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Palavra da Casa

Ações em fruticultura e plantas medicinais da Emater/RS-Ascar são destaques na Gestão

Frutas e plantas medicinais são segmentos trabalhados pela Emater/RS-Ascar em todos os municípios
onde nossa Instituição atua.
Seguindo na avaliação dos últimos quatro anos da nossa Gestão, feita neste espaço, temos avanços
muito importantes para compartilhar e conquistas para comemorar.
Na Fruticultura, por exemplo, temos como destaque os levantamentos feitos da Fruticultura Comercial
do RS em 2017 e o Cadastro de Olivicultura do RS, atualizado e que agora faz parte dos dados oficiais da
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), transformada, pelo governo atual, em
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
Ainda na fruticultura, mantemos representação da Emater/RS-Ascar em diversas Câmaras Setoriais,
como a da Uva, da Oliveira (através do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura, ou Pró-Oliva,
com 3.465 hectares cultivados), dos Citros e da Nogueira Pecã (Programa Estadual de Desenvolvimento da
Pecanicultura, ou Pró-Pecã, com 4.261 hectares cultivados no Estado).
Instalamos, durante nossa gestão, uma Unidade Didática de Produção de Morango em Teutônia, com
o objetivo de capacitar técnicos e agricultores nessa produção, que boa renda garante ao agricultor familiar.
Importante destacar que, através do Acordo de Resultados que mantemos com o Governo do Estado,
atendemos a 47.708 famílias gaúchas com ações de proteção ambiental e outras 1.697.993 pessoas,
beneficiárias em práticas de educação não formal de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters),
foram assistidas pelos extensionistas rurais da Emater.
Na área das Plantas Bioativas, que envolve plantas medicinais, aromáticas, condimentares e
produtoras de óleos essenciais, foram realizados 32 cursos, com 40 horas de duração, nos Centros de
Treinamentos que mantemos em Nova Petrópolis (Cetanp), dois cursos em Não-Me-Toque (Cetaj) e um curso
no Cetre, em Erechim, e aconteceram quatro Reuniões Técnicas Estaduais sobre Plantas Bioativas, estimulando
as famílias de agricultores a agregarem renda a partir das melhores e mais adequadas técnicas e das Boas
Práticas de Produção.
Nesse segmento de saúde e bem-estar, destacamos a implantação do Projeto de Fitoterapia na
Atenção Básica de Saúde no município de Nova Petrópolis, com produção, secagem, armazenagem,
embalagem e dispensação de dez espécies consideradas medicinais nas Unidades Básicas de Saúde do
município, dispensação essa realizada por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, dentistas e
farmacêutico. Essa conquista e implantação de plantas bioativas na saúde pública é uma referência no país e
muito incentivada pela nossa Instituição.
Com orientação técnica na produção de frutas, hortaliças e plantas bioativas, buscamos, durante
nossa gestão e ao longo da história da nossa Instituição, garantir saúde e qualidade de vida no meio rural e
mesmo no meio urbano. Atuamos junto aos bairros e comunidades, incentivando e ajudando nossos assistidos
e parceiros a implantar, nos últimos quatro anos, 827 hortos escolares e 669 hortos comunitários em vários
municípios gaúchos, incluindo hortas nas sedes das Apaes, hospitais e presídios.
Com essas iniciativas e com o permanente e contínuo trabalho de nossos técnicos e extensionistas,
vamos seguir incentivando práticas mais sustentáveis de produção, garantindo o incremento da renda das
famílias rurais, a saúde através das plantas medicinais e o consumo de frutas de época e que demonstram e
fortalecem a rica diversidade produtiva de nosso Estado.
Lino Moura
Diretor técnico da Emater/RS e superintendente técnico da Ascar
DESTAQUES

Milho – De modo geral, cultura é favorecida pelo clima
Viticultura – Região da Serra inicia colheita das variedades superprecoces.
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Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 03/01/2019 A 09/01/2019

