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Palavra da Casa

Cuidados com o solo são fundamentais para a produção de alimentos
Fator determinante para a produção de alimentos, o solo tem ganhado cada vez mais a
atenção dos agricultores. A sua importância é tão fundamental que a Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO) institui o último sábado (5/12) como o Dia Mundial do Solo.
A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Governo do Estado, opera na orientação de agricultores ao longo
da implantação de técnicas de recuperação do solo, visando aumentar sua fertilidade e a infiltração
de água no terreno, por meio do cultivo das diferentes culturas que fazem parte da vida das famílias
de produtores gaúchas.
Nas 12 regiões administrativas da Emater/RS-Ascar, milhares de famílias recebem assistência
técnica contínua na área de solos, em ações como a construção de terraços, uso de plantas
recuperadoras, descompactação, correção da acidez e da fertilidade, além do controle de animais na
integração lavoura-pecuária.
Outra ação desenvolvida pela Instituição é a implantação de Unidades de Referência Técnica
(URTs) em Conservação do Solo e da Água. Em parceria com as famílias agricultoras, a Emater/RSAscar realiza a implementação de técnicas de manejo do solo e, com base nos resultados obtidos
nessas áreas, estimula as famílias de agricultores a implantarem ações de recuperação do solo em
suas propriedades a fim de preservar e utilizar com maior eficiência este fundamental aspecto para a
produção de alimentos.
Nas URTs torna-se possível observar o quanto as práticas de manejo do solo são importantes,
especialmente em períodos de estiagem, quando essas vantagens se tornam ainda mais evidentes.
Nessas unidades, as plantas respondem de forma mais satisfatória devido ao manejo de construção e
correção do perfil do solo. Solo descompactado possibilita o desenvolvimento radicular mais
profundo, ainda mais quando se tem a acidez do solo corrigida, adubação equilibrada, bom aporte de
palhada em cobertura protegendo e mantendo a umidade na terra por mais tempo.
Nossos técnicos evidenciam aos produtores que o solo é um organismo vivo, habitat de
microorganismos, animais, ocupação humana, depósito de água. É a base para plantas, para a
produção de alimentos e geração de renda para muitas famílias rurais. Nesse sentido, é importante a
troca de experiências, a busca por orientação técnica para trazer o melhor manejo das áreas e
implementação de ações que visam a correção da acidez e da fertilidade, sempre trabalhando com
bom aporte de massa seca em quantidade, qualidade e frequência.
Com a adoção dessas e outras técnicas, vamos conseguir melhorar a estrutura do solo,
alcançar melhores resultados em produtividade e renda para as famílias em cada um dos 497
municípios gaúchos.
Geraldo Sandri – presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar
DESTAQUE
Plantio da soja chega a 80% da área prevista de mais de 6 milhões de hectares.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 03 A 09/12/2020
Na última semana predominou o tempo chuvoso na Serra do Nordeste, no Norte e em
toda faixa Leste do RS, e as temperaturas máximas tiveram um ligeiro declínio em relação à
semana passada. Na quinta-feira (03), a formação de um ciclone e de um sistema frontal
contribuiu para a condição instável do tempo na Metade Norte do RS, principalmente na
madrugada e pela manhã; em Erechim o registro diário de chuva foi de 71,6 mm. Entre a sextafeira (04) e o sábado (05), observou-se muita nebulosidade sobre o Estado, e as chuvas ficaram
concentradas na região da Serra e no Planalto na sexta-feira. As temperaturas tiveram um ligeiro
declínio, principalmente ao amanhecer; em São José dos Ausentes a temperatura mínima
registrada foi de 9,7°C em 05/12. No domingo (06), a incursão de um sistema de alta pressão
deixou o tempo seco e as temperaturas amenas em grande parte do RS. Entre a tarde e noite,
com a circulação dos ventos oriundos do quadrante Sul, observaram-se o aumento da
nebulosidade e a ocorrência de chuviscos/garoas, principalmente na faixa Leste do RS. Na
segunda-feira (07), uma região de baixa pressão (cavado) propiciou a formação de um sistema
convectivo que provocou pancadas de chuva na Encosta do Sudeste, no Litoral e na Serra. Na
terça-feira (08), um sistema de alta pressão deixou o tempo seco em grande parte do RS, e
apenas na Serra do Nordeste houve registro de chuva. A nebulosidade permaneceu variável no
decorrer da quarta-feira (09), e as temperaturas, em elevação. Os maiores volumes acumulados
de chuva oscilaram entre 50 e 98 mm no Litoral, Encosta do Sudeste e na Serra do Nordeste. O
maior registro diário de chuva foi em Pelotas 83,6 mm dia 07/12. A menor temperatura mínima
da semana ocorreu em 06/12 em Bagé (9,6°C) e a maior temperatura máxima foi observada em
Santa Rosa (33,5°C) em 09/12. Os registros dos volumes de chuva acumulada no Estado no
período de 03 a 09/12 são provenientes da rede de estações INMET, conforme o mapa abaixo.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 09/12/2020.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 10 a 16/12/2019
Nos próximos sete dias, o tempo chuvoso deverá predominar em todo Estado, com
chuvas mais expressivas na região Norte. Na quinta-feira (10), o tempo seco e as
temperaturas em elevação deverão predominar na maioria das regiões. No decorrer da
sexta (11), haverá aumento da nebulosidade e a chegada de um novo sistema frontal pela
região Sul do Estado. No sábado (12) e domingo (13), as chuvas acompanhadas de trovoadas
deverão ocorrer em todas as regiões do Estado devido à passagem de uma frente fria; os
maiores volumes são esperados nas regiões Norte e Oeste, podendo oscilar entre 50 e 70
mm. Na segunda-feira (14), o sistema frontal avança em direção a Santa Catarina, mas ainda
há ocorrência de chuvas na Metade Norte do Estado, principalmente na madrugada e pela
manhã. Na terça-feira (15), o tempo firme e as temperaturas máximas acima de 30°C
deverão predominar em grande parte do RS. Na quarta (16), haverá aumento da
nebulosidade, e as instabilidades retornam sobre o RS devido à formação de uma região de
baixa pressão (cavado) que deverá provocar temporais isolados, típicos de verão, na Metade
Norte do Estado.
Os totais de chuva mais significativos deverão oscilar entre 65 e 80 mm no Alto
Uruguai, nas Missões e no Planalto. Nas demais regiões do Estado, os valores deverão variar
entre 10 e 60 mm.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET.
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Grãos

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

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
Antes do início das chuvas no Estado, o período de tempo seco durante a semana
assegurou o encerramento da colheita da cultura nas regionais da Emater/RS-Ascar de
Bagé, Pelotas e Caxias do Sul. Na de Bagé, encerrou tecnicamente na Campanha. Mesmo
com as condições do tempo adverso ao longo de outubro e novembro, na análise dos
produtores e técnicos, a avaliação da safra foi extremamente positiva em função dos bons
rendimentos obtidos e da qualidade dos grãos. Em Santana do Livramento, chegou a 2.400
quilos por hectare; em Hulha Negra, variou entre 1.800 e 4.800 quilos por hectare. Esses
resultados, decorrentes do elevado potencial produtivo dos novos cultivares introduzidos na
região e das parcerias com empresas do setor agroindustrial, estimulam os produtores a
plantarem na próxima safra. Na de Pelotas, as lavouras apresentaram bons resultados, boa
qualidade de grãos e produtividade média de 2.306 quilos por hectare. O destaque regional
ficou para Jaguarão, com rendimento médio de 2.700 quilos por hectare. Na regional de
Caxias do Sul, o rendimento médio chegou a 3.130 quilos por hectare, com grãos
apresentando excelente qualidade, e em geral, peso hectolitro acima de 78.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
do trigo chegou a R$ 70,79, redução de 2,10% em relação ao da semana anterior.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, o preço varia entre R$ 65,00 e R$ 80,00; nas
de Pelotas e Caxias do Sul, se manteve em R$ 70,00/sc.

CULTURAS DE VERÃO
Soja
A ocorrência de chuvas contribuiu para o restabelecimento da umidade do solo,
beneficiando o desenvolvimento dos cultivos, a retomada dos plantios – que já alcançam
80% – e a realização de tratos culturais.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020-2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 10/12

