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Palavra da Casa

Extensão dedicada ao público feminino existe desde a origem da Emater-RS/Ascar
Nesta semana mais de 2.100 pessoas participaram de forma virtual do Encontro Estadual
de Mulheres, promovido pela Emater/RS-Ascar. A atividade foi organizada pela nossa equipe
como uma das formas de homenagear este público pelo Dia Internacional da Mulher. Temas como
os desafios da mulher na atualidade, os cuidados com a saúde, a sobrecarga de trabalho e a
violência contra a mulher foram abordados pelas palestrantes. Esta iniciativa integra as práticas
dirigidas a este público e que são executadas desde a fundação de nossa instituição. O trabalho
com mulheres rurais é realizado desde o princípio, há mais de seis décadas, quando as colegas
extensionistas tratavam de assuntos ligados principalmente à higiene, saúde, melhoria da
qualidade da alimentação, das condições das moradias e ao bem-estar das famílias.
Com o passar dos anos a ação extensionista foi se modificando, em consonância com as
necessidades das mulheres rurais, que também se modificaram. Hoje, a Emater/RS-Ascar trabalha
com agricultoras e pecuaristas familiares, indígenas, pescadoras, quilombolas e assentadas da
reforma agrária nos 497 municípios do Estado, através do atendimento às famílias, grupos,
associações e diferentes organizações de mulheres. Incentivamos através de nossas ações a
valorização da mulher enquanto trabalhadora, cidadã e agente de desenvolvimento social e
econômico. E, desta forma, auxiliamos na composição de uma nova postura em relação à
participação da mulher, sendo ela parte fundamental do trabalho e da gestão da unidade de
produção familiar.
Nosso empenho é voltado à participação efetiva das mulheres nos processos
organizativos, garantindo o acesso a políticas públicas, como Pronaf, Feaper, Bolsa Família,
CadÚnico, Assistência Social e bloco de produtor, facilitando ainda o acesso à saúde, à previdência,
à aposentadoria e à formulação de políticas públicas específicas para as mulheres.
Tudo isso se dá através de encontros, reuniões, visitas, cursos, qualificações, dias de
campo, palestras, entre outros formatos de atividades. Desde o ano passado, em função da
pandemia pelo novo coronavírus e a necessidade de isolamento social, estas atividades não
ficaram paradas. Elas seguem ocorrendo, desta vez de forma virtual. Os instrumentos de atuação
da extensão rural e social mudaram, mas continuam se fazendo presentes na vida das mulheres
rurais, através do Whatsapp, das lives e das redes sociais. E assim seguimos com o nosso
compromisso de jamais deixar as mulheres desassistidas, garantindo sempre as informações
necessárias para o seu desenvolvimento.
Alencar Rugeri – diretor técnico da Emater/RS e superintendente técnico da Ascar.
DESTAQUE

Iniciou a colheita da soja no Estado.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 04 A 10/03/2021
Na última semana, ocorreram volumes expressivos de chuva no RS. Entre a quinta (04)
e sexta-feira (05), a passagem de uma área de baixa pressão atmosférica e uma frente fria
provocaram chuva na maioria das regiões. No sábado (06) e domingo (07), a circulação de
umidade do mar para o continente ainda favoreceu a ocorrência de chuvas fracas e isoladas
nas áreas mais próximas ao Litoral, enquanto nas demais regiões o ingresso de ar seco afastou
a nebulosidade e manteve o tempo firme. Entre a segunda (08) e quarta-feira (10), o tempo
firme, com grande amplitude térmica seguiu prevalecendo, e ocorreram valores abaixo de
10°C em algumas localidades.
Os volumes acumulados oscilaram entre 20 e 35 mm na maioria das regiões. Na Zona
Sul, Fronteira Oeste e no Litoral os valores oscilaram entre 50 e 65 mm e superaram 90 mm
em alguns municípios. Somente na faixa Oeste e no Extremo Sul os totais foram inferiores a
10 mm. Os volumes mais elevados registrados na rede de estações INMET/SEAPDR ocorreram
em Barra do Ribeiro (58 mm), Cruz Alta (83 mm), Pelotas (91 mm), Uruguaiana (96 mm) e
Torres (98 mm).
A temperatura máxima foi registrada em 09/03 em Uruguaiana (32,4°C) e a mínima
ocorreu em Getúlio Vargas (9,6°C) em 10/03.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 10/03/2021.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 11 A 17/03/2021
Nos próximos sete dias, deverão ser baixos os volumes de chuva na maior parte do RS.
Entre a quinta-feira (11) e o sábado (13), a presença de uma massa de ar seco garantirá o
tempo firme, com grande amplitude térmica na maioria das regiões; apenas no Litoral Norte
e na Serra do Nordeste, a circulação de umidade do mar para o continente manterá a
possibilidade de pancadas isoladas de chuva. No domingo (14), o tempo seco permanecerá
predominando em grande parte das áreas, com condição de pancadas isoladas de chuva na
Metade Leste do Estado. Na segunda-feira (15), o ingresso de ar quente e úmido vai gerar
áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva e trovoadas em
diversas regiões. Entre a terça (16) e quarta-feira (17), o deslocamento de uma frente fria
deverá provocar chuva em todo Estado, com chance de temporais isolados.
Os volumes previstos oscilam entre 10 e 20 mm na maior parte do território gaúcho.
Somente na Fronteira Oeste e na Serra do Nordeste os totais deverão variar entre 20 e 35
mm.