A semana compreendida entre 03 e 09 de janeiro de 2019 apresentou chuva forte e altos
volumes acumulados no RS. Na quinta (03) e na sexta-feira (04), o deslocamento de uma frente
fria provocou chuva, com registro de temporais isolados sobre o território gaúcho. No sábado
(05) e domingo (06), o predomínio do ar quente e úmido manteve o calor e a variação de
nuvens, com pancadas isoladas de chuva em algumas regiões. Na segunda (07) e terça-feira (08),
a propagação de uma área da baixa pressão provocou chuva e trovoadas na maior parte do
Estado. Na quarta-feira (09), a propagação de uma nova frente fria provocou chuva forte, com
altos volumes acumulados em algumas regiões.
Os totais de chuva registrados oscilaram entre 20 e 50 mm em grande parte do RS. Na
Campanha, Fronteira Oeste e parte da região Central, os valores superaram 100 mm em várias
localidades e se aproximaram de 200 mm em alguns municípios. Os totais mais expressivos
observados na rede de estações INMET/SEAPI ocorreram em Caçapava do Sul (104 mm), Santa
Maria (115 mm), Dom Pedrito (121 mm), Alegrete e São Gabriel (127 mm), Santa Vitória do
Palmar (128 mm), São Vicente do Sul (138 mm), Santana do Livramento (142 mm), Quaraí (146
mm), Santiago (157 mm), Bagé (196 mm), Hulha Negra (202 mm) e Uruguaiana (222 mm).
A temperatura mínima da semana foi registrada em Santa Vitória do Palmar (12,1°C) no
dia 04/01 e a máxima ocorreu em Maquiné (37,2°C) no dia 08/01.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 10/01/2019 A 16/01/2019
Os próximos sete dias permanecerão com muita umidade, calor e chuva forte na
maior parte do Estado. Na quinta (10), o deslocamento da frente fria ainda provocará chuva
na maioria das regiões, com risco de temporais isolados. Na sexta-feira (11), o tempo
permanecerá seco na Fronteira Oeste, Campanha e na Zona Sul, com pancadas isoladas de
chuvas no restante do RS. No decorrer do sábado (12) e no domingo (13), a propagação de
uma área da baixa pressão provocará chuva e trovoadas, com risco de temporais isolados.
Na segunda (14), terça (15) e quarta-feira (16), as temperaturas e a umidade permanecerão
elevadas, o que favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva, típicas de verão, em todo
Estado.
Os valores esperados deverão oscilar entre 80 e 100 mm nos municípios da Zona Sul,
Campanha, Fronteira Oeste e nas Missões. Nas demais regiões, os totais deverão variar
entre 50 e 75 mm.

Fonte: Secretaria de Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação –SEAPI.
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Grãos

Girassol
Na região da Fronteira Noroeste e Missões, as chuvas não tiveram muito impacto
nas áreas de cultivo de girassol, com isso, as lavouras foram, em sua maioria, colhidas e
transportadas para comercialização. O rendimento da cultura foi satisfatório para os
produtores, mas ainda são esperadas as confirmações da quantidade de produto entregue,
já que a cultura tem como característica a alta incidência de grãos com pouco peso ou
chochos, descartados na classificação para comercialização. O preço médio pago é de R$
69,57/sc de 60 quilos.
Milho
De forma geral, a cultura do milho no RS foi favorecida pelo clima da semana
passada, o que permitiu que, em parte das lavouras do Estado, se observe a ocorrência de
recuperação das plantas em desenvolvimento vegetativo, floração e formação da espiga. Na
média estadual a cultura encontra-se com mais da metade da área nas fases de floração e
enchimento de grão, totalizando aproximadamente 53% das lavouras nessas fases.
Fases da cultura do milho no Rio Grande do Sul
Milho 2018
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 10/01
Em 03/12
99%
98%
23%
25%
15%
17%
38%
39%
18%
15%
6%
4%

Safra anterior
Em 10/01
100%
25%
15%
31%
19%
10%

Média*
Em 10/01
99%
24%
17%
36%
16%
7%

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

Na Zona Sul, as lavouras estão predominantemente na fase de desenvolvimento
vegetativo, com 85% nesta fase. As chuvas ocorridas foram benéficas ao desenvolvimento da
cultura e favoreceram as atividades de manejo de invasoras e adubações de cobertura.
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, a combinação das
condições climáticas de altas temperaturas, radiação solar intensa e boa umidade do solo,
em virtude das chuvas da semana, favorecem o crescimento e o desenvolvimento da cultura,
especialmente lavouras em floração e enchimento de grãos. As frequentes precipitações do
período favorecem a realização da adubação nitrogenada em cobertura em lavouras com
semeadura tardia. Prossegue, nessas regiões, a semeadura da cultura em restevas de fumo.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, as lavouras estão com bom
desenvolvimento das espigas devido ao clima favorável. Com as chuvas ocorridas na última
semana, os produtores intensificaram o segundo plantio do milho nas áreas já colhidas.
No Vale do Taquari, as lavouras de milho, tanto destinadas para produção de grãos
como as destinadas à confecção de silagem, se desenvolvem de forma satisfatória. Até o
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momento as condições do tempo foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas, com a
incidência de chuvas frequentes e bem distribuídas, que favoreceram o desenvolvimento
vegetativo e a formação de espigas.
Comercialização (saca de 60 quilos)
Na semana, a cotação da saca de milho apresentou elevação de 0,77% em relação à
semana passada. Conforme a pesquisa semanal de preços da Emater/RS-Ascar, com uma
variação entre o mínimo de R$ 31,00 e o máximo de R$ 40,00, o valor médio recebido pelos
produtores de milho no Estado, na semana atual, foi de R$ 33,92/sc.
Milho - Preço Médio Pago ao Produtor - R$/saca 60kg

R$

35,24

36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00

34,11

33,92

34,56

33,66

29,44

Na
semana

Semana
anterior

Mês
anterior

Ano
anterior

Média
geral

Média
janeiro

Obs:Obs: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior:Valor
Nominal Ano Anterior e Médias (2014-2018): Corrigidas IGP-DI