Em 03/12

Safra anterior

Média*

Em 10/12

Em 10/12

80%

61%

88%

88%

100%

100%

99%

99%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2015-2019.
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Com as precipitações ocorridas na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí,
Bagé e na de Pelotas, o retorno da umidade adequada no solo permitiu intensificar a
semeadura. Na de Ijuí, o plantio foi interrompido ao final de 02/12 e reestabelecido na
sexta-feira (03/12) à tarde nas localidades onde os volumes acumulados foram menores, e
se estendeu no final de semana (05 e 06/12). As lavouras emergidas apresentaram bom
crescimento inicial, com emissão de novas folhas, engrossamento do caule e melhora visual
da coloração das plantas. Ainda são observadas emergências tardias onde as sementes não
encontraram condições ideais de desenvolvimento nos períodos anteriores. Replantios são
feitos em pequena escala, em locais onde se concentram as manobras das
máquinas/equipamentos, e naquelas lavouras onde há baixa densidade de plantas. Em geral,
os cultivos apresentam bom estande e bom desenvolvimento. Durante a semana, foram
realizadas aplicações de herbicidas para o controle de plantas invasoras. Na de Bagé, o
retorno da umidade associado a dias ensolarados fez a semeadura prosseguir com grande
agilidade, estendendo-se durante a noite, para aproveitar as condições adequadas dentro da
época recomendada. Em geral, a semeadura está mais avançada na Campanha, com 90% da
intenção de plantio concluída em Dom Pedrito; e menor, na Fronteira Oeste, com 60% das
áreas finalizadas em São Borja. Na Campanha, algumas lavouras em áreas de várzeas serão
monitoradas, pois houve alagamentos em função dos altos volumes pluviométricos que
chegaram até 150 milímetros na semana anterior. Na de Pelotas, apesar das chuvas
localizadas e esparsas, houve a retomada da semeadura, que já atinge 74% da área
planejada para a safra 2020-2021. A expectativa é semear mais de 420 mil hectares.
Destaque para Jaguarão e Canguçu, onde a intenção de plantio é de 45 mil hectares em cada
município e Pedras Altas, com 44.200 hectares. Em Arroio Grande, a semeadura já chega a
98%; em Pelotas, 93%; e em Santa Vitória do Palmar, 96% da intenção de cultivo já foi
semeada. Os produtores estão conseguindo escalonar os plantios com cultivares – das
precoces até as de ciclo mais longo –, a fim de obter distintos períodos de maturação para
diminuir os riscos de perdas. As áreas implantadas se encontram com bom estande de
plantas emergidas e bom desenvolvimento vegetativo. Produtores realizam os primeiros
manejos com a capina química para controle de ervas invasoras.
Após as chuvas ocorridas nas últimas semanas, produtores intensificam o plantio de
soja nas regionais de Passo Fundo, Soledade, Erechim, Caxias do Sul, Santa Maria e
Frederico Westphalen. Na de Passo Fundo, já alcança 80% do total previsto para a safra de
648 mil hectares. Das lavouras, 40% se encontram em germinação – em algumas áreas com
desuniformidade – e 60% em desenvolvimento vegetativo. Na região de Soledade, já foram
plantados 92% da intenção de plantio de mais de 451 mil hectares. As lavouras apresentam
boa germinação/emergência, bom estande de plantas e desenvolvimento vegetativo,
condições favorecidas por chuvas regulares – volumes entre 25 e 60 milímetros,
temperaturas amenas e intensa radiação solar. Na semana também foi possível realizar o
controle de plantas invasoras com herbicidas pós-emergentes e a adubação em cobertura
com cloreto de potássio. O estado fitossanitário é muito bom. Na de Erechim, a intenção de
plantio deve ultrapassar o previsto para a safra de 232 mil hectares, diante da circunstância
de replantio de áreas de milho com soja. Na região de Caxias do Sul, embora com atraso, a
semeadura avançou no período e deverá ser finalizada nos próximos dias. Há áreas pontuais,
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semeadas no período mais seco, que apresentam falhas de germinação. Em geral, os cultivos
tiveram bom estabelecimento inicial e, diante do retorno da umidade do solo, as plantas
apresentam bom desenvolvimento. Na de Santa Maria, as precipitações de volumes variados
– 20 a 79 milímetros – colaboraram para retomada dos plantios que já chegam a 90% do
total previsto para esta safra, que é de 993.840 hectares. Na de Frederico Westphalen, a
semeadura se intensificou, chegando a 85% da intenção de plantio de 419 mil hectares. Os
cultivos se apresentam em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo. Nas áreas
implantadas no final de outubro, são observados ataque de tripes e também doenças de
solo promotoras de tombamento. Devido ao baixo estande, há áreas que deverão ser
replantadas. Nas implantadas em novembro é boa a germinação, e os produtores realizam o
manejo de plantas invasoras e monitoram as pragas e doenças a fim de maximizar a
eficiência das pulverizações.
Na de Santa Rosa, o plantio chega a 70% da intenção de 719 mil hectares; deverá ser
intensificado para aproveitar a umidade do solo, e os produtores operam durante as 24
horas para recuperar o atraso, visto que a área cultivada até o momento é menor do que a
verificada no mesmo período no ano anterior, quando 85% da área já estava semeada. As
operações devem estar concluídas até 10 de dezembro, coincidindo com o período
recomendado pelo zoneamento agroclimático para as Missões e Fronteira Noroeste
Colonial. O excelente volume de chuva – de 60 a 140 milímetros – que atingiu os municípios
beneficiou a germinação dos cultivos, que apresentam bom estande de plantas e adequado
desenvolvimento. A expectativa inicial é de produtividade de 3.270 quilos por hectare.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
da soja chegou a R$ 141,45, com redução de 2,86% em relação ao da semana anterior.
Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 141,45/saca de 60 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2157, de 10 de dezembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Ijuí, os preços diminuíram e são cotados entre R$ 134,00 e R$
137,00/sc. de 60 quilos. Na de Erechim, o preço médio foi de R$ 142,00; na de Passo Fundo,
R$ 150,00; na de Soledade, R$ 138,00; na de Santa Rosa, o preço da soja manteve a
tendência de queda, e a média praticada é de R$ 131,10. Em Caxias do Sul, R$ 136,00. Em
Pelotas varia de R$ 139,00 a R$ 165,00. Em Frederico Westphalen, de R$ 135,00 a R$ 136,00.
Na de Bagé, entre R$ 126,00 e R$ 163,00. Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, o
preço praticado é de R$ 137,75/sc.
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Milho
A presença de chuvas em bons volumes no Estado contribuiu para a retomada dos
plantios, que já chega a 87%, e para a melhoria do desenvolvimento das plantas.
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020-2021
Fases