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

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

CULTURAS DE VERÃO
Soja
A colheita já ocorre em pequenas áreas e chega a 1% dos cultivos dessa safra no Rio
Grande do Sul. O retorno da umidade adequada no solo beneficiou o desenvolvimento das
culturas de verão.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de Grãos
Em Maturação
Colhido

Safra atual
Em 11/03
Em 04/03
100%
100%
2%
5%
12%
24%
66%
56%
19%
15%
1%
0%

Safra anterior
Em 11/03
100%
1%
6%
48%
33%
12%

Média*
Em 11/03
100%
2%
6%
58%
26%
8%

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, a maior parte das lavouras apresenta
potencial produtivo elevado, especialmente onde há boa umidade nos solos. Em parte da
região, a redução do volume precipitado a partir de meados de fevereiro preocupa
produtores, pois lavouras situadas em áreas de coxilha ou com solos menos estruturados,
arenosos ou rasos, já demonstram sintomas de estresse com queda de folhas e perda de
vagens. Foram identificados os primeiros focos de ferrugem asiática em Hulha Negra, e os
produtores foram orientados a acompanhamento rigoroso das lavouras e controle periódico
com fungicidas, sobretudo das que se encontram em fase inicial de enchimento de grãos e
que dependem de área foliar verde para garantir o potencial produtivo. Quanto à ocorrência
de insetos, de maneira geral a pressão é de baixa a média, sendo observada a presença de
lagartas desfolhadoras e cortadoras de vagens, percevejos e ácaros, na maior parte dos casos
em número inferior ao nível de dano econômico, não sendo recomendado o controle.
Na de Caxias do Sul, o cenário segue muito favorável, com plantas bem desenvolvidas
e bom número de vagens por planta. Embora algumas áreas estejam em maturação fisiológica
e até mesmo em colheita, a fase predominante é de enchimento de grãos. Os produtores
seguem os tratamentos fitossanitários para controle e prevenção da ferrugem e das demais
doenças de final de ciclo. Em Serafina Corrêa, município onde 15 agricultores seguem
rigorosamente os preceitos do manejo integrado de pragas, ainda não foi necessário o uso de
inseticidas para o controle de lagartas e percevejos, porque as populações desses insetos se
mantêm em níveis muito abaixo do recomendado para controle.
Na de Passo Fundo, 80% da cultura encontra-se em enchimento de grãos, 17% em
maturação fisiológica e 3% colhidos. Na de Erechim, 28% da área está em fase de formação
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de legume, 70% em enchimento de grão e maduro por colher, 2% colhidos. A produtividade
está em média a 3.600 quilos por hectare. Doenças estão controladas. As chuvas ocorridas na
semana anterior são um importante fator para que se confirme a perspectiva de boa safra. O
período de colheita se estenderá até meados de maio.
Na regional de Frederico Westphalen, avança o estágio da cultura, com 24% das áreas
em maturação e 1% colhido. De maneira geral, as plantas se recuperaram da estiagem e
ocorre boa formação de grãos. A produtividade deverá ser de 3.840 quilos por hectare,
superior à expectativa inicial, de 3.540. Depois de um momento inicial com crescimento lento
e atraso no plantio, as chuvas de janeiro e fevereiro foram decisivas para a volta da
normalidade nos cultivos e para dar confiança ao produtor. Segue a dificuldade de controle
de mofo branco e de invasoras.
Na de Santa Maria, ocorreram chuvas entre 04 e 06/03, providenciais para repor a
umidade do solo. Quanto às fases de evolução da cultura, temos em torno de 14% em
floração, 70% na fase de enchimento de grão, 14% em maturação fisiológica e próximo a 2%
já colhidos. As áreas colhidas se concentram nos municípios que compõem a Quarta Colônia.
Na regional de Ijuí, os cultivos de soja correspondem a 16% da área implantada no
Estado. Com o retorno da umidade do solo, a cultura segue com excelente desenvolvimento.
As chuvas que ocorreram entre 02 e 04/03 foram suficientes para garantir a produtividade
esperada e a conclusão do ciclo em aproximadamente 30% das lavouras. Em cerca de 70% das
áreas cultivadas, é necessária mais uma chuva até 15 de março para que a cultura complete o
ciclo sem perder potencial produtivo. A cultura se aproxima do final do ciclo, com 76% da área
cultivada em estádio de desenvolvimento dos grãos (granação). Produtores realizam a última
aplicação de fungicida para controle de doenças. Estão presentes sintomas de doenças,
