas, nas quais o desenvolvimento é mais lento. Nos
canteiros, seguem o manejo das mudas com poda, quando for o caso, e os tratamentos
fitossanitários.
Na região Sul do RS, a comercialização também está se encerrando, totalizando 99%
da safra. As indústrias estão recolhendo o fumo conforme agendamento. Os preços médios
de comercialização variaram conforme classificação e ficaram entre R$ 9,00 e R$ 9,50/kg,
abaixo do esperado nestas últimas entregas. A produtividade de referência ficou entre dois
mil e 2.500 quilos por hectare, dentro da normalidade.
Produtores planejam a próxima safra com as fumageiras; há alguma dificuldade de
renovação de contratos, e os produtores precisam procurar outras empresas para
comercializar o produto da próxima safra.
Seguem atividades de semeadura do tabaco para a produção de mudas, de
preparação dos canteiros para transplante das mudas e das áreas para o transplante direto
da planta.
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Criações

PASTAGENS
Durante o inverno, a ocorrência de poucas horas de luz e de baixas temperaturas
provoca um reduzido desenvolvimento das pastagens, com diminuição significativa da oferta
forrageira e do valor nutricional das mesmas. As espécies que compõem o campo nativo
sofrem com as geadas, que provocam a queima das folhas e a paralisação no crescimento,
passando a servir apenas como fonte de fibras para os animais. Quanto ao campo natural,
segue o quadro de muito pouca produção de forragem, consequência das baixas
temperaturas e das geadas; assim, permanecem a tendência de redução da capacidade de
suporte e a necessidade de ajuste de lotação nestas áreas, pois o rebrote é praticamente
nulo.
Nas pastagens cultivadas de inverno, alguns produtores realizam aplicação de
fertilizantes para estimular o desenvolvimento, perfilhamento e a produção de massa verde
foliar. Para otimizar as pastagens e evitar o pisoteio dos animais, produtores realizam
manejo do pastoreio com adequação de carga animal e subdivisão de áreas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, semana com predomínio de tempo
firme, manhãs orvalhadas, normais para a época, boa radiação solar e temperaturas amenas
sendo mais elevadas na quarta e quinta-feira da semana anterior. A partir de sexta-feira,
uma frente fria trouxe chuva de volumes variados na região e derrubou também as
temperaturas, com formação de geadas fracas. Essa condição de tempo predominante da
semana, de boa radiação solar e temperaturas amenas, associada à boa umidade do solo,
beneficiou as culturas de inverno; pastagens e campos nativos se recuperam lentamente.

BOVINOCULTURA DE CORTE
O rebanho bovino se encontra predominantemente em campo nativo, em pequenas
pastagens cultivadas, algumas restevas de arroz, podendo haver suplementação com milho,
silagem e casquinha de soja.
Na bovinocultura de corte, de maneira geral, os rebanhos perdem peso nesta época
de inverno, principalmente os que estão utilizando somente as pastagens naturais. O frio e
as geadas resultam em maior demanda de energia para manutenção da temperatura
corporal, sendo necessárias adequações da carga animal, utilização de sal mineral
proteinado, rações e suplementações para garantir a nutrição dos rebanhos.
Em muitas propriedades, terneiros e terneiras são colocados em pastagem cultivada
de aveia e azevém, onde deverão permanecer até a primavera, quando então retornam para
o campo nativo.
Em virtude do baixo desenvolvimento das pastagens, o produtor deve estar atento ao
desempenho dos animais para abate, uma vez que o período de engorda dos animais é
relativamente curto, principalmente nos casos de integração com lavouras anuais de verão.
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Nos Campos de Cima da Serra, houve frio intenso, o que agravou a situação das
pastagens que já apresentavam baixa digestibilidade e baixa qualidade nutricional. Durante
a semana, alguns produtores fizeram sapeca de campo para eliminar o pasto seco excedente
dos campos nativos.
Em Cacequi, a Emater/RS-Ascar tem orientado os produtores para manejo especial
com as matrizes que pariram recentemente, fornecendo uma dieta energética adequada ao
pós-parto, a fim de não comprometer a reprodução futura.
Comercialização
O quadro geral é de especulação relativa a uma reação nos preços do gado gordo
devido à escassez, decorrente dos dias de intenso frio e geadas da semana anterior. A
procura por terneiros está mais voltada para animais castrados, e os preços estão melhores
que os dos animais inteiros. A categoria vaca de invernar continua com preços estáveis e
com dificuldade de oferta.
Preços da pecuária de corte nas principais praças de comercialização do Estado
Município
Alegrete
Arroio Grande
Bagé
Barão de Cotegipe
Bom Jesus
Cachoeira do Sul
Camaquã
Canguçu
Dom Pedrito
Encruzilhada do Sul
Frederico Westphalen
Ipê
Jaguarão
Júlio de Castilhos
Lagoa Vermelha
Palmeira das Missões
Pelotas
Rio Pardo
Santa Maria
Santa Vitória do Palmar
Santana do Livramento
Santiago
Santo Antônio da Patrulha
Santo Antônio das Missões
São Borja
São Gabriel
Teutônia
Uruguaiana