Safra atual
Em 10/12

Em 03/12

Safra anterior

Média*

Em 10/12

Em 10/12

Plantio

87%

85%

90%

94%

Germinação/Des. Vegetativo

36%

44%

40%

43%

Floração

25%

27%

21%

21%

Enchimento de Grãos

32%

28%

36%

33%

5%
2%

1%
0%

3%
0%

3%
0%

Em Maturação
Colhido

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Bagé e Soledade, as
chuvas ocorridas com bons volumes contribuíram para a melhora das lavouras. Em algumas
localidades da regional de Frederico Westphalen, as precipitações foram acima de 90
milímetros, colaborando para atenuar os efeitos do estresse hídrico, principalmente nas
lavouras que se encontram em florescimento (40%) e em enchimento de grãos (55%).
Todavia, a deficência hídrica que persistiu na região já ocasionou uma perda média de
produtividade estimada em 50%. Essas áreas continuam a ser periciadas para encaminhar o
aproveitamento da massa verde e a utilização da área com outro cultivo. Nas áreas
destinadas à silagem as chuvas atenuarão as perdas de massa verde e da qualidade dos
grãos. Na de Bagé, a semeadura avançou rapidamente na Campanha. A umidade no solo
deve garantir o estabelecimento de lavouras com população de plantas adequada e
distribuição uniforme. Nas áreas implantadas durante novembro, há boa recuperação no
desenvolvimento, especialmente após a aplicação de adubação nitrogenada em cobertura.
Em Hulha Negra, está sendo experimentado o uso de novas tecnologias de controle
fitossanitário: em lavoura de 10 hectares, um produtor está aplicando ovos da vespa
Trichogramma via drone como forma de avaliar essa alternativa de controle biológico. Na de
Soledade, a área plantada já chega a 68% da intenção de plantio de 77 mil hectares, e
também foi beneficiada pelas chuvas, sobretudo as lavouras que se encontram em
florescimento e enchimento de grãos. O retorno das chuvas estanca a estiagem e tranquiliza
os produtores de milho que veem possibilidades de bons rendimentos, apesar de algumas
perdas. Em casos específicos, os agricultores solicitaram Proagro. As condições do tempo
permitem a realização dos manejos de adubação nitrogenada em cobertura e de controle de
plantas invasoras em lavouras semeadas em final de outubro. Em casos pontuais de
incidência da lagarta do cartucho, foi realizado o controle.
Na regional de Caxias do Sul, as lavouras evidenciam boa recuperação no aspecto
geral, especialmente as que estão entrando em floração e as em enchimento de grãos, após
terem recebido chuva com volumes que variaram entre 22 milímetros – em Serafina Corrêa
– e 60 milímetros – em Caxias do Sul e Pinhal da Serra.
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Na regional de Ijuí, os cultivos apresentam variabilidade de danos ocasionados pela
falta de chuvas quando os cultivos se encontravam nas fases críticas de floração e
espigamento. As lavouras que floresceram no período de estiagem apresentam perdas
significativas de potencial produtivo: espigas pequenas, malformadas e com reduzido
número de grãos. Nas áreas destinadas à colheita de grãos, produtores negociam a venda
para confecção de silagem. As lavouras nas quais o período reprodutivo iniciou após o
retorno da umidade adequada no solo apresentam plantas de pequeno porte, mas espigas
com tamanho normal e elevado número de grãos. A dúvida que permanece entre técnicos e
agricultores é a capacidade de a planta com baixo índice foliar realizar o adequado
enchimento de grãos.
Na de Pelotas, permanece a atividade de plantio, tanto de milho grão quanto de
silagem, notadamente nos municípios e localidades onde houve precipitações. O avanço foi
maior na região Colonial, em Canguçu com 65% de área semeada; São Lourenço do Sul, 56%;
e em Pelotas, com 60% da intenção de cultivo. As chuvas esparsas, localizadas e de baixo
volume contribuíram igualmente para o bom desenvolvimento dos cultivos. Os produtores
realizam adubação em cobertura, aplicações de herbicidas para o manejo das ervas
invasoras e monitoram o ataque de pragas, principalmente a lagarta do cartucho do milho.
Na regional de Passo Fundo, 80% dos cultivos se apresentam em pendoamento. Em
geral, os produtores observam o comportamento dos cultivos, que estiveram sob condição
de estiagem de setembro a novembro. As precipitações, com volume superior a 50
milímetros, contribuíram para o desenvolvimento das plantas e amenizaram as condições de
baixa umidade do solo.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, a continuidade das chuvas, com volume
médio de 65 milímetros, reduziu a situação de estresse hídrico das plantas. As perdas devido
à estiagem, estimadas em média de 51% da produtividade esperada, redimensionam o
rendimento médio para cinco mil quilos por hectare. Em alguns municípios, as áreas
comprometidas estão sendo utilizadas para alimentação animal e para replantio. As perdas
mais significativas estão em Barra do Rio Azul, 85%; em Aratiba, Cruzaltense, Faxinalzinho,
Itatiba do Sul e Mariano Moro, 70%; e em Erval Grande e Marcelino Ramos, em média de
65% da produtividade. Nas áreas voltadas à produção de silagem, que totalizam 14.980
hectares, há perdas de 50% do rendimento, devido à redução da produção de massa verde e
da qualidade dos grãos.
Na de Santa Maria, a área plantada está estabilizada em torno de 50% do total
previsto de 42.335 hectares. A retomada das atividades se dará após a colheita do tabaco.
Nos últimos 15 dias, as condições do tempo foram boas para o pleno desenvolvimento das
plantas, embora as lavouras mais adiantadas já tenham sido afetadas com perdas médias
estimadas em 6% sobre a produtividade esperada de 5.568 quilos por hectare.
Mesmo com o bom volume de chuvas – de 60 a 142 milímetros – ocorrido na maioria
dos municípios da regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, o dano na produtividade
causado pela estiagem de primavera é irrecuperável nas lavouras de milho que se
encontram em floração e formação de grãos. A perda média estimada é de 80% sobre a
produtividade inicial de 8.188 quilos por hectare, reduzindo-a para 1.604 quilos por hectare.
Os reflexos da estiagem vêm provocando forte demanda de vistorias das lavouras para
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amparo do Proagro – até 04/12, há mais de 700 comunicados de perdas. Das lavouras, 13%
se encontram em floração e ainda têm potencial produtivo para alcançar a expectativa
inicial. Mas para a grande maioria das lavouras já não o há mais, pois 61% já estão na fase de
enchimento de grãos, 14% em maturação e 12% das lavouras já foram colhidas
antecipadamente em áreas liberadas pela perícia do Proagro – porque não apresentavam
rendimento que compensasse a colheita, e os produtores utilizaram a planta inteira para
alimentação animal. Nas áreas voltadas à silagem, a situação é semelhante. Em média, as
perdas na produção estão estimadas em 70% em relação à expectativa inicial de
produtividade média de 40 toneladas por hectare.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
do milho chegou a R$ 75,76, com redução de 4,10% em relação ao da semana anterior.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 75,76/saca de 60 kg)
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de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na região de Ijuí, o preço varia entre R$ 76,00 e R$ 77,00. Na de Bagé, entre R$ 70,00
e R$ 88,00; na de Frederico Westphalen, entre R$ 75,00 e R$ 76,00; na de Caxias do Sul, R$
76,00; na de Passo Fundo, o preço é de R$ 80,00; Santa Rosa, R$ 74,00. Na regional de
Pelotas, varia entre R$ 60,00 e R$ 90,00. Na de Erechim, o preço médio é de R$ 72,00; na de
Soledade, R$ 78,30; e na de Santa Maria, R$ 79,60/sc.

Arroz
Durante a semana, houve alternância entre dias secos e com precipitações que
contribuíram para o desenvolvimento dos cultivos já estabelecidos e para o
encaminhamento dos plantios, que já chegam a 99%.
Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020-2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 10/12

Em 03/12

Safra anterior

Média*

Em 10/12

Em 10/12

99%

98%

94%

96%

100%

100%

99%

100%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2016-2019.
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Após o retorno das precipitações nas regiões administrativas da Emater/RS-Ascar de
Bagé, Santa Maria e Soledade, o uso da irrigação e as altas taxas de incidência de radiação
solar promoveram significativas melhorias no desenvolvimento da cultura. Na de Bagé, os
cultivos têm bom estande, com potencial produtivo bastante promissor, a partir do efetivo
manejo das aplicações de nitrogênio em cobertura e do controle de ervas daninhas. Na
Fronteira Oeste, em Maçambará e Uruguaiana, as semeaduras se estabilizaram em 90% da
área inicialmente prevista, em função de os reservatórios apresentarem volumes parciais.
Será avaliado o prosseguimento, dependendo da disponibilidade de água. Na de Santa
Maria, o plantio ultrapassou 90% do total previsto de 133 mil hectares. As lavouras se
encontram nas fases de germinação e desenvolvimento vegetativo, com as plantas se
mantendo com bom estande e bom estado fitossanitário. Na região de Soledade, os volumes
de chuva satisfatórios beneficiam lavouras de arroz na semeadura, na germinação/
emergência e no desenvolvimento vegetativo. O plantio já chega a 98% do total previsto de
28.862 hectares. Além disso, as precipitações restabelecem parte da carga hidráulica dos
reservatórios e cursos de água, diminuindo a preocupação dos orizicultores com relação ao
cenário de escassez de chuvas ao longo do ciclo da cultura. Os produtores manejam o
controle de plantas invasoras em pós-emergência e realizam a adubação nitrogenada em
cobertura antes da entrada de água nas lavouras com sistema de cultivo em solo seco.
Na de Pelotas, ainda restam algumas áreas por semear, em Pedras Altas e Turuçu
(95%) e em São José do Norte (90%). Nos demais municípios produtores, o plantio já foi
encerrado. A fase de desenvolvimento vegetativo em 100% do arroz semeado, dentro da
normalidade, com bom estande e condições de sanidade normais.
Mercado (saca de 50 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o preço médio
do arroz chegou a R$ 99,49/sc., com redução de 1,26% em relação ao da semana anterior.
Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 99,49/saca de 50 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2157, de 10 de dezembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Bagé, os preços variaram entre R$ 93,00 e R$ 105,00; na de Pelotas,
entre R$ 101,00 e R$ 103,40; na de Soledade, foi de R$ 94,00. Em Santa Maria, o preço
médio alcançou R$ 95,20/sc.
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Feijão 1ª safra
Na regional de Frederico Westphalen, 20% dos cultivos já foram colhidos do total de
6.892 hectares plantados na primeira safra. Ainda que expressivas, as chuvas de até 94
milímetros não evitaram as perdas devido à estiagem, a qual já comprometeu o
desenvolvimento de muitas lavouras – algumas das quais já foram eliminadas; as semeadas
em final de setembro e início de outubro apresentam desenvolvimento melhor.
Na de Soledade, está encerrada a semeadura da primeira safra, e 30% dos cultivos já
se encontram em enchimento de grãos. A falta de chuva durante grande parte do ciclo
vegetativo da cultura compromete a maior parte da área cultivada, resultando em plantas
com baixa estatura e reduzido potencial produtivo; há casos de lavouras cujos percentuais
de perdas já justificam a solicitação do Proagro. O retorno das chuvas evita o agravamento
das perdas que, no geral, atingem 18% da produtividade inicial prevista de 1.500 quilos por
hectare. O tempo chuvoso das últimas semanas, associado às temperaturas amenas,
favoreceu a incidência da antracnose das vagens, que está sendo monitorada e controlada.
Na região de Pelotas, em Pedras Altas, Cerrito e Turuçu resta pequena área a ser
semeada na primeira safra, do total de 2.242 hectares. Os cultivos estão nas fases de
desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos, e foram beneficiados
com as precipitações. Em geral, as áreas têm bom desenvolvimento, bom estado sanitário e
bom estande de plantas. Em áreas localizadas, a falta de precipitações e de umidade do solo
persistente diminuiu a produtividade das lavouras, com o abortamento de flores e vagens;
mas a situação se estancou com o retorno da umidade. Nas áreas de plantio recente, os
produtores seguem o manejo das plantas daninhas e as adubações em cobertura,
recomendados até 20 dias após a emergência da cultura.
Na de Caxias do Sul, com a finalização da colheita do trigo e a proximidade do
encerramento da semeadura da soja, os produtores dos municípios no entorno de Vacaria
devem iniciar a semeadura da safra 2020-2021. A expectativa é de manutenção da área
prevista inicialmente, de 13.249 hectares. As já semeadas apresentam boa germinação e
bom desenvolvimento inicial.
Na de Santa Maria, 15% das lavouras se encontram em fase de desenvolvimento
vegetativo, 35% em floração, 35% em formação de vagem, 12% em maturação e 3%
colhidos. Em Nova Palma, dos 300 hectares plantados, 10% já foram colhidos.
Na regional de Ijuí, inicia a colheita nas lavouras semeadas em final de agosto, que
apresentam baixa produtividade – média de 1.100 quilos por hectare – e baixa qualidade dos
grãos. As primeiras lavouras são destinadas ao consumo próprio dos produtores e/ou à
venda de excedentes. As lavouras mais comprometidas com a estiagem foram eliminadas, e
os produtores aguardam o período ideal para realizar o segundo cultivo da cultura. Nos
cultivos de sequeiros, mesmo com o retorno da umidade no solo coincidindo com pleno
estádio reprodutivo, não houve a recuperação produtiva total das plantas.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar, o valor do saco
de 60 quilos é de R$ 241,67, aumento de 2,02% em relação ao da semana anterior.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1636, p. 12, 10 dez. 2020

Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 241,67/saca de 60 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2157, de 10 de dezembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Frederico Westphalen, o preço se mantém estável em R$ 260,00; na
de Soledade, R$ 250,00; na de Ijuí, R$ 232,00; na região de Pelotas, tem variado entre R$
200,00 e R$ 250,00; em Santa Maria, o valor é de R$ 300,00/sc.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional de Santa Rosa, as últimas chuvas proporcionaram a retomada do plantio
de olerícolas de verão, como repolho, alface e rúcula em canteiros a céu aberto. Em
localidades onde ocorreram ventos fortes, houve estrago nas estufas. Com a retomada das
chuvas, a tendência é de que a oferta local de hortaliças se estabilize em 20 dias. O preço
recebido pela unidade de alface, rúcula, couve (maço) e temperos (maço) está na faixa de R$
3,00; já o preço do pepino está em R$ 7,00/kg. Em Santo Cristo, o vento causou prejuízos em
pelo menos três propriedades produtoras de morango e hortaliças, com comprometimento
parcial de várias estufas. Na cultura da mandioca, 90% da área está implantada.
Na regional de Ijuí, o período foi favorável ao desenvolvimento da olerícolas, com
clima ameno, alta insolação e umidade adequada. Cucurbitáceas com crescimento
normalizado. Abóbora com emissão de ramos vigorosos e folhas maiores; cultivos seguem
com boa emissão de flores e número de frutos adequado. Cultura do pepino com boa
produtividade e ausência de frutos tortos. Produtores finalizam a implantação da cultura da
batata-doce, com atraso devido à estiagem. Lavouras implantadas em final de outubro e
início de novembro têm bom índice de pegamento de mudas. Boa recuperação no
desenvolvimento da mandioca, com brotações mais vigorosas. Em finalização, o replantio
nas áreas com falhas na brotação das manivas. Produção de folhosas dentro da normalidade,
com plantas bem desenvolvidas e já diminuindo o número de folhas em virtude do aumento
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da temperatura e encurtamento do ciclo. Produtores preparam mudas de tomate para o
cultivo de entressafra.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve-flor
Mandioca com casca
Mandioca sem casca
Pepino
Repolho
Rúcula
Tomate

Unidade
cab.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
maço
kg

Preço (R$)
2,00
3,00
4,30
3,40
5,10
1,95
5,50
4,00
2,60
2,10
4,90

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

Na de Bagé, as temperaturas foram mais amenas do que as da semana anterior;
reduziram gradativamente e variaram de 32,3°C a 10,3°C. As condições de produção foram
mais favoráveis, mas a alta incidência solar demandou uso de irrigação e de proteção nos
cultivos. Os ventos fortes constantes entre 30/11 a 03/12 foram desfavoráveis, chegando a
causar danos em algumas estufas. Em São Gabriel, a condição climática melhorou a
qualidade das folhosas, e alguns cultivos como alface, couve e rúcula apresentam ótimos
resultados, com melhoria no desenvolvimento e no aspecto visual e sanitário. Em Bagé,
produtores usam intensivamente irrigação por aspersão e gotejamento. A oferta da
produção local está em ampliação nas feiras na área central do município. Os preços médios
praticados foram os seguintes: alface e couve, de R$ 1,50 a R$ 2,00/unid.; alho poró, rúcula
e tempero verde, R$ 2,00/maço; brócolis, R$ 3,00/cab.; beterraba de R$ 3,00 a R$
4,00/maço e cenoura R$ 3,00/maço. Na Campanha, ocorreram chuvas em todas as
localidades de Candiota e Hulha Negra, proporcionando boas condições para as lavouras de
coentro e cebola. Na próxima semana deve ser iniciada a colheita de coentro, que sofreu
redução de ciclo em decorrência da falta de chuvas em novembro. As demais lavouras estão
em fase final de formação dos grãos, com colheita prevista a partir de 20 de dezembro. As
de cebola também estão em fase final da formação das sementes, e a colheita está prevista
para a segunda quinzena de dezembro. Algumas áreas situadas em terreno com declives
mais acentuados apresentaram problemas de erosão em sulcos onde as chuvas superaram
os 100 mm. As aplicações de fungicidas devem ser encerradas ao longo da semana.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, ocorreu chuva com volumes
significativos na semana, inclusive elevando a vazão de mananciais hídricos em alguns
municípios, o que proporciona condições para armazenagem de água em reservatórios para
irrigação de hortaliças. Cultivos a campo sem irrigação tiveram boa recuperação pela
sequência de três semanas com chuvas; nesta última, foi significativa a elevação da umidade
do solo. Novos plantios de olerícolas são realizados, alguns em atraso. Segue a produção de
pepino no baixo Vale do Rio Pardo, e o produto é destinado às indústrias de conserva. O
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preço do pepino conserva está em R$ 3,30/kg. As lavouras precoces de moranga estão com
frutos bem formados, e em breve inicia a colheita. Boa recuperação das lavouras dessas
espécies com as chuvas das últimas semanas; as que estavam atrasadas estão com
desenvolvimento excepcional. Lavouras precoces de batata-doce estão em fase de
crescimento. A produção de brássicas em áreas sem irrigação apresentou recuperação por
conta das chuvas significativas. Reduziu naturalmente a ocorrência de pragas após as
chuvas. Há boa oferta dessas espécies no mercado. Na cultura da mandioca, houve
incremento significativo no desenvolvimento, por conta das boas condições climáticas –
chuvas, radiação solar e temperatura.
Na de Pelotas, alguns dias de temperaturas altas e radiação solar intensa foram
desfavoráveis às olerícolas, causando murchamento. Além dos dias de pleno sol, ocorreram
dias com nebulosidade e chuvas localizadas, esparsas e de volumes variados. Segue a
colheita de tomate e pimentão, e os produtores realizaram a última etapa do plantio
escalonado da safra. Segue a colheita do feijão-vagem, iniciada nas áreas a céu aberto.
Alface e couves seguem com boa oferta; couve-flor e brócolis, em diminuição. Seguem o
transplante de batata-doce e o plantio de mandioca.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface

Unidade

Preço (R$)

cx. com 18 unid.

8,00 a 10,00

Agrião da água

molho

1,70 a 2,00

Beterraba

molho

1,50 a 1,70

Brócolis
Cebolinha

unid.
molho

2,80 a 3,20
1,20 a 1,40

cx. com 20 kg
molho

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

Couve manteiga
Couve-flor

molho
unid.

0,60 a 0,80
2,80 a 3,20

Espinafre

molho

1,20 a 1,50

kg

3,00 a 3,50

Pimentão

cx. com 10 kg

30,00 a 35,00

Repolho

unid.