Preço Médio Milho Semana de 10 de janeiro = R$ 33,92 (60kg)

Variação percentual em relação à/ao...
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Soja
A cultura da soja avança e, em média, as lavouras do Estado atingem mais de 30% da
área nas fases de floração e enchimento de grãos. As fases da cultura para a safra 2018/19
mostram-se próximas às da safra passada, quando, neste período, as lavouras encontravamse com percentuais muito semelhantes aos observados na safra atual.
Fases da cultura da soja no Rio Grande do Sul
Soja 2018
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de grãos

Safra atual
Em 10/01
Em 03/12
100%
100%
68%
81%
27%
17%
5%
2%

Safra anterior
Em 10/01
100%
67%
27%
6%

Média*
Em 10/01
100%
74%
22%
4%

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

Em importantes regiões produtoras de soja no Estado, as condições climáticas da
semana favoreceram a cultura. Nas regiões do Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, a
ocorrência de chuvas generalizadas no período, associadas às altas temperaturas,
proporcionaram um crescimento mais rápido das plantas, preenchendo espaços em áreas
que ficaram com baixa densidade pelo problema anterior do damping-off ou tombamento.
No geral, o desenvolvimento da cultura nas regiões é considerado normal. Os produtores
seguem realizando os tratos culturais com a aplicação de fungicida preventivo para a
ferrugem da soja e controle de outras doenças. A presença, com ataques, do tamanduá da
soja e de lagartas diminuiu em relação à semana anterior, embora com algumas aplicações
de inseticidas.
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, as condições
climáticas foram favoráveis à cultura, com chuvas regulares, temperaturas elevadas e boa
incidência de radiação solar. Nessas condições, a soja acelera a atividade fotossintética e as
plantas têm bom desempenho, crescimento e desenvolvimento. As primeiras lavouras
implantadas fecham as entrelinhas e os produtores realizam nessa fase os tratamentos
fúngicos preventivos, principalmente para o controle da ferrugem asiática, visto o clima ser
favorável. Com relação a pragas, nota-se baixa incidência na cultura em toda a região. Nas
URTs em MIP, apareceu exemplares de Anticarsia e falsa medideira (Pseudoplusia) em baixo
número.
Nas regiões da Fronteira Oeste e Campanha, a cultura está na fase de
desenvolvimento vegetativo, algumas lavouras recuperam-se da sequência de dias chuvosos,
com excesso de umidade no solo. Existem ainda lavouras controlando as invasoras, muitas
áreas com problemas fitossanitários e controle de pragas sendo realizadas.
Nas regiões Central, Vale do Jaguari e Jacuí Centro, a cultura está em fase de tratos
culturais, com áreas em desenvolvimento vegetativo e outras já em formação de vagens.
Devido à necessidade de replantio em algumas áreas, as lavouras estão bastante
desuniformes, porém a expectativa inicial de produtividade ainda se mantém em pouco mais
de 3 t/ha na região.
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Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, a volta da umidade do solo com as
chuvas ocorridas nas últimas duas semanas tem proporcionado bom desenvolvimento das
plantas, com muitas lavouras quase fechando as entrelinhas. A situação exige a
intensificação das pulverizações de herbicidas em pós-emergência para controle de ervas
daninhas por parte dos agricultores, bem como as primeiras aplicações de fungicidas nas
lavouras que já apresentam focos de ferrugem. Nessas regiões, tem se recomendado aos
produtores mudar as estratégias da 1ª aplicação de fungicidas e utilizar, na segunda
aplicação, produtos de melhor eficiência. Quanto ao ataque de pragas nessas regiões, tem
sido baixa a incidência. No geral, não se tem danos e não se justifica a aplicação de
inseticida, a não ser em poucas áreas que apresentam ataques de cigarrinha e coleópteros.

Comercialização (saca de 60 quilos)
De acordo com a pesquisa semanal de preços da Emater/RS-Ascar, na semana a
cotação da soja apresentou leve queda, repetindo o movimento indicado nas quatro
pesquisas anteriores, quando o produto apresentou quedas leves, porém sucessivas.

Soja - Preço Médio Pago ao Produtor - R$/saca 60 kg
85,00

81,37

82,66

80,00
75,00

R$

73,25
71,46

71,66

69,19

70,00
65,00
60,00

Na
Semana
semana anterior

Mês
anterior

Ano
anterior

Média
geral

Média
janeiro

Obs: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior:Valor
Nominal
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Preço Médio Soja semana de 10 de janeiro = R$ 71,46(60 kg)

6

Variação percentual em relação à/ao...
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%-4
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-2,44
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-10
-12

-12,18

-14

-13,55

-16
Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média janeiro

Feijão 1ª safra
A lavoura do feijão 1ª safra segue avançando e apresenta bom desenvolvimento no
Estado. Na semana, a colheita atingiu 35% da área, estimada em pouco mais de 41 mil
hectares para a primeira safra.
Fases da cultura do feijão 1ª safra no Rio Grande do Sul
Feijão 1ª safra 2018
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 10/01
Em 03/12
100%
100%
24%
32%
14%
8%
14%
15%
13%
16%
35%
29%