Boi gordo (R$/kg vivo)
5,60
5,80
5,40
5,80
5,65
5,56
5,50
5,50
5,20
5,60
5,00
5,80
5,80
5,50
5,70
5,00
5,50
5,50
5,30
5,00
5,50
5,70
5,60
5,30
5,50
5,30
5,60
5,40

Vaca gorda (R$/kg vivo)
4,90
4,70
5,15
5,25
4,55
4,75
4,90
4,70
4,60
4,50
5,00
4,70
5,00
4,50
4,80
4,67
5,00
5,15
4,30
4,50
4,70
5,15
4,60
4,80
5,10
4,80

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2087, de 08 de agosto de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em: 08 ago. 2019
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O preço do boi para abate variou entre R$ 5,00 e R$ 5,80/kg vivo, com preço médio
de R$ 5,39/kg vivo, apresentando um aumento de +0,92% em relação à semana anterior,
que era de R$ 5,38/kg vivo.
O preço da vaca para abate variou entre R$ 4,30 e R$ 5,15/kg vivo, com preço médio
de R$ 4,72/kg vivo, apresentando um aumento de +0,86% em relação à semana anterior,
que era de R$ 4,68/kg vivo, conforme o levantamento semanal de preços da Emater/RSAscar.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2087, de 08 de agosto de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

BOVINOCULTURA DE LEITE
A condição corporal do rebanho é satisfatória, e a atenção dos produtores é
direcionada para que não ocorra perda de escore das matrizes.
Temperaturas baixas demandam maiores cuidados na alimentação dos animais, com
aumento componentes energéticos da dieta e maior fornecimento de silagem. O consumo
de ração é uma alternativa muito utilizada, porém, de maior custo. O momento é de
otimizar o uso das pastagens cultivadas através da troca constante de piquetes.
No entanto, o desenvolvimento das pastagens se comporta de forma diferenciada
nas várias regiões do Estado, conforme relatos a seguir.
Na região de Erechim, as pastagens de inverno estão completamente estabelecidas.
A baixa precipitação ocorrida na semana favoreceu o seu desenvolvimento. Apesar do frio,
os dias ensolarados têm facilitado o manejo do rebanho e o pastoreio dos animais.
Na região de Passo Fundo, apesar da melhoria das condições climáticas para o
desenvolvimento das pastagens de inverno, estas ainda não atingiram o pleno desempenho,
comparativamente aos anos anteriores. Agricultores continuam empregando a silagem para
complementação alimentar através do uso de alimentos conservados e alimentos
concentrados, podendo ocorrer elevação de custos nesse período do ano.
Na região de Pelotas, o desenvolvimento das pastagens ainda está aquém do
esperado, principalmente nas áreas prejudicadas pelo excesso de umidade. Produtores usam
silagem e ração para complementação na dieta. Em geral a tendência é de aumentar a
produção de leite, à medida que as pastagens melhoram com a amenização das
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temperaturas e com dias mais longos e ensolarados. Também a ocorrência de novos partos
vai recuperar a produção.
Com relação à qualidade do leite, apenas parte dos produtores está conseguindo
atender as instruções normativas 76 e 77 do Mapa em relação à contagem de células
somáticas – CCS. Um problema recorrente se refere à qualidade da água utilizada na
higienização dos equipamentos de ordenha, que em geral não é clorada.
Nas regiões de Pelotas e Santa Rosa, as equipes técnicas da Emater/RS-Ascar têm
realizado reuniões técnicas e dias de campo sobre os impactos da implantação destas
normativas na atividade leiteira e as orientações técnicas de como se adequar às exigências
de qualidade estabelecidas. Também tem sido debatida a nova tabela de preços a ser
adotada para pagamento do leite, cujos critérios serão quantidade e qualidade do produto.
Comercialização
O baixo consumo interno e aumento da produção pressionaram para baixo os preços
pagos pelas indústrias, apresentando uma queda entre R$ 0,10 e R$ 0,35/L do valor recebido
no último mês, variando de acordo com o volume produzido e as bonificações por qualidade.