0,80 a 1,00

Rúcula

molho

1,50 a 1,70

Cenoura
Couve

Feijão-vagem

Salsa
Tomate

molho

1,50 a 1,70

cx. com 20 kg

65,00 a 80,00

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, predominaram céu nublado,
temperaturas altas e grande amplitude térmica, com máxima de 31,5°C e mínima de 14,7°C.
Choveu 84 mm em Erechim. A cultura do tomate está em plena colheita e bom
desenvolvimento, e o pepino conserva, em plena produção e boa comercialização. O plantio
das olerícolas a campo foi retomado devido às precipitações das últimas duas semanas, com
regularização dos níveis dos reservatórios de água.
Na de Santa Maria, ocorreram alguns dias seguidos de baixa luminosidade, condição
desfavorável ao desenvolvimento mais robusto das hortaliças. Os preços das olerícolas
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foram os seguintes: alface, R$ 12,00/dz. de pés; repolho, R$ 0,80/kg; rúcula, R$ 10,00/kg;
tomate, R$ 70,00/cx. de 24 quilos; batata-doce, R$ 30,00/cx. de 20 quilos; mandioca, R$
25,00/cx. de 20 quilos. Em Silveira Martins, a batata rosa está cotada a R$ 170,00/sc. de 50
quilos e a branca, a R$ 140,00/sc.
Na de Passo Fundo, as chuvas da semana deixaram os produtores mais otimistas
quanto aos plantios a serem executados neste período e ampliaram a reserva de água para a
irrigação. Os tratos culturais estão em regime normal, já que a precipitação possibilitou a
retomada e a ampliação das atividades. A comercialização é realizada nas feiras e mercados
locais; a feira da Gare em Passo Fundo é a maior delas, com 61 produtores cadastrados.
Segue a colheita de batata; os preços praticados para o saco de 50 quilos foram de R$
130,00 para a batata rosa e de R$ 140,00 para a branca.
A Emater/RS-Ascar dispõe de um canal entre consumidores e produtores de
alimentos que trabalham com vendas virtuais e televendas nos municípios gaúchos.
Informações dos fornecedores em cada município podem ser acessadas no site da Instituição
http://www.emater.tche.br/site/fevaf/.
Alho
Na regional de Caxias do Sul, prosseguiu intensamente a prática da colheita da
cultura, cujo ritmo foi arrefecido somente nos últimos dias da semana, face ao retorno das
chuvas, restando apenas 10% da área total de 1.200 hectares cultivados na Serra gaúcha. As
chuvas foram de abrangência generalizada, de baixa intensidade, porém de longa
persistência, com queda brusca da temperatura. Bulbos – as populares cabeças – continuam
demonstrando ótima sanidade, firmeza e enchimento. O rendimento das lavouras ficou um
pouco afetado no seu potencial produtivo, notadamente nas áreas em que a disponibilidade
do volume de água esteve abaixo da demanda da cultura. A prática cultural da pré-cura a
campo é retomada gradativamente, fator de grande importância para o armazenamento e a
complementação da maturação dos bulbos nos galpões.
Na de Passo Fundo, as lavouras encontram-se em boa sanidade e desenvolvimento
vegetativo dentro da normalidade. Os produtores realizam tratamentos fitossanitários para
o controle de pragas e doenças. As chuvas das últimas semanas favorecem o
desenvolvimento da cultura. O produto continua sem comércio e sem cotação na região.
Cebola
Na de Passo Fundo, a cultura segue em desenvolvimento do bulbo. Seguem também
os tratos culturais e tratamentos fitossanitários preventivos. O preço aumentou e está em
R$ 1,45/kg, na lavoura.
Na de Pelotas, 25% das áreas estão na fase de tombamento, 35% em colheita e 40%
colhidas. A produtividade das lavouras precoces ficou entre 25 mil e 30 mil quilos por
hectare. As cultivares de ciclo médio em colheita apresentam produtividade menor que o
esperado em virtude da má distribuição das chuvas. As de ciclo mais tardio devem ser mais
afetadas ainda. O clima favoreceu a colheita e a cura adequada, proporcionando cebolas
com casca de boa coloração e que aguentam tempo prolongado de armazenamento. Em Rio
Grande, Tavares e São José do Norte, os preços pagos ao produtor estão entre R$ 16,00 e R$
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24,00/sc. de 20 quilos. Produtores armazenam a cebola na expectativa de aumento dos
preços, entre R$ 1,50 e R$ 1,80/kg para a tipo 3.
Repolho
Na regional de Caxias do Sul, poucas mudas foram transplantadas devido à forte
deficiência de precipitações e, consequentemente, à falta de umidade do solo no período de
setembro a novembro, justamente a época de implantação das lavouras de variedades de
verão. Tal panorama agora vem se refletindo no volume produzido e ofertado da olerícola.
As poucas lavouras estabelecidas na primavera e colhidas agora apresentam repolhos com
boa sanidade; entretanto, o calibre das cabeças está bem abaixo do potencial produtivo da
cultura. Comercialmente, o mercado está aquecido e comprador, face à baixa oferta do
produto. A precificação média na propriedade para o repolho verde está em R$ 2,00/unid.

FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, a cultura do pêssego está em final de
colheita devido ao cultivo de cultivares precoces e de baixa exigência de frio na região.
Colheita das culturas de melão e melancia com aumento expressivo de oferta de frutas.
Videiras seguem com bom desenvolvimento e baixa incidência de doenças. Os preços
médios foram os seguintes: bergamota a R$ 2,70/kg; laranja, R$ 1,90/kg; melão, R$ 4,10/kg;
melancia, R$ 1,50/kg; morango, R$ 18,00/kg; pêssego, R$ 4,00/kg.
Na regional de Soledade, iniciou a colheita de mirtilo em Soledade e Encruzilhada do
Sul; amora em final de colheita em Encruzilhada do Sul, com área expressiva.
Citros
Na regional de Erechim, laranja em final de colheita. Produtores que ainda têm a
colher vendem in natura a preços médios de R$ 1,00/kg as variedades Valência e Folha
Murcha. Com as chuvas, produtores adubam as áreas para aumentar o calibre dos frutos. Os
de bergamota realizaram adubação e manejo fitossanitário dos pomares após as chuvas.
Na regional de Caxias do Sul, laranjeirais estão com bom aspecto fitossanitário, livres
de fitomoléstias e de pragas; com o retorno das chuvas e da adequada umidade do solo, as
plantas retomam o desenvolvimento. Alguns pomares vêm apresentando queda de frutos
devido à deficiência hídrica ocorrida nos últimos meses, notadamente nos pomares de
variedades de umbigo, naturalmente apirenas, ou seja, desprovidas de sementes.
Citricultores seguem efetivando tratamentos fitossanitários visando proteção do pomar
contra as principais fitopatias ocorrentes na região, com atenção redobrada à pinta preta.
Com o retorno da umidade do solo, as variedades mais precoces já recebem o abonamento
de adubação em cobertura.
No Vale do Caí, na regional de Lajeado, a colheita das frutas cítricas está encerrada,
exceto da Murcott e da lima ácida Tahiti, ainda em finalização em algumas propriedades. As
variedades mais tardias, como as bergamotas Montenegrina, Murcott e as laranjas Valência
e umbigo Monte Parnaso, são variedades muito importantes para os citricultores que
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procuram estender o período de oferta de frutas cítricas após o período de colheita, com o
acondicionamento por refrigeração em câmaras frias. Estas frutas passarão a ser
comercializadas a partir de agora com valor agregado.
Com relação ao manejo dos pomares, citricultores se dedicam à realização da poda
de redução dos pés para facilitar o raleio e a colheita, raleando galhos para melhorar a
transparência das árvores, a eficiência dos tratamentos, a penetração de luz e vento no
interior da copa, com consequente melhoria na sanidade dos pomares como um todo. Além
disso, o período é de tratamentos preventivos contra pinta preta e alternária, causada por
fungos, e o cancro cítrico, causada por bactérias. Essas são as principais doenças que causam
sérias perdas e depreciação dos frutos para mesa – o principal destino das frutas cítricas
produzidas nesta região. A adubação dos pomares é outro trato cultural realizado neste
período, fundamental para bons rendimentos e frutos de qualidade, tanto em sabor quanto
em aparência, qualidades que as frutas cítricas apresentaram de modo especial neste ano
pelas condições climáticas.
Pomares estão em fase de desenvolvimento inicial dos frutos jovens já fixados ou em
fase final de fixação nas variedades precoces, como a bergamota Okitsu, Caí, Ponkan e as
laranjas Céu do cedo, Seleta, Shamout e umbigo Bahia. Se aproxima o período de raleio das
bergamotinhas. Já nas variedades de ciclo intermediário e tardias, como as bergamotas
Pareci, Montenegrina, Murcott, e nas laranjeiras umbigo Monte Parnaso, Valência, a cultura
ainda se encontra entre a fase de queda natural de frutos e a fixação dos mesmos. Por esta
razão, o raleio das bergamotas tardias se inicia depois. Ainda não é possível avaliar a
previsão de safra, mas se percebe uma desuniformidade do desenvolvimento dos frutos,
devido ao longo período de florescimento. Um fator favorável é o período de poucas chuvas
e menos umidade nos pomares, o que auxilia na manutenção da sanidade, juntamente com
os tratamentos realizados. As chuvas, embora abaixo do normal para esta época,
proporcionam água suficiente para o desenvolvimento das frutas, especialmente em
pomares com bom manejo de cobertura do solo, armazenando mais água para as plantas.
O preço da última bergamota no final de colheita – a Murcott – ficou estável em R$
55,00/cx. de 25 quilos e com 99% colhida. O da laranja umbigo Monte Parnaso permaneceu
em R$ 65,00/cx. de 25 quilos, mas com tendência de alta em função da falta do produto,
com oferta somente das frigorificadas. É a mesma situação da Valência para suco, cujo preço
ficou estável em R$ 10,50/cx. de 25 quilos na última semana de colheita do ano. O volume
colhido da lima ácida Tahiti no Vale do Caí continua baixo no momento, embora maior que
na quinzena anterior. A qualidade também deixa a desejar em algumas lavouras,
apresentando casca grossa e frutos fora do padrão comercial. O preço médio recebido pelo
citricultor permaneceu em R$ 50,00/cx. de 25 quilos. O percentual já colhido chega a 98%.
Preços médios recebidos pelos citricultores no Vale do Caí
Produto
(caixa de 25 quilos)
Tangor Murcott
Laranja Valência
Laranja Valência - indústria
Laranja Céu tardia

Percentual
colhido até 04/12
99%
99%
98%
100%

Preço da caixa
(R$) em 20/11
55,00
25,00
10,50
35,00

Preço da caixa
(R$) em 04/12
55,00
28,00
10,50
-
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Laranja umbigo Monte Parnaso
Lima ácida Tahiti