Safra anterior
Em 10/01
100%
37%
9%
10%
11%
33%

Média*
Em 10/01
100%
28%
10%
17%
16%
29%

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

Em algumas regiões, como no Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, a
combinação de tempo chuvoso com altas temperaturas, clima ocorrido na semana, é
favorável à incidência de doenças. Nessa condição, nota-se alta pressão de doenças, como a
ferrugem, necessitando a realização de controle com aplicações de fungicidas.
Na zona Sul, foram semeados mais de 3.000 hectares e em torno de 15% já foram
colhidos. Produtores seguem procurando alternativas de mercados para comercialização da
nova safra.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, a primeira safra de feijão encontra-se
em finalização de colheita. Favorecida pelo clima e pela não ocorrência de ataque de
doenças e pragas, as produtividades alcançadas na cultura são consideradas boas. No geral,
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a produção nessas regiões se destina para consumo da própria família, mas muitos estão
vendendo o excedente nas feiras dos produtores.
Comercialização (saca de 60 quilos)
A cotação da saca de feijão apresentou variação negativa de -1,29% em relação ao
valor médio recebido pelos produtores na semana anterior. De acordo com a pesquisa
semanal de preços da Emater/RS-Ascar, na semana atual, o valor médio no Estado ficou em
R$ 139,35/sc. Os preços tiveram variação entre o mínimo de R$ 120,00/sc e o máximo de R$
180,00/sc.
Feijão - Preço Médio Pago ao Produtor - R$/saca 60 kg
203,69

208,87

210,00
190,00
170,00

139,35

150,00

141,17

144,05

135,59

130,00

R$110,00
90,00
70,00
50,00
30,00

Na
semana

Semana
anterior

Mês
anterior

Ano
anterior

Média
geral

Média
janeiro

Obs: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior:Valor
Nominal

Preço Médio Feijão Semana de 10 de janeiro = R$ 141,53 (60kg)
Variação percentual em relação à/ao...
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Arroz
As lavouras de arroz no Estado, de modo geral, desenvolvem-se de forma satisfatória.
Nas regiões da Fronteira Oeste e Campanha, a cultura tem demonstrado bom
desenvolvimento vegetativo, favorecida pela umidade do solo e dias com ótima
luminosidade e calor.
Nas regiões Central, Vale do Jaguari e Jacuí Centro, onde são cultivados
aproximadamente 137 mil hectares com arroz, espera-se uma produtividade próxima de
7.500 kg/ha. Atualmente, as lavouras estão sendo manejadas para controle de plantas
daninhas, com adubação em cobertura e irrigação. As lavouras semeadas no final de
setembro e início de outubro estão em fase reprodutiva. Observa-se, nessas regiões, uma
pressão de queda nos preços em virtude da dificuldade de comercialização no mercado
interno do país e da expectativa da entrada de uma nova safra.
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, o aspecto geral da
cultura é considerado normal, com as lavouras apresentando bom estado fitossanitário e
desenvolvimento normal. Em áreas com plantio mais tardio, os orizicultores realizam o
controle de plantas invasoras em pós emergência e adubação nitrogenada em cobertura.
Também seguem realizando o manejo da água de irrigação nessas áreas e o monitoramento
de doenças e pragas na cultura.
Na semana, a lavoura de arroz no Estado apresentou-se com aproximadamente 79%
em germinação e desenvolvimento vegetativo, 15% em floração e 6% em enchimento de
grãos.
Fases da cultura do arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2018
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de grãos

Safra atual
Em 10/01
Em 03/12
100%
100%
79%
81%
15%
14%
6%
5%

Safra anterior
Em 10/01
100%
77%
18%
5%

Média*
Em 10/01
100%
82%
15%
3%

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

Comercialização (saca de 50 quilos)
Conforme a pesquisa de preços semanais da Emater/RS-Ascar, o valor médio pago
aos produtores pela saca de arroz na semana atual foi de R$ 39,74, variando entre R$ 37,00
e R$ 43,90/sc.
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Arroz - Preço Médio Pago ao Produtor - R$/saca 50kg
60,00
50,00

50,50

48,78
39,74

39,77

40,61

40,24

40,00
R$
30,00
20,00
10,00
0,00

Na
semana

Semana
anterior

Mês
anterior

Ano
anterior

Média
geral

Média
janeiro

Obs: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior:Valor
Nominal

Preço Médio Arroz Semana de 10 de janeiro = R$ 39,74 (50kg)

Variação percentual em relação à/ao...
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Hortigranjeiros