OVINOCULTURA
Com a sequência de geadas, as espécies do campo nativo apresentam considerável
redução na oferta de forragem; consequentemente, os ovinos criados nestas áreas sofrem
alguma perda do estado corporal.
Predomina o período de parição de cordeiros, que deve se estender até a primavera,
exigindo atenção especial em relação à nutrição de cordeiros e matrizes com a oferta de
potreiros de pastagem melhorada e também de suplementação de ração ou milho triturado;
além disso, são realizadas três recorridas diárias aos potreiros para acompanhamento do
parto das matrizes.
Produtores continuam realizando esquila pré-parto, acompanhamento da
assinalação, descola e castração dos cordeiros recém-nascidos.
Há relatos de mortalidade de cordeiros em decorrência do clima em algumas regiões
isoladas, e são poucos os relatos de ataques de predadores.
Recomendam-se o controle periódico de verminose e o uso de medicamentos contra
sarna e piolho. A manqueira tem aparecido em casos isolados.
Na região de Santa Rosa, produtores estão atentos para não deixar cordeiros muito
expostos a intempéries a fim de evitar a morte de animais e prejuízos. Têm ocorrido
abigeatos e ataques aos cordeiros por sorros e cachorros.
A Emater/RS-Ascar inicia período de coleta de mechas de lã para realização da
micronagem dos fios junto à Associação Riograndense dos Criadores de Ovinos – Arco.
Comercialização
Há pouca oferta de animais para abate nesta época do ano; preços estabilizados
para cordeiro, capão e ovelha para abate. O preço do cordeiro para abate variou entre R$
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6,00 e R$ 8,00/kg vivo, com preço médio de R$ 6,96/kg vivo, apresentando um aumento
de +0,29% em relação à semana anterior, que era de R$ 6,94/kg vivo, conforme o
levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar.

PISCICULTURA
Produtores estão trabalhando com a manutenção dos açudes. Devido ao fato de a
água estar mais fria, os peixes não estão se alimentando; assim o crescimento e ganho de
peso nesta época ficam estagnados. Até o momento não há informações de mortalidade de
peixes pelo frio.

APICULTURA
Apesar do frio e das condições climáticas desfavoráveis, de uma maneira geral os
enxames apresentam boas condições sanitárias. Temos observado enxames pouco
populosos devido ao inverno.
Com as condições climáticas atuais, recomenda-se a alimentação energética para
aumentar o aproveitamento da floração, reduzir o alvado para controle da temperatura no
interior da colmeia e suplementação nutricional.
As equipes municipais da Emater/RS-Ascar orientam os produtores em relação ao
preparo para a próxima safra, com revisão de colmeias, roçadas nos apiários, limpeza e/ou
reforma de caixilhos, melgueiras e ninhos.
Na região de Santa Rosa, a floração das lavouras de nabo favorece o forrageamento
das colmeias e garante boa movimentação dos enxames. Mesmo que estejamos no inverno,
apicultores deverão acrescentar melgueiras para garantir espaço para a produção de mel.
Na região de Pelotas, com o clima bastante favorável na maior parte da semana e
com temperaturas elevadas para a época do ano, as abelhas campeiras buscaram alimento
fora da colmeia. Há expressiva florada nos eucaliptos mais antigos.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1566, p. 23, 08 ago. 2019

Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2087, 08 ago. 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

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

01/08/2019
42,58
5,56
6,94
136,76
32,20
68,79
25,60
3,63
41,46
4,83
29/07-02/08

11/07/2019
43,56
5,48
6,44
145,33
31,84
70,69
25,10
3,54
40,88
4,75
08-12/07

09/08/2018
43,21
5,13
6,48
141,07
36,67
79,68
27,97
3,21
43,09
4,42
06-10/08

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2014/2018
GERAL
AGOSTO
48,78
49,89
5,97
6,01
6,44
6,51
203,69
190,01
35,24
36,02
81,37
81,22
29,79
32,40
4,29
4,10
39,87
42,02
5,28
5,38

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2087 (08 ago. 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