principalmente ferrugem e doenças de final de ciclo, com baixa incidência e sem comprometer
o potencial produtivo das lavouras. Iniciou a colheita, ainda em pequena extensão de área,
mas com produtividades elevadas, ultrapassando a previsão de 3.600 quilos por hectare.
Na regional de Pelotas, a soja está em pleno estágio de enchimento de grãos em 100%
das áreas. A cultura continua bastante beneficiada pelas chuvas, proporcionando excelente
umidade contínua ao solo durante fevereiro e na primeira semana de março. A exceção ocorre
apenas em algumas áreas de terras baixas e planas, onde o excesso de umidade no solo produz
danos na cultura, principalmente nas áreas com má drenagem, ocasionando a morte de
plantas. Nas áreas de coxilhas, as plantas de soja de alguns cultivos estão com excesso de
altura e começam a acamar, o que trará dificuldades na colheita. Os sojicultores agora estão
conseguindo realizar os manejos fitossanitários devido às condições favoráveis para a
circulação das máquinas nas lavouras. As plantas estão com plena carga de vagens e muito
bom enchimento dos grãos nas vagens. Não há presença significativa de pragas e doenças, e
não há relatos de incidência da ferrugem asiática. Se as chuvas seguirem até final de março, a
região colherá uma excelente safra.
Na regional de Santa Rosa, 6% das lavouras encontram-se em fase de maturação.
Iniciou a colheita em alguns municípios, como em Porto Xavier, onde a cultura é plantada
precocemente aproveitando condições de microclima às margens do rio Uruguai. As chuvas
ocorridas na primeira semana de março em todos os municípios da região foram importantes
para garantir o bom aspecto e bom porte e altura de plantas da maioria das lavouras e boa
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formação de vagens nas lavouras em fase de enchimento do grão. Como a maior parte das
lavouras (78%) encontra-se em enchimento de grãos e pelo fato de continuar a floração em
variedades de ciclo indeterminado, produtores iniciaram a terceira aplicação de fungicidas e
esperam que, com a manutenção do clima com menor umidade, as lavouras ainda em
desenvolvimento consigam finalizar o ciclo da cultura. As condições de umidade ainda não são
limitantes para a cultura, mas em áreas de solo mais raso já se observa estresse hídrico
localizado. Em muitas lavouras, foi constatada a incidência de oídio; produtores encontram
dificuldades no controle, pois o fungo está estabelecido nas folhas mais baixeiras, parte das
plantas dificilmente atingida pela calda das pulverizações.
Na regional de Soledade, com 7% dos cultivos de soja no Estado, grande parte da área
cultivada encontra-se na fase de enchimento de grão e maturação fisiológica. A maturação
está acelerada. As chuvas ocorridas na semana foram decisivas para a cultura expressar o
potencial produtivo, principalmente nas lavouras em fase final de formação do grão. As mais
tardias – em floração e formação de vagens – também foram favorecidas pelas chuvas. No
Centro-Serra, lavouras do cedo estão em colheita. A produtividade varia de 3.600 a 4.200
quilos por hectare. Segue baixa a incidência de pragas, e as doenças estão sob controle, com
redução da pressão de doenças fúngicas proporcionada pelo predomínio de tempo seco nas
duas últimas semanas. Continua negativo o resultado do monitoramento da lavoura para
ferrugem em Soledade.
Na de Porto Alegre, iniciou a colheita, chegando a 3% das áreas. Cultura em
desenvolvimento da vagem e do grão. Seguem o controle e o monitoramento de pragas e
doenças. Com chuvas mais regulares, o desenvolvimento no geral é bom na maioria das áreas.
O estado fitossanitário segue satisfatório, mas produtores devem monitorar a presença de
pragas e ferrugem.
Comercialização (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar no Rio Grande do
Sul, a cotação média da soja aumentou 3,49%, chegando em R$ 164,35/sc.
O preço para o produto disponível em Cruz Alta é de R$ 175,00/sc. Na regional de Porto
Alegre, contratos futuros são negociados a R$ 164,00/sc. Na de Santa Rosa, a cotação de
subprodutos vendidos pela indústria para alimentação animal manteve a alta da semana
anterior, com os seguintes preços para venda ao produtor: farelo de soja a granel – R$
3.000,00/ton.; casca de soja a granel – R$ 1.700,00/ton.
Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 164,35/saca de 60 kg)