99%
98%

65,00
50,00

65,00
50,00

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

Maçã
Na regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, pomares apresentam boa sanidade
vegetal e melhoraram depois das chuvas. Variedades precoces encontram-se em fase de
maturação fisiológica, com colheita prevista a partir da segunda quinzena de dezembro,
dependendo das condições climáticas.
Melancia
Na de Soledade, cultura em colheita; plantios tardios em formação de frutos em Rio
Pardo. Já em Encruzilhada do Sul, as lavouras estão em desenvolvimento, pegamento e
formação de frutos. Seguem os tratos culturais e fitossanitários; há possibilidade de entrada
de doenças fúngicas devido ao crescimento das ramas e ao clima com ambiente úmido.
Morango
Na de Pelotas, a oferta de morangos segue estável. O clima continua favorecendo a
produção, pelas noites mais frias. Doenças e pragas sob controle. Os preços de
comercialização estão entre R$ 6,00 e R$ 15,00/kg; a menor cotação é para produto
comercializado na propriedade. Há dificuldades de adquirir embalagens. Produtores
encomendam mudas da Espanha ao preço de R$ 1,80/unid.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, na última semana foram bastante
favoráveis as condições de tempo para a cultura do morangueiro. As plantas demonstram
bom vigor, sanidade e carga de frutas. Os morangos têm ótima sanidade, calibre, sabor e
coloração. O volume de frutos colhidos foi elevado, forçando alguns produtores a buscarem
mercados alternativos para comercializar a totalidade da produção. Com a elevação da
oferta do produto, os preços tiveram pequena redução em relação ao período anterior. Na
venda para mercados, fruteiras e Ceasas, os valores praticados ficaram entre R$ 8,00 e R$
14,00/kg; na venda direta aos consumidores, entre R$ 8,00 e R$ 16,00/kg.
Na de Bagé, o aspecto negativo no período foram os ventos fortes e constantes na
primeira metade da semana. Em Santa Margarida do Sul, houve estragos em estufas de
produção de morango e ocorreu falta de energia elétrica em algumas localidades,
prejudicando a atividade.
Na regional de Erechim, a fruta é comercializada a R$ 15,00/kg. Na de Soledade,
varia de R$ 16,00 a R$ 20,00/kg. Há boa produção nessas regiões.
Pêssego
Na de Passo Fundo, encerrou a colheita de frutos de variedades precoces; as tardias
iniciam a maturação. As condições climáticas, com o retorno à normalidade das chuvas e o
aumento da umidade do solo, favorecem o desenvolvimento dos frutos. Produtores dão
continuidade ao monitoramento de pragas e doenças, intensificando os cuidados e o

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1636, p. 19, 10 dez. 2020

combate à mosca-das-frutas por meio de aplicação de isca, e aos tratamentos fitossanitários
para evitar as podridões em frutos.
Na regional de Pelotas, as precipitações da semana favoreceram a cultura. O retorno
da umidade no solo permite o pleno desenvolvimento do fruto. As cultivares tardias, cuja
colheita está prevista para a partir da segunda quinzena de dezembro, foram beneficiadas
pelas chuvas em volumes significativos. Final da colheita das cultivares Sensação, Bonão e
Granada. Segue a da Esmeralda e Maciel, sendo o pico da colheita. Os preços dos pêssegos
de mesa estão entre R$ 2,00 e R$ 4,00/kg.
Na regional de Erechim, o preço está em R$ 4,00/kg.
Uva
Na de Santa Maria, na última quinzena houve chuva regular, beneficiando os
pomares que vinham se ressentindo da falta de umidade. Variedades precoces de uva
começam a ficar maduras.
Na regional de Santa Rosa, as frutíferas foram beneficiadas com o retorno das
chuvas, principalmente aquelas nas áreas de solo raso, como a uva, que estava com muitos
cachos em processo de desidratação. Muitas frutas que estavam em enchimento também
foram beneficiadas. A uva variedade Bordô inicia a fase de maturação, com tamanho dos
cachos e das bagas menor, em função da estiagem; entretanto, o período seco favoreceu a
baixa incidência de doenças fúngicas. Nos pomares mais antigos, as frutíferas se
desenvolvem, sem prejuízos e se observa melhora na sanidade das culturas. Os tratos
culturais como pulverização com fungicidas e as adubações em cobertura serão retomados.
Na de Erechim, iniciou a colheita das variedades Niágara e Vênus. A produção é
menor devido à estiagem; no entanto, as frutas apresentam maior teor de açúcar. O preço é
de R$ 5,00/kg.
Na regional de Soledade, as videiras se encontram na fase de compactação de cacho
e enchimento de bagas. De maneira geral, os vinhedos estão com boa sanidade e bom
potencial de produção, com bagas bem formadas, principalmente nas variedades mais
precoces como a Niágara e Concord.
Na de Bagé, as condições climáticas com chuvas regulares por duas semanas
seguidas proporcionaram melhoria nas condições da atividade na região. As videiras
apresentam-se na fase de enchimento de bagas, boa sanidade e vigor das plantas no geral,
em todas as variedades. A cultura apresenta bom potencial produtivo, como reflexo de clima
mais seco transcorrido durante o ano. Há apenas relatos pontuais de problemas de
antracnose na região de Dom Pedrito. Em Quaraí, é provável a antecipação de colheita da
Chardonnay, devido às altas temperaturas e à insolação. A reposição da umidade dos solos
pela sequência de precipitações colaborou na uniformização dos cachos em fase de alta
demanda de água. Produtores locais manejam adequadamente os solos arenosos e pouco
férteis, mas com boa aeração, repondo fertilizantes demandados pela cultura e obtendo
excelentes resultados.
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COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 09/12/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 17 produtos ficaram estáveis em preços, 11 apresentaram alta e em sete ocorreu
baixa. Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os
produtos que tiveram variação de preços em 25% para cima ou para baixo. Um produto
destacou-se em alta e um em baixa.
O mercado se mostrou com procura aquecida nesta primeira semana do mês,
momento em que o poder de compra do consumidor se encontra fortalecido pela época de
recebimento dos salários.
Produto em alta
Pepino salada – de R$ 1,25 para R$ 1,66/kg (+32,80%)
Na semana, ocorreu redução na oferta de pepino salada. Em período anterior, o forte
calor adiantou o aprontamento nas lavouras e, em consequência, o pepino teve maior
volume no mercado. Neste momento houve a inversão, ocorrendo um breve intervalo na
oferta, elevando os preços praticados.
Produto em baixa
Tomate-caqui longa vida – de R$ 3,61 para R$ 2,50/kg (-30,75%)
A safra gaúcha já começa a apresentar aumento na oferta de tomates de boa
qualidade, influenciando na formação dos preços.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta
Abacate
Abacaxi Caiena
Alface
Banana Caturra
Banana Prata
Beterraba
Cenoura
Couve-flor
Melão Espanhol
Ovo branco
Pepino salada
Produtos em baixa
Alho importado
Limão Taiti
Manga
Morango
Moranga Cabotiá
Pimentão verde
Tomate-caqui longa vida

Unidade
kg
kg
pé
kg
kg
kg
kg
cab.
kg
dz.
kg
Unidade
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

01/12/2020
(R$)
11,18
3,50
0,50
3,00
2,78
2,25
2,50
2,91
2,92
3,83
1,25
01/12/2020
(R$)
16,00
3,33
2,22
12,00
2,09
3,00
3,61

08/12/2020
(R$)
11,66
3,80
0,58
3,06
3,06
2,37
2,75
2,92
3,00
4,17
1,66

Aumento
(%)
+4,29
+8,57
+16,00
+2,00
+10,07
+5,33
+10,00
+0,34
+2,74
+8,88
+32,80

08/12/2020
(R$)
14,00
3,06
1,94
10,00
2,00
2,50
2,50

Redução
(%)
-12,50
-8,11
-12,61
-16,67
-4,31
-16,67
-30,75

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

Fumo
Na regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, a colheita de tabaco é intensificada.
Alguns produtores iniciaram a colheita de folhas acima do baixeiro, mais valorizadas, de
maior tamanho e peso seco significativo. Áreas estão em pleno desenvolvimento vegetativo
e em bom estado fitossanitário. As chuvas beneficiaram a cultura, permitindo a expansão
foliar e o ganho de peso. As expectativas de safra permanecem normais. No entanto, a falta
de precipitações mais volumosas para manter boa a umidade do solo prejudicou o
desenvolvimento das folhas do ponteiro, podendo reduzir a produtividade. Continuam o
manejo das plantas invasoras e a aplicação de adubos em cobertura. Nas áreas dos cultivos
de fumo em fase de floração, produtores realizam o desponte/capação da cultura com a
aplicação de antibrotantes.
Na de Soledade, a cultura segue em plena colheita no baixo Vale do Rio Pardo;
prosseguem as atividades de desponte e desbrote químico. Lavouras do cedo começam a ser
liberadas para novos cultivos, como milho grão, milho silagem, soja; em algumas áreas, são
implantadas plantas de cobertura. Em regiões altas, continuam os tratos culturais de
desbrote; está em fase final a aplicação da última parcela de adubos nitrogenados em
cobertura. No geral, as lavouras apresentam baixos impactos de danos por conta da
estiagem. As chuvas na semana favorecem os plantios e mantêm o teor de umidade do solo
a níveis adequados; assim, as lavouras têm crescimento e desenvolvimento normalizado. As
folhas colhidas apresentam boa qualidade.

Criações

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

PASTAGENS
As condições meteorológicas do período proporcionaram a umidade no solo e a
luminosidade suficientes para o bom desenvolvimento das espécies forrageiras já
estabelecidas e também das espécies em brotação. Com a ocorrência de chuvas, o plantio
das pastagens anuais de verão segue avançando rápido. No geral, o campo nativo está em
plena recuperação, já com boa oferta de forragens para os rebanhos.
Nas áreas onde as pastagens de azevém estão com ciclo encerrado, é possível
observar uma grande quantidade de sementes sobre o solo, processo que deve garantir o
estabelecimento da espécie no próximo outono, além da coleta e do armazenamento de
sementes pelos produtores rurais.
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Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, as chuvas
proporcionaram condições de umidade suficiente para a realização do replantio das áreas de
pastagens anuais que haviam sido perdidas com a estiagem.
Na de Bagé, na Campanha, as pastagens de trevos e cornichão estão em pleno
rebrote, garantindo oferta de proteína de alta qualidade aos rebanhos. Os trabalhos de
fenação das pastagens de leguminosas e das lavouras de aveia e azevém estão praticamente
concluídos. A colheita das sementes de azevém deve ser realizada ao longo de dezembro.
Na de Erechim, em um período de duas a três semanas deverá estar normalizada a
oferta de forragem para os sistemas pastoris à base de espécies perenes, como jiggs, tífton e
capim elefante. Para sistemas baseados em espécies anuais, como sorgo e milheto, o
período é maior, sendo necessários entre 45 e 60 dias para o pleno desenvolvimento.