Contratos do Troca-Troca de Sementes serão publicados na próxima segunda-feira
Os contratos com as empresas fornecedoras de sementes do programa Troca-Troca
de Sementes devem ser publicados na próxima segunda-feira (5) no Diário Oficial do Estado.
A contratação com as entidades está sendo feita em paralelo. Com isso, a liberação das
sementes deve ocorrer ainda no começo da próxima semana. "A produção de milho é
estratégica para o Estado, fundamental para as cadeias de suínos, aves e leite”, explica o
secretário da Agricultura, Covatti Filho.
O Programa Troca-Troca de Sementes deste ano vai beneficiar 49.950 produtores
rurais, com um total de 143.193 sacas de milho híbrido e transgênico e sorgo. Serão
entregues sementes em 391 municípios, envolvendo 591 entidades, para a semeadura de
mais de 143 mil hectares de plantio, ou 19,1% da área cultivada no Rio Grande do Sul. O
Troca-Troca vai movimentar R$ 31,7 milhões.
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Nessa etapa do programa, foram ofertadas 23 variedades de milho híbrido, 31
variedades de transgênico e 17 variedades de sorgo, totalizando 71 opções para o agricultor
familiar.
Pedidos
Sorgo - Cinco empresas ofertaram 17 variedades de sorgo, e os pedidos somaram
5.022 sacas.
Milho híbrido - Nove empresas disponibilizaram 23 variedades de milho híbrido. Os
beneficiários pediram 82.877 sacas de milho híbrido.
Milho transgênico - Oito empresas ofereceram 31 variedades de milho transgênico,
totalizando 55.294 sacas pedidas.
As empresas fornecedoras
 Agromen Sementes Agrícolas
 Atlantica Sementes
 Avanti Seeds
 Du Pont do Brasil
 Helix Limagrain Brasil (Santa Helena/Biomatrix)
 Mhatriz Pesquisa Agrícola
 Plantmax Sementes
 Riber KWS Sementes
 Semeali Sementes Híbridas
 Sementes Guerra
 Sempre Sementes Eireli
 Limograin Brasil
Fonte: Seapdr (publicado em 02/08/2019).