SITUAÇÕES REGIONAIS
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, de maneira geral as culturas de
folhosas seguem desenvolvendo-se bem. A alface está normalizando os processos de
produção, com o clima favorecendo o desenvolvimento das plantas a campo e os viveiros de
mudas. Seguem os serviços de encanteiramento, transplante de mudas e colocação de
mulching, práticas intensificadas nesta época do ano. Atualmente as principais culturas
produzidas e ofertadas são alface, couve, rúcula e tempero verde além de culturas de verão
como melão, tomate e pimentão.
Na região Norte, os produtores realizam a colheita da uva das variedades Niágara e
Isabel precoce, para consumo “in natura”, com boa qualidade dos frutos. A cultura do
pêssego na região teve encerrada a colheita de fruta de polpa branca (Chiripá e Chimarrita) e
iniciada a colheita de frutos polpa amarela.
Nas regiões do Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, no geral, a produção de
olerícolas está abastecendo as feiras locais com todos os produtos. Há alguns relatos de que
cultivos a céu aberto estão enfrentando problemas com as altas temperaturas, com ataque
de doenças (tomate, pepino, feijão vagem) e necessitando irrigação diversas vezes ao dia. As
videiras apresentam potencial produtivo abaixo do ano anterior, em função de dificuldades
no controle de doenças fúngicas. Já o melão irrigado teve início de colheita, com excelente
potencial produtivo, sendo comercializado diretamente para o consumidor.
Nas regiões Central, Vale do Jaguari e Jacuí Centro, os produtores têm dispensado
atenção em relação às altas temperaturas e insolação, que, por vezes, ocasiona estresse
hídrico especialmente das folhosas, necessitando o uso de sombrite sobre os cultivos. A
rúcula tem apresentado boa aceitação no mercado e valor de comercialização satisfatório
para o produtor, em torno de R$ 2,50 o saquinho. Os produtores, no entanto, têm
encontrado dificuldade para o controle de lagartas. O brócolis também com boa aceitação
no mercado e bom valor de comercialização, em torno de R$ 4,00 a unidade, porém, nesses
meses mais quentes, os produtores têm encontrado dificuldade no controle da mosca
branca e lagarta.
Na região da Fronteira Noroeste e Missões, em algumas situações, as altas
temperaturas causaram queima de olerícolas folhosas (alface, salsa) e também de folhas de
tomate e beterraba. A disponibilidade de produtos nas hortas domésticas diminuiu em
decorrência do calor, mas permanece a oferta de repolho, couve, cenoura, alface, beterraba,
rúcula e rabanete, principalmente com origem em áreas protegidas. A maioria das olerícolas
de verão está em fase de crescimento vegetativo, sendo orientados os produtores sobre a
escolha das variedades e uso de telas protetoras e mangueira de irrigação, para enfrentar
períodos de alta insolação e pouca umidade do solo. A melancia e melão estão em colheita,
mas apresentando alguns frutos “queimados” na parte superior, e muitos apresentando
rachaduras, devido a período de stress hídrico. Também ocorre forte ataque de pulgões na
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base das plantas. Mesmo assim a produção de melão foi considerada boa e a Associação de
Produtores de Melão de Santo Ângelo está comercializando na feira do produtor e no
domingo junto à praça matriz, com boas vendas. Os pessegueiros e ameixeiras encontram-se
em final de colheita, apresentando uma produtividade abaixo do esperado. O abacate, a
manga e as nogueiras estão em floração e inicio de frutificação. As áreas com abacaxi
apresentam ótimo desenvolvimento.

OLERÍCOLAS

Cebola
Na região da Serra, com a colheita finalizada, a cebola condimentar se encontra armazenada
nos galpões para que ocorra o processo de cura dos bulbos. Na segunda quinzena de janeiro,
a prática da toalete deverá ter considerável incremento. De modo geral, a produção mostra
boa qualidade, com bulbos firmes e secagem da parte aérea dentro do esperado. Grande
parte das lavouras atingidas pelo granizo não teve a recuperação prevista, ficando com
bulbos de pequeno tamanho e, consequentemente, baixos rendimentos físicos.
Tomate
Na grande Região Metropolitana, a produção de tomate a campo está com ótimo
desenvolvimento e algumas áreas já estão sendo colhidas, com uma produtividade média de
7kg por planta. Os produtores estão manejando as lavouras em desenvolvimento vegetativo,
frutificação e início de colheita. Alguns produtores utilizaram mudas enxertadas, com
excelentes resultados para controle das bacterioses. O tomate está sendo comercializado
por aproximadamente R$ 35,00 a caixa com 20 kg do tipo extra do produto.
Mandioca
Na região da Fronteira Noroeste e Missões, a cultura “de ano” encontra-se em fase de
colheita, seja para comercialização, consumo próprio ou para beneficiamento nas
agroindústrias, O cozimento no momento é considerado satisfatório. Vem aumentando na
região o número de agroindústrias familiares que beneficiam a mandioca, descascada e
embalada a vácuo, para comercializar nos programas governamentais, como a Alimentação
Escolar (PNAE), e nos supermercados. Nas lavouras da nova safra, a maioria dos produtores
está fazendo o controle de ervas, via capina manual, e nas áreas maiores ocorre o controle
químico. O preço recebido pelos produtores está entre R$ 2,50 a R$ 3,00/kg.