BOVINOCULTURA DE CORTE
Com a recuperação das pastagens após as chuvas, a oferta de alimentos para os
bovinos aumentou, propiciando boa mantença, o que resulta na melhora das condições
sanitárias e reprodutivas dos rebanhos.
Seguem os controles sanitários para ectoparasitas, com foco principalmente no
carrapato bovino, que tende a aumentar com a proximidade do verão. Em relação ao
período reprodutivo, destaca-se a parição dos rebanhos que tiveram retorno de cio.
As vendas de animais de todas as categorias continuam, principalmente daqueles em
terminação nas regiões com predomínio de lavouras de verão e nos locais nos quais
produtores estão realizando o ajuste de lotação das áreas de campo. Já outros produtores
aguardam para realizar a venda, tanto de terneiros quanto de animais em condições de
abate, considerando a possibilidade de maior ganho de peso devido à melhoria na oferta
forrageira, decorrente das chuvas registradas nas últimas semanas.
Na região de Bagé, os estoques de feno vêm sendo utilizados de maneira pontual,
sendo reservados em sua maior parte para as próximas semanas, caso o quadro de estiagem
volte a ocorrer. Em Rosário do Sul, há uma concentração de nascimentos no período,
fazendo com que os produtores redobrem os cuidados com a sanidade dos terneiros,
especialmente com a desinfecção de umbigos.
Na região de Soledade, houve registros de casos de tristeza parasitária bovina e
papilomatose. Na de Pelotas, os produtores enfrentam problemas com o aparecimento de
miíases (bicheiras) nos terneiros, com o aumento da presença da mosca-do-chifre e também
com a ocorrência de bernes e carrapatos.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Estado aumentou 0,82%, ficando em R$ 8,59/kg vivo, e o da
vaca para abate aumentou um centavo, ficando em R$ 7,71/kg vivo.
O mercado segue valorizado, influenciado principalmente pelas exportações, com
expectativa de que continue firme pelo menos no curto e médio prazo. Já o preço pago
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diretamente ao produtor depende principalmente dos compradores que intermediam a
compra. Quantidade, lotes uniformes e de qualidade dos animais continuam sendo um
diferencial na hora da comercialização.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 8,59/kg vivo)
45,00

40,13
40,00

9,00

36,78

35,00

8,18
7,17

6,28

6,13

6,00

R$

25,00

19,80

20,00

5,00
4,00
3,00

2,00

15,00

1,00

10,00

5,01
5,00

8,52

7,00

30,00

%

8,59

8,00

0,00
Semana atual

0,82

Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

0,00
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

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

Média mês

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2157, de 10 de dezembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Preços médios das categorias de bovinos de corte
Categoria
(R$ por kg|cab.)

Região
de Bagé

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

8,20
8,50
9,00
7,80
6,30
-

Região
de
Erechim
8,50
8,75
5,50
-

Região de
Caxias do
Sul
8,20
6,30
8,20
9,60
7,10
6,20
-

Região
de
Pelotas
8,50
10,50
7,50
-

Região
de
Soledade
8,70
7,60
-

Região de
Santa Rosa
8,60
8,27
9,13
9,10
9,75
7,00
7,25
3.100,00

Região
de Santa
Maria
8,77
7,25
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
A queda na produção de leite devido à estiagem foi amenizada nos últimos dias com
as temperaturas medianas e, principalmente, com o retorno das chuvas. Tais condições
resultam no aumento da disponibilidade de recursos forrageiros aos animais e melhoram o
acesso a fontes de água de qualidade, devido ao aumento dos níveis dos reservatórios.
As condições do tempo favoráveis permitiram a retomada de atividades, como a
implantação de pastagens anuais de verão, o manejo das áreas de pastagens perenes, a
aplicação da adubação nitrogenada e a realização de práticas para controle de espécies
indesejadas. Mas ainda há grande apreensão entre os produtores rurais com a possibilidade
da volta da estiagem e com os altos custos dos insumos, principalmente da ração.
De maneira geral, as condições sanitárias dos rebanhos leiteiros continuam
satisfatórias, e os produtores rurais seguem com as atividades preventivas para o controle
de ectoparasitas, principalmente do carrapato bovino. Em algumas regiões, houve relatos de
casos de tristeza parasitária bovina e de mastites.
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Na região de Frederico Westphalen, mesmo com a melhora nas condições do tempo,
as perdas acumuladas em relação à produção de leite chegam a 40% em algumas situações,
com média de 35% a menos de leite produzido na região.
Na de Passo Fundo, os animais ainda não recuperaram satisfatoriamente seu escore
corporal, mas já apresentam sinais de melhora com o aumento da disponibilidade de
forragem nos campos, apesar de o recurso ainda ser considerado insuficiente.
Na região de Ijuí, a maior preocupação no momento é o volume de forragem
conservada disponível para alimentação dos rebanhos, devido ao baixo potencial nutricional
do milho cultivado para confecção de silagem.
Já na de Soledade, o milho silagem plantado precocemente está em fase de floração
e enchimento de grãos, havendo boa recuperação com a melhora nas condições do tempo –
volumes de chuva, temperatura e radiação solar. Por outro lado, em várias lavouras as
perdas são consideradas irreversíveis.
Na região de Erechim, no Alto Uruguai, apesar da estiagem e da forte alta nos custos
de produção, a atividade leiteira ainda segue atrativa aos produtores rurais, mantendo uma
margem de lucro considerada satisfatória. Os sistemas confinados têm apresentado
vantagens em relação aos sistemas pastoris, em virtude da dificuldade de manter a oferta
adequada de forragem para os animais em pastejo. Já nos confinamentos, os volumosos
estão estocados pelo menos até março de 2021, garantindo assim nutrição adequada aos
rebanhos. Porém, este cenário tende a se inverter a partir de então, caso os produtores que
trabalham em sistemas confinados não consigam colher silagens de qualidade.

OVINOCULTURA
A ocorrência das chuvas refletiu na boa oferta de forragens, sobretudo nas áreas de
campo nativo. No geral, o ganho de peso dos animais é satisfatório, à exceção de rebanhos
alocados em áreas com alta lotação, onde o campo não apresenta capacidade de suporte.
A fase predominante da ovinocultura é de desenvolvimento dos cordeiros e manejo
dos animais destinados à comercialização para abate.
O período de esquila está em finalização, mas os dias do calor extremo ainda
refletem em estresse calórico, prejudicando o manejo reprodutivo do rebanho ovino.
Em relação ao manejo sanitário, mesmo com as chuvas do período, a predominância
de dias mais secos tem diminuído a incidência de verminose e doenças dos cascos, como
pododermatite (foot rot), mas a orientação é a manutenção das ações preventivas, evitando
o surgimento de casos.
Na região de Soledade, o controle da verminose é feito com base nos resultados dos
testes laboratoriais e pelo uso da técnica Famacha. Nos rebanhos que apresentam alta
contaminação, os produtores são orientados a dosificar os animais, estratégia que tem
demonstrado bons resultados.
Na região de Bagé, em Uruguaiana, embora haja maior procura por matrizes, o
comércio segue sem aumentos significativos, principalmente devido aos altos preços
cobrados pelas fêmeas prenhes. Em Aceguá, em muitas propriedades vêm sendo preparados
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lotes de cordeiros para venda e abate ao atingirem peso vivo de 35 a 40 quilos. Já na região
de Pelotas, em Amaral Ferrador, os cordeiros nascidos no início de julho estão praticamente
prontos para o abate, e os animais de produtores mais tecnificados chegam a atingir médias
de 22 quilos de carcaça.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio
do cordeiro para abate no Estado aumentou de R$ 8,30 para R$ 8,39/kg vivo,
correspondendo a um incremento de 1,08%.
Preços médios das categorias de ovinos
Região
Bagé
Pelotas
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,50
8,50
9,13
9,00

Capão
(kg vivo)
7,50
8,50
8,50
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. | kg vivo)
300,00
7,00
6,75
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Os preços da comercialização do quilo da lã na região de Pelotas foram os seguintes:
Merina, a R$ 16,50; Ideal (Prima A), a R$ 14,00; Corriedale - Cruza I, a R$ 8,00; Corriedale Cruza II, a R$ 5,50. Na de Bagé, Merina, a R$ 20,00; Ideal, R$ 13,00; Corriedale, R$ 8,00;
Romney Marsh, R$ 4,50; raças de carne, a R$ 3,50. Na de Santa Rosa, Merina, a R$ 18,00;
Ideal, a R$ 14,50; e lã de raças tipo carne, a R$ 3,50.