Soja - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2170, de 11 de março de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.
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Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Milho grão
Segue a colheita no Estado. As chuvas da semana que passou foram importantes para
as lavouras em desenvolvimento.
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de Grãos
Em Maturação
Colhido

Safra atual
Em 11/03
Em 04/03
100%
100%
3%
6%
7%
9%
15%
17%
15%
13%
60%
55%

Safra anterior
Em 11/03
100%
6%
8%
15%
14%
57%

Média*
Em 11/03
100%
5%
8%
20%
17%
50%

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

Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, de maneira geral as lavouras
estabelecidas entre o final de novembro e a primeira quinzena de dezembro apresentam
muito bom potencial produtivo, ainda resistindo bem à redução de chuvas desde meados de
fevereiro. As temperaturas amenas diurnas e noturnas são muito benéficas para as lavouras
de milho. Na Campanha, as primeiras lavouras foram colhidas com grande variação de
produtividade, oscilando entre 2.400 até cerca de seis mil quilos por hectare, conforme o uso
de tecnologias, a época de plantio e o volume de chuvas. As lavouras implantadas a partir de
janeiro ainda dependem do retorno de chuvas regulares e mais volumosas para alcançar boas
produtividades. As lavouras seguem com muito boas condições fitossanitárias, especialmente
as implantadas com híbridos com resistência a lagartas e às principais doenças. Mesmo nas
lavouras de materiais convencionais, os relatos de ataques de lagartas são menos frequentes
à medida que as plantas atingem maior porte. Na Fronteira Oeste, a colheita da safra está
encerrada; o milho foi muito prejudicado pela falta de chuvas nas fases iniciais e reprodutiva,
e há algumas áreas com perda total e outras com médias de três mil quilos por hectare; áreas
irrigadas alcançaram produtividade de 12 mil quilos por hectare.
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Na de Frederico Westphalen, onde são cultivados 10% da área de milho do Estado,
estima-se 92% das áreas colhidas, 5% em maturação e 3% em enchimento de grãos. No milho
tardio, segue intenso o ataque de cigarrinhas, que causam o enfezamento.
Na de Soledade, continua a colheita. Lavouras tardias apresentam bom desempenho
com a normalização do teor de umidade do solo; no entanto, registra-se alta incidência de
lagarta do cartucho. Na região, 2% das lavouras estão em fase vegetativa, 10% em
florescimento, 26% em enchimento de grãos, 26% em maturação ou maduro e 36% colhidos.
Produtores realizam a adubação nitrogenada em lavouras na fase vegetativa, e segunda vez
em alguns casos e manejam a lagarta do cartucho. Algumas cultivares têm enfezamento.
Na regional de Ijuí, com 11% da área de cultivo de milho grão do Estado,
aproximadamente 96% da área está colhida, representando as lavouras mais extensas e
implantadas entre agosto e outubro de 2020. A produtividade das lavouras foi muito variada,
conforme os danos causados pela estiagem de novembro e o estádio de desenvolvimento das
lavouras. As com maiores perdas estão localizadas na região Celeiro, onde o período de plantio
é mais cedo, ocorrendo no início de agosto.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, a área de milho corresponde a 13%
dos cultivos gaúchos. As lavouras semeadas no tarde, a partir da segunda quinzena de
novembro, apresentam grandes prejuízos em decorrência do enfezamento transmitido pela