Milho Verde
O milho verde cultivado para venda na região do Litoral já está em comercialização, mesmo
com algumas áreas ainda em floração e formação de espigas e, outras, em fase de
desenvolvimento vegetativo. Os produtores estão otimistas, uma vez que comercializam o
produto a R$ 1,00 a espiga. Esse valor representa um aumento de 50% em relação ao preço
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1536, p. 14, 10 jan. 2019

de comercialização no mesmo período do ano passado. As vendas são realizadas nas tendas
e quiosques e o movimento dos turistas é considerado acima do esperado. Nas regiões da
Fronteira Noroeste e Missões, os produtores que produzem milho verde para
abastecimento em feiras e mercados da região estão intensificando a colheita, aumentando
a oferta e com isso reduzindo o preço recebido. O produto está sendo vendido por R$ 3,00 o
pacote de 1Kg que contém cinco espigas descascadas.
FRUTÍCOLAS
Viticultura
Na região da Serra, iniciou a colheita e vinificação das variedades superprecoces, como
Chardonay e Pinot Noir, e se intensifica a colheita da Niágara Rosada para consumo in
natura. Todas essas uvas mostram boa sanidade, coloração, teor de açúcar, além de
rendimentos físicos, ou seja, produtividade, satisfatórios. Há alguns videirais em que as
pancadas de chuvas vêm se repetindo com frequência e que demonstram sinais de
podridões de bagas. As frequentes altas temperaturas vêm acelerando a maturação de
cultivares precoces, com a Bordô, atingindo já coloração já bastante intensa. Por seu turno,
áreas cultivadas na plasticultura também sentem os efeitos do forte calor, apressando sua
maturação. Principal fitopatia nesses vinhedos, o Oídio, está sob controle. No geral,
parreirais se mantêm com bom vigor e sanidade, porém, se persistir as pancadas seguidas e
calor intenso, as fitomoléstias de bagas, com podridões, passam a ser a principal
preocupação dos viticultores. Seguem os tratamentos fitossanitários para controle de
míldios e podridões de bagas. O preço médio na propriedade para a Niágara embalada está
em R$ 3,50/kg.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS
Dos 35 produtos principais analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, tivemos 22 produtos estáveis em preços, seis em alta e sete em baixa.
Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos
que tiveram variação de 25% para cima ou para baixo.
Couve – de R$ 0,50 para R$ 0,67/molho (+34%). Com as temperaturas elevadas
ocorridas no último período, a couve perdeu qualidade na apresentação para o mercado e
com uma menor oferta tem sua cotação elevada. Entraram para a formação dos preços de
atacado somente 1.894 dúzias de molhos, enquanto a entrada média por dia, ocorrida nos
últimos três anos, em janeiro, foi de 3.356 dúzias de molhos. Mesmo com essa elevação na
cotação da folhosa, o preço médio estabelecido nesta data, R$ 0,67/molho, encontra-se
abaixo da média ocorrida nos últimos três anos para janeiro, que foi R$ 0,86/molho.
Vagem – de R$ 2,50 para R$ 5,00/kg (+100%). A oferta de vagem foi bastante
reduzida, havendo o mercado recebido volume insuficiente para o abastecimento, fato que
fez disparar os preços de atacado. Entraram para a comercialização em atacado somente
7.212kg de vagem, enquanto a média por dia forte no ultimo triênio para janeiro foi de
18.430kg. É interessante observar que a cultura da vagem tem esse comportamento
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peculiar, pois por vezes apresenta uma oferta abundante e cotação reduzida, como ocorreu
até a semana anterior. Nesta semana, ao contrário, com a redução drástica da oferta, as
cotações elevaram-se. O preço de atacado formado na terça-feira, R$ 5,00/kg, encontra-se
bem elevado, se comparado com a média por dia forte ocorrida nos últimos três anos para
janeiro, que foi R$ 3,27/kg.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Abacaxi Caiena
Manga
Melão Espanhol
Brócolis
Couve
Vagem

Und.
kg
kg
Und.
Molho
kg

Produtos em baixa

Unidade

Abacate
Limão Taiti
Morango
Pêssego Nacional
Couve-Flor
Pimentão Verde
Tomate Caqui L. Vida

Kg
Kg
Kg
kg
Cabeça
kg
Kg

02/01/2019
(R$/kg)
4,00
2,22
2,30
1,67
0,50
2,50
02/01/2019
(R$)
5,55
2,50
8,00
3,58
2,50
3,00
2,50

08/01/2019
(R$/kg)
4,50
2,50
2,31
2,08
0,67
5.00
08/01/2019
(R$)
4,72
2,22
7.00
3,00
2,08
2,50
2,25

Aumento
(%)
12,50
12,61
0,43
24,55
34,00
100,00
Redução
(%)
-14,95
-11,20
-12,50
-16,20
-16,80
-16,67
-10,00