CEA-IAC 50 anos: Estudos estratégicos para o agronegócio
De aniversário, Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico
tem história de inovação
Programas para mecanização das culturas de uva e cana-de-açúcar, gestão agroambiental da
terra e uso de agroquímicos e agricultura por imagem são apenas alguns dos estudos estratégicos
para o agronegócio que marcaram os 50 anos – comemorados esse mês – do Centro de Engenharia e
Automação do Instituto Agronômico (CEA-IAC). Os avanços posicionam a cidade de Jundiaí como
polo de desenvolvimento.
Mantido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, o Centro abriga
uma equipe de cientistas dedicada a diferentes áreas de pesquisas ligadas ao agronegócio. O
engenheiro agrônomo e pesquisador Afonso Peche, há 33 anos nos quadros do CEA-IAC, conduz
estudos nas áreas de agricultura conservacionista e gestão agroambiental.
São diretrizes do trabalho do cientista detectar, medir e avaliar impactos ambientais de
ocupação e uso da terra, além de desenvolver modelos de gestão com objetivo de mitigar efeitos da
intervenção da agricultura na natureza. “Nós substituímos continuamente paisagens naturais por
paisagens cultivadas. Isso causa uma metamorfose nos padrões hidrológicos do solo e na recarga
hídrica dos aquíferos, elevando riscos de poluição e degradação”, exemplifica Peche.
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Ele investiga em profundidade a relação entre propriedades rurais do Estado e bacias
hidrográficas, além do inventário paulista de águas. Outro estudo liderado pelo pesquisador visa a
promover e tornar acessível a operação da fertilização orgânica no País.
UVA
Ainda inédita no Brasil, a mecanização aplicada ao manejo da cultura da uva motivou outro
desafio encampado com sucesso no CEA-IAC. Pelo menos três tecnologias na área estão em pleno
funcionamento no centro, inicialmente com o emprego de protótipos em laboratório e a campo.
Todas devem chegar ao mercado em cinco anos e atender também a produtores de outras culturas
como pêssego e maçã, segundo explica o pesquisador Antonio Odair Santos, engenheiro agrônomo e
pós-doutor em viticultura e enologia.
Santos desenvolveu dois protótipos altamente inovadores, para desfolha, poda mecanizada e
pulverização de videiras, além de uma terceira máquina, hidráulica, específica para perfuração do
solo, plantio de mudas de videira e colocação de mourões no estabelecimento e na renovação de
vinhedos.
“Testamos os protótipos com a parceria de agricultores da região de Jundiaí. Os resultados
comprovam a viabilidade da mecanização da cultura da uva no Brasil”, enfatiza Odair Santos, um
entusiasmado produtor de vinhos artesanais.
Um trabalho idealizado por Santos e a engenheira agrônoma Maria A. Lima, doutora na área
de tecnologia pós-colheita, resultou no desenvolvimento de uma técnica para mapear padrões de
qualidade da uva antes da colheita. A inovação une um veículo motorizado a um aparelho portátil
com espectroscopia de infravermelho, funciona com rapidez e não danifica frutos sob análise.
“Testamos o método com sucesso nas safras 2017 e 2018. Obtivemos amostras precisas dos
compostos fenólicos da fruta: nível de açúcar, acidez e taninos”, revela Maria Lima.
“A expectativa é que essa nova tecnologia beneficie toda a cadeia produtiva da uva num
período de até três anos”, acrescenta a cientista do CEA-IAC.
AGROQUÍMICOS
O uso de agroquímicos é objeto de outro estudo do CEA sob responsabilidade da
pesquisadora Maria Lima. Ela investiga, sobretudo, a presença de resíduos desses produtos em
quantidade acima da permitida por órgãos sanitários locais e globais. Fomentar o uso correto de
agroquímicos e proteger o trabalhador rural da exposição aos produtos também são linhas de
pesquisas do CEA/IAC, a cargo do engenheiro agrônomo e pesquisador Hamilton Ramos.
Ramos coordena aos programas Aplique Bem, IAC-Quepia e Unidade de Referência em
Tecnologia e Segurança na Aplicação de Agroquímicos. O Aplique Bem leva a propriedades rurais do
País treinamentos práticos. Já a Unidade de Referência oferece cursos para multiplicadores de boas
práticas na área, enquanto o IAC-Quepia desenvolve métodos de análise e certifica a qualidade de
vestimentas e luvas de proteção ao trabalho rural.
CANA-DE-AÇÚCAR
A histórica vocação do CEA para desenvolvimento de maquinário agrícola é ratificada hoje na
atuação do engenheiro e pesquisador Roberto da Cunha Mello. Ele está à frente de estudos de ponta
envolvendo colhedoras de cana-de-açúcar. Mello trabalha na construção de uma máquina concebida
para minimizar efeitos negativos da colheita mecanizada da cana, principalmente perdas de
produtividade.
“Ainda não existe no mercado mundial uma colhedora capaz de corrigir preparo do solo,
plantio ou cultivo não adequados à colheita mecanizada”, ressalta Mello. “A máquina em
desenvolvimento apresenta melhor desempenho em áreas de maior declividade e baixa
produtividade”, revela ele. A meta do pesquisador, agora, é atrair um fabricante de máquinas para
viabilizar a comercialização do novo equipamento.
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IMAGEM
Uma tendência observada em diversos setores do conhecimento, o emprego de imagens
digitais avança igualmente na agricultura brasileira. No CEA-IAC, os estudos do gênero são de
responsabilidade do engenheiro agrônomo e pesquisador Antonio Loureiro Lino. Lino utiliza
diferentes recursos por imagens na produção de trabalhos científicos sobre aplicação de defensivos
agrícolas e testes de qualidade sobre equipamentos de proteção individual (EPI). Na área de póscolheita, ele se apoia na digitalização com objetivo de avaliar o desenvolvimento de flores, frutos e
hortaliças; condições de solo, sementes e folhas e a qualidade da produção agrícola em geral.
Atual diretor do CEA-IAC, o engenheiro agrônomo Moisés Storino celebra o cinquentenário
da instituição. “A inovação será sempre a principal estratégia do CEA. Seguiremos em busca de
tecnologias para levar produtividade, menores custos e responsabilidade ambiental à agricultura.” A
meta para os próximos anos, diz Storino, é atrair investimentos em inovação aos laboratórios,
oficinas e campos experimentais da instituição, fundada em 1969, que ocupa uma área de 110
hectares ao pé da Serra do Japi. De acordo com o diretor, atualmente há cerca de 20 de projetos de
pesquisa em desenvolvimento na instituição.
Fonte: Agrolink (publicado em 08/08/2019).

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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