cigarrinha; os danos variam conforme a tolerância do híbrido utilizado. Algumas áreas com
híbridos de alta tolerância não apresentam perdas, e as semeadas com híbridos mais sensíveis
chegam a perdas de até 100%. No geral da safra, as perdas não serão muito acentuadas
porque cerca de 80% do total foram semeados mais no cedo e estas lavouras não apresentam
perdas significativas.
Na de Porto Alegre, 35% da área está colhida. No geral, se estima boa colheita de
milho, pela ocorrência de chuvas periódicas. Foram colhidos 40% dos cultivos do cedo, e os
demais encontram-se em fase de maturação. A boa umidade do solo favorece o
desenvolvimento das lavouras. Estão em finalização o plantio do milho safrinha pós-fumo e a
safrinha de milho silagem.
Na regional de Pelotas, 4% dos cultivos estão colhidos. A fase predominante é a de
enchimento de grãos, com algumas áreas em desenvolvimento vegetativo. Em 10% das áreas
já foi realizada a colheita de milho para grão. Os produtores seguem com aplicações da
adubação em cobertura, gerando expectativa de boas a ótimas produtividades. Produtores de
milho vêm aplicando mais intensamente as tecnologias devido aos bons preços do produto e
também devido às chuvas regulares em todos os municípios. As lavouras apresentam pouca
ou nenhuma ocorrência de ataque da praga lagarta do cartucho.
Na de Passo Fundo, 35% das áreas foram colhidas e 65% encontram-se em maturação
fisiológica. Na regional de Erechim, segue a colheita, chegando a 45% da área. A produtividade
média é de 5.400 quilos por hectare. Das lavouras, 55% estão em fase vegetativa, floração e
enchimento de grão. Ocorrem ataques severos da cigarrinha, que causa o enfezamento.
Na de Santa Maria, as chuvas favoreceram as lavouras de milho que já estavam
sentindo a baixa umidade do solo. No momento, aproximadamente 8% das lavouras estão em
desenvolvimento vegetativo, 14% em floração, 16% no estádio de enchimento de grão, 26%
em maturação e 36% colhidos.
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Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a área de milho corresponde a 15%
dos cultivos do Estado; 11% das lavouras se encontram em desenvolvimento vegetativo e
floração (pendoamento), 6% em formação/enchimento do grão, 3% em maturação do grão e
79% já foram colhidos. Nas áreas colhidas, houve grande perda de produtividade, e muitas
lavouras foram destinadas à alimentação animal em virtude do baixo rendimento. A
produtividade média é de 2.884 quilos por hectare, correspondendo a uma redução de 65%
da estimada. O clima seguiu favorável para a aplicação de herbicida e de adubação
nitrogenada em cobertura nas lavouras safrinha. Seguem o monitoramento e o controle da
lagarta do cartucho. A cigarrinha continua sendo um problema, pois o inseto se alimenta da
seiva da planta de milho e realiza postura sob a epiderme da folha, na nervura central de
folhas do cartucho da plântula. Ela transmite o microrganismo molicute, que invade e
multiplica-se nos tecidos do floema da planta em estádios iniciais de desenvolvimento,
embora a planta apresente os sintomas do enfezamento apenas na fase de produção.
Mercado (saca de 60 quilos)
De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar no
Estado, a cotação média do milho caiu 1,03%, atingindo o valor de R$ 77,69/sc.
O preço para o produto disponível em Cruz Alta é de R$ 85,00/sc.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 77,69/saca de 60 kg)
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Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1649, p. 10, 11 mar. 2021