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

Outras Culturas

Cana-de-açúcar
Na Região Metropolitana, a produção de pequena escala destina-se para consumo
próprio das unidades familiares e venda apenas do excedente no mercado de vizinhança. Os
produtores encerraram o processamento no final do mês de outubro, período final de
processamento de açúcar mascavo, melado e cachaça, em função de reduzir a penosidade
da atividade. A cachaça é comercializada ao valor de R$ 4,00 a R$ 5,00/l na propriedade. O
produto também é comercializado na feira do produtor, com preço variando entre R$ 5,00 a
R$ 10,00/l. Os canaviais encontram-se em desenvolvimento, pois os tratos culturais já foram
realizados, tendo apenas os canaviais novos, implantados nesta safra, que necessitam de
limpeza das ervas invasoras para o bom desenvolvimento. O clima estava bastante seco,
com uma precipitação muito baixa e com muito calor, no entanto, as últimas chuvas
ocorridas favoreceram o desenvolvimento da cultura.
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Criações

PASTAGENS
O comportamento do clima, na semana, especialmente quanto à temperatura e
umidade, foi benéfico para as pastagens nativas e cultivadas. Com isso, a produção de massa
verde se mantém em bom nível, propiciando boas condições alimentares e nutricionais às
diferentes espécies de ruminantes criadas no RS.
BOVINOCULTURA DE CORTE
Os bovinos de corte, em todas as regiões do Estado, mantêm um bom estado físico e
sanitário. A disponibilidade de pasto, em quantidade e qualidade, tem favorecido a
continuidade de ganho de peso.
No manejo sanitário, as principais atenções estão voltadas para o controle de
parasitos internos, como os vermes, e externos, como carrapatos, bicheiras, bernes e mosca
do chifre.
Já no manejo reprodutivo continua em destaque o período de entoure e inseminação
artificial.
Comercialização
Nesta semana, o preço médio do boi para abate reagiu, aumentando 1,01%. O kg
vivo passou de R$ 4,95 para R$ 5,00. Por sua vez, o kg vivo da vaca para abate também
aumentou o seu preço médio, passando de R$ 4,20 para R$ 4,26, ou seja, 1,43% a mais que
na semana anterior.
BOVINOCULTURA DE LEITE
O estado corporal e sanitário dos rebanhos leiteiros é bom, dentro da normalidade
da estação.
O período é de intensificação de cuidados com parasitoses externas e internas, que
têm, no clima quente e úmido, condições favoráveis para se multiplicarem, com destaque
especial para os carrapatos.
As pastagens cultivadas e nativas estão abundantes, mas o calor excessivo em
diversas áreas restringe o pastoreio, afetando a disposição dos animais em se locomoverem
e causando estresse. Para não deixar cair a produção, os criadores buscam soluções por
meio de manejo, oferta de sombra e água e suplementação alimentar no cocho. A produção
de silagem de milho, em andamento, está apresentando um bom rendimento, no geral.
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Comercialização
A produção e o preço do leite pago ao produtor se mantiveram estáveis, nesta
semana, ficando em R$ 1,10 o litro.

OVINOCULTURA
A boa disponibilidade de massa verde nos campos vem garantindo uma boa condição
alimentar e nutricional aos rebanhos.
No aspecto sanitário, o calor intenso e a umidade, especialmente em áreas mais
baixas, exigem atenção e cuidados, especialmente no controle de verminoses, além de
outras parasitoses, como sarna, piolho e miíases.
No manejo dos animais, os destaques são o final do período de esquila e o desmame
de cordeiros.
Comercialização
O preço do cordeiro para abate começou a cair nesta semana. O preço médio do kg
vivo, no RS, passou de R$ 6,45 para R$ 6,33, uma queda de 1,86%.

SUINOCULTURA
Passadas as festas de fim de ano, o preço da carne suína ficou estável, na última
semana. O kg vivo do suíno tipo carne para abate permaneceu em R$ 3,16.

APICULTURA
A safra de primavera ainda está em andamento, com boa produção de mel. Na
comercialização, os preços do mel permaneceram estáveis. Os produtores, que de forma
individual ou coletiva se organizaram para vendas diretas ao público, além de obter melhor
remuneração, oferecem um produto mais em conta para quem consome. Nessa venda
direta, a forma mais comum é o mel vendido em embalagens de 1kg. A variação de preço é
grande, dependendo da região do Estado e do município, ficando entre R$ 13,00 e R$ 25,00.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(nº 2057, 10 jan. 2019)

Produtos

Unidade

1 – Arroz

50 kg

2 – Boi

Semana
atual

Semana
anterior

Mês
anterior

Ano
anterior

10/01/2019

03/01/2019

13/12/2018

11/01/2018

Médias dos valores da
série histórica –
2014/2018
GERAL

JANEIRO

39,74

39,77

40,61

40,24

46,78

50,50

kg vivo

5,00

4,95

4,95

5,29

5,97

6,14

3 - Cordeiro

kg vivo

6,33

6,45

6,37

6,80

6,44

6,50

4 - Feijão

60 kg

135,59

144,05

203,69

208,87

5 – Leite

litro

1,10

1,10

1,17

1,02

1,22

1,18

6 – Milho

60 kg

33,92

33,66

34,11

29,44

35,24

34,56

7 – Soja

60 kg

71,46

71,66

73,25

69,19

81,37

82,66

8 – Sorgo

60 kg

27,90

27,73

28,40

22,04

29,79

29,95

9 – Suíno

kg vivo

3,16

3,16

2,97

3,61

4,29

4,51

10 – Trigo

60 kg

40,13

39,90

39,50

33,06

39,87

39,25

11 – Vaca

kg vivo

4,26

4,20

4,16

5,29

5,97

6,14

10/2-14/12

08/01-12/01

139,35

07/01-11/01

141,17

31/12-04/01

Fonte: Emater/RS-Ascar. Cotações Agropecuárias. Porto Alegre, nº 2057.10 jan. 2019.
Nota: 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. Índice de
correção: IGP-DI (FGV).
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Notas Agrícolas