APICULTURA
Com as chuvas ocorridas no período, as plantas emitiram novas floradas, o que
proporcionou uma grande procura de néctar e pólen pelas abelhas.
O aumento do pasto apícola traz boas perspectivas de produção na maior parte das
regiões, mas a quantidade produzida ainda está abaixo do esperado.
Na região de Santa Rosa, os produtores observam que as melgueiras já apresentam
um bom acúmulo de mel maduro, e a colheita deve ser intensificada na próxima quinzena.
Na região de Pelotas, também foi iniciada a coleta do mel da estação, mas alguns
produtores ainda consideram a produção baixa e irão aguardar.
Na região de Passo Fundo, foram registradas novas enxameações, com possibilidade
de formação de novas colmeias. Os produtores realizam as primeiras colheitas e colocam a
segunda remessa de sobrecaixas. As floradas predominantes foram de corticeira, caraguatá,
vassouras e eucaliptos.
Na de Bagé, os produtores intensificaram a atividade, com revisões diárias das
colmeias e troca de caixilhos, visando a extração de mel em início de safra.
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Comercialização
Na região de Erechim, a embalagem de própolis com 100 mililitros foi comercializada
a R$ 22,00, e a embalagem de 130 gramas de pólen, a R$ 25,00.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,00
8,00
12,50
5,00 a 15,00
7,00 a 13,00
7,00 a 8,00

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

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
As chuvas da última semana foram importantes para a recuperação dos níveis de
água dos açudes, com consequente melhora na qualidade das águas, possibilitando o
aumento do povoamento dos tanques.
Na região de Lajeado, mesmo com a renovação das águas, os piscicultores seguem
apresentando dificuldades devido às oscilações na temperatura, que chegaram 30°C durante
o dia, baixando a 10°C durante a noite. Estas variações refletem na dificuldade de
crescimento contínuo e uniforme dos alevinos. Somadas à grande quantidade de matéria
orgânica em decomposição nos açudes mal manejados e à presença de peixes prontos para
a despesca, as oscilações de temperatura causam a diminuição da quantidade de oxigênio
disponível, o que pode provocar a morte dos peixes; alguns produtores relataram casos
assim entre espécies de carpas. Ainda há relatos da ocorrência de doenças bacterianas em
tilápias estocadas em altas densidades para recria.
Comercialização
Preços pagos aos piscicultores
Espécie
Carpa Húngara
Carpa Prateada
Carpa Cabeça grande
Carpa Capim
Cascudo
Dourado
Jundiá
Pacu
Piava (picada)
Tilápia
Traíra

Região de Erechim
(R$/kg)
10,00
10,00
10,00
13,00
29,00
18,00
15,00
25,00 (filé)
13,00

Região de Santa Rosa
(R$/kg)
10,00
10,00
10,00
12,00 a 15,00
18,00
18,00
-

Região de Lajeado
(R$/kg)
9,00
9,00
9,00
10,00

7,50

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios regionais.
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PESCA ARTESANAL
Na região de Pelotas, os pescadores estão com boas perspectivas em relação à safra
do camarão, devido ao bom nível da salinidade da Lagoa dos Patos, que já pode receber as
larvas do crustáceo. Em São José do Norte, a safra do camarão também é vista com
otimismo, devido às condições climáticas favoráveis e ao início do aparecimento do
crustáceo em alguns locais. Nas Lagoas Mirim e Mangueira, o período de defeso segue até
31 de janeiro de 2021. Em Arroio Grande, os pescadores da Colônia Z 24 têm buscado auxílio
do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar para a organização da documentação necessária
ao encaminhamento do seguro defeso.
Comercialização
Os preços pagos pelo quilo vivo do pescado na região de Pelotas foram os seguintes:
corvina, entre R$ 2,50 e 4,00; tainha, entre R$ 2,50 e 3,50; traíra, entre R$ 4,00 e R$ 5,00;
linguado, a R$ 8,00.

A regionalização administrativa da Emater/RS-Ascar se organiza em 12 escritórios
regionais, sendo que cada região contempla áreas geográficas dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento – Coredes, conforme mapa abaixo.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2157, 10 dez. 2020)

Produtos

Unidade

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

10/12/2020
99,49
8,59
8,39
241,67
75,76
141,45
62,00
5,91
70,79
7,71

03/12/2020
100,76
8,52
8,30
236,88
79,00
145,62
58,00
5,91
72,31
7,70
30/1104/12

12/11/2020
102,80
8,18
8,53
237,27
78,57
161,38
54,17
5,51
83,50
7,16

12/12/2019
46,42
7,17
7,58
146,78
37,28
80,62
28,73
3,80
40,61
6,20

09-13/11

09-13/12

07-11/12

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

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2157 (10 dez. 2020).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços men sais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

Sexta-feira é o último dia para se inscrever no Programa de Sementes Forrageiras
Termina nesta sexta-feira (11) o prazo para manifestação de interesse no Programa
Sementes Forrageira da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
(SEAPDR). Até o momento, 36 entidades entre sindicatos, associações e cooperativas já
manifestaram interesse em acessar o Programa 2020/2021. O valor solicitado já chega a R$
2,5 milhões e atenderá 6 mil famílias de agricultores e pecuaristas familiares no Estado,
beneficiando exclusivamente os produtores das cadeias produtivas de leite e pecuária de
corte.
“É importante que as entidades analisem junto a seus agricultores a demanda e
formalizem o pedido dentro do prazo, que é até esta sexta-feira, pois como o Programa está
sendo operacionalizado em calendário antecipado, queremos seguir o cronograma proposto
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e de imediato autorizar a elaboração de projetos para execução’, afirma Jonas Wesz, chefe
da Divisão de Sistemas Produtivos da Secretaria.
As regras
Para participar do programa, a entidade (cooperativa, associação ou sindicato) deve
enviar Ofício de Manifestação de Interesse. Esse documento deverá ser preenchido,
assinado e enviado exclusivamente por e-mail para leitegaucho@agricultura.rs.gov.br
Poderão ser adquiridas sementes de espécies forrageiras de inverno (azevém, aveiapreta, aveia-branca, trigo duplo propósito, ervilhaca, entre outras) e/ou espécies forrageiras
de verão (capim sudão, milheto, sorgo, etc). É possível no mesmo projeto constar a aquisição
de sementes forrageiras de inverno e verão. Todos os detalhes do regramento da operação
podem ser consultados no Manual FEAPER.
Os projetos para o Programa de Sementes Forrageiras 2020/2021 têm os seguintes
limites:
 Valor máximo por agricultor beneficiado é de R$ 450,00 em sementes
 Valor máximo do projeto por entidade é de R$ 143.500,00
Sobre os recursos financiados no contrato firmado nesta linha de crédito não haverá
qualquer tipo de correção, ou seja, taxa de juros de zero por cento até o vencimento do
contrato. A entidade que efetuar o pagamento do boleto até a data de vencimento
estabelecida, será contemplada com um bônus de adimplência recebendo desconto de 30%
do valor total da operação.
Mais informações e o material completo do Programa de Sementes Forrageiras
edição 2020/2021 podem ser acessados na aba oficial do Programa no link
https://www.agricultura.rs.gov.br/programa-sementes-forrageiras
Fonte: Seapdr (publicado em 09/12/2020).

Secretaria da Agricultura reforça alerta contra golpe
Esse é o terceiro alerta a prefeituras e produtores rurais neste ano
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) faz novo
alerta para as prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que, dizendo-se
representantes do Estado, têm oferecido diferentes produtos e serviços em troca de
depósito de valores, a título de frete ou custo de combustível. Esse é o terceiro aviso
publicado pela secretaria somente neste ano.
Nos últimos dez dias, novos golpes foram registrados nos municípios de Porto Vera
Cruz, Catuípe, Bozano, Coronel Pilar, Nova Esperança do Sul, Segredo, Novo Xingú e Santo
Antônio de Palma.
O secretário, Covatti Filho, teme que os golpistas se aproveitem da troca de gestores
nas administrações municipais, para ampliar o golpe. E alerta: “Os convênios com o Estado
nunca envolvem depósitos para pessoas físicas. Produtores e gestores precisam estar
atentos a isso. Na dúvida, ligue para a Secretaria”.
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Os programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de
cooperação, cujos depósitos de valores, quando necessários, são feitos em contas do Estado
no Banrisul.
A Secretaria orienta ainda que, se alguém for contatado nesse sentido, registre
boletim de ocorrência na delegacia de policia mais próxima ou através do Disque-Denúncia
(51) 984440606. As dúvidas podem ser esclarecidas junto ao Gabinete da Seapdr, pelo
telefone: (51) 3228.6203
Fonte: Seapdr (publicado em 10/12/2020).

Câmara Setorial do Trigo avalia safra atual e projeta plantio para 2021
Os integrantes da Câmara Setorial do Trigo do Rio Grande do Sul se reuniram nesta
segunda-feira (7) por videoconferência. A principal pauta foi a avaliação da safra 2020.
Mesmo com os prejuízos causados pelas geadas e pela estiagem, a expectativa é que o
estado gaúcho ainda terá uma colheita de boa qualidade, entre 2,3 a 2,5 milhões de
toneladas, a ser confirmada nos próximos dias.
Com as indústrias presentes, também foi realizada uma análise do cenário do
mercado, especialmente da oferta, da demanda e das exportações previstas na
comercialização da safra atual.
Para o próximo ano, a perspectiva é de aumento de área, que poderá voltar a ser da
ordem de um milhão de hectares, volume que o Estado não alcançava desde 2014.
Segundo o coordenador da Câmara, Tarcisio Minetto, da Fecoagro, existe uma
preocupação com a disponibilidade de recursos do crédito rural e para tanto será
formalizado pleito pela Secretaria da Agricultura e mantidas reuniões com os bancos que
operam custeio para o trigo.
Fonte: Seapdr (publicado em 07/12/2020).
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