Milho silagem
Na regional de Bagé, na Campanha, prosseguiu a colheita das lavouras de milho para
silagem sob clima predominantemente seco, que favoreceu as operações de corte, transporte,
preenchimento e compactação dos silos. Em Hulha Negra, a produtividade das lavouras
ensiladas chega a 60 toneladas por hectare em áreas com alto nível de investimento, sendo
os melhores números já registrados pelos produtores do município.
Na de Ijuí, o milho silagem de primeiro cultivo está totalmente colhido, e essa mesma
área foi reconduzida para silagem, em final do desenvolvimento vegetativo e em início de
floração, com bom aspecto. Diminuiu a infestação de cigarrinha devido ao controle realizado
e ao maior tamanho das plantas de milho.
Na regional de Pelotas, as lavouras de milho silagem colhidas apresentam bons
rendimentos, tendo como referência 30 toneladas por hectare; em algumas áreas, as
produtividades chegam a 45 toneladas por hectare.
Na de Soledade, segue a colheita de silagem de lavouras implantadas em final de
novembro, com bom potencial produtivo.
Na regional de Erechim, em muitas áreas ocorreu o replantio objetivando melhor
alimentação aos bovinos de leite; ocorre ataque de cigarrinha.
Na de Porto Alegre, 57% das lavouras foram colhidas. O preço por tonelada a granel é
de R$ 325,00. A silagem em saco é comercializada a R$ 380,00/ton.
Na de Frederico Westphalen, a safrinha está em fase de desenvolvimento vegetativo.
Continua intenso o ataque de cigarrinha e de lagartas; além de preocupar produtores, impõe
a necessidade de aplicações de inseticidas com maior frequência.

Arroz
A safra de arroz já colhida é de excelente qualidade. A colheita se intensificou e está
concluída em 16% dos cultivos. Lavouras seguem com boa sanidade no Estado.
Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020/2021
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 11/03

Em 11/03

Em 11/03

Em 04/03

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

0%

1%

2%

2%

Floração

4%

8%

6%

7%

Enchimento de Grãos

29%

39%

28%

33%

Em Maturação
Colhido

51%
16%

40%
12%

42%
22%

41%
17%

Plantio

100%

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

Na de Bagé, com 40% da área de cultivo do grão no Estado, avançou a colheita das
lavouras de arroz implantadas em outubro. Os índices são de aproximadamente 20% na
Fronteira Oeste, com ápice em São Borja, onde 27% já foram colhidos. Em Uruguaiana e na
Barra do Quaraí, avançou pouco em função do volume de chuvas da semana, alcançando 16%
e 12%, respectivamente. Na Campanha, os índices são menores, variando de 5% em Hulha
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Negra a 10% em Caçapava do Sul. A produtividade está dentro do esperado – oito mil quilos
por hectare, e a qualidade é considerada muito boa, com rendimento de 60% de grãos
inteiros. As demais lavouras encontram-se em enchimento de grãos e maturação. As áreas
com melhor manejo de plantas daninhas apresentam elevado potencial produtivo devido à
disponibilidade de água suficiente para manutenção da irrigação uniforme ao longo de todo
o ciclo. Contudo, na Campanha, a ocorrência de grandes volumes de chuvas, os dias nublados
e as temperaturas baixas em janeiro e fevereiro podem causar impacto negativo na
produtividade. As lavouras de arroz em geral apresentam muito boa sanidade. Não há relatos
de incidência de lagartas e percevejos em níveis prejudiciais. As lavouras com irrigação
deficiente apresentam maior infestação de ervas, e predominam capim arroz e ciperáceas.
Na região da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, onde são cultivados 14% da área da
cultura do Estado, 12% já foi colhida e 42% está no estádio de maturação. As primeiras
lavouras colhidas mostram excelente safra, de boa qualidade.
Na de Soledade, a cultura está no estádio reprodutivo e, no geral, tem ótimo aspecto
e bom estado fitossanitário. Lavouras do cedo em maturação fisiológica – 35%, e 15% colhidos.
Na de Pelotas, que corresponde a 17% dos cultivos gaúchos, a cultura está
predominantemente em maturação, com 55% das áreas. Outros 42% estão em granação, fase
durante a qual a luminosidade e o calor são muito importantes. Apesar da ocorrência de
muitos dias encobertos e com chuvas, as expectativas de produção permanecem boas, mas
com produtividades provavelmente inferiores às da safra passada. A colheita atingiu 3% da
área e se intensifica; em São Lourenço do Sul, 7% já foram colhidos; em Jaguarão, 10%.
Na de Porto Alegre, as condições climáticas foram favoráveis aos cultivos. A
preocupação maior é com relação aos