Exportação de soja do Brasil deve cair 12% em 2019, estiagem é risco, diz Anec
Em 2018, o Brasil embarcou um recorde de 82,8 milhões de toneladas de soja, segundo a
Anec
O Brasil deverá exportar 73 milhões de toneladas de soja em 2019, projetou a Associação
Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), em uma queda de cerca de 12% ante o
recorde registrado no ano passado, marcado pelo forte apetite chinês e uma safra histórica.
A entidade, contudo, alertou para a possibilidade de embarques menores, caso perdas
expressivas sejam de fato registradas na atual temporada, dada a estiagem há mais de um
mês em importantes áreas produtoras do país, o maior exportador global de soja.
“Hoje, sabemos que teremos uma safra com viés de baixa em relação à do ano passado.
Dados indicam que deveremos ter perdas resultantes de calor excessivo no oeste do Paraná,
sul de Mato Grosso do Sul e em alguns pontos do Centro-Oeste. Desta forma, nossas
previsões de exportação de grãos poderão sofrer alterações decorrentes do clima”, afirmou
em nota o diretor-geral da Anec, Sergio Mendes.
Em 2018, o Brasil embarcou um recorde de 82,8 milhões de toneladas de soja, segundo a
Anec. O governo reportou na semana passada algo mais próximo de 84 milhões de
toneladas.
No ano passado, os produtores brasileiros foram favorecidos por uma colheita aproximada
de 120 milhões de toneladas e por uma maior demanda da China, que taxou a oleaginosa
dos Estados Unidos em meio à guerra comercial e precisou se voltar ao produto sulamericano para suprir seu consumo doméstico.
De acordo com a Anec, só em dezembro foram enviados ao exterior 2,6 milhões de
toneladas de soja, com 96% desse volume indo para a China. A associação considerou o
volume “atípico” para o mês.
Das exportações totais do ano, 10 milhões de toneladas foram puxadas por causa da guerra
comercial entre EUA e China, as duas maiores economias do mundo, acrescentou a Anec.
Mendes, entretanto, pondera que a continuidade dessa disputa poderia prejudicar o Brasil.
“Embora o Brasil tenha sido beneficiado com um volume estimado em cerca de 10 milhões
de toneladas absorvidas pela China, esse cenário gera imprevisibilidade, o que não é
desejável para o nosso setor, que já lida com diversas outras variáveis, como o clima,
oscilações do real com relação ao dólar e questões logísticas”, afirmou.
Milho - Em relação ao milho, a Anec estima exportações de 31 milhões de toneladas em
2019, alta de 36% ante o reportado em 2018, ano marcado por uma quebra de produção
devido a adversidades climáticas.
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Em dezembro, as vendas de milho do Brasil foram de 3,8 milhões de toneladas, segundo a
entidade.
“A proximidade da colheita da soja, que deve ser iniciada mais cedo este ano em diversas
regiões, devido ao plantio realizado logo no início da janela, motivou os produtores a
comercializarem seus estoques de milho, liberando espaço para armazenamento da nova
safra de soja”, destacou a Anec.
Agrolink (publicado em 09/01/2019)

Custo de produção do leite subiu 6,6% em dezembro/18, na comparação anual
Custos de produção da atividade leiteira ficaram praticamente estáveis em dezembro/18,
na comparação mensal
Os custos de produção da atividade leiteira ficaram praticamente estáveis em dezembro/18,
na comparação mensal. Segundo o Índice Scot Consultoria, houve ligeiro recuo de 0,1% em
relação a novembro último. O recuo nos preços dos combustíveis e dos fertilizantes
contrapuseram as altas nas cotações dos alimentos concentrados (destaque para o milho) e
produtos para sanidade.
Apesar do recuo, em relação a dezembro de 2017, ou seja, na comparação anual, os custos
subiram 6,6% este ano. Com relação à margem para o produtor de leite, o preço pago pela
produção caiu em maior proporção frente aos recuos nos custos, estreitando a margem da
atividade em dezembro último. Para 2019, a expectativa é de custos de produção menores,
com o aumento da oferta de milho e soja e com o câmbio pesando menos em relação a esse
ano. Este fato, somado à expectativa de preços melhores para o leite, deverá refletir em
melhoria da margem para o produtor no ano que vem, principalmente no primeiro
semestre.
Agrolink (publicado em 09/01/2019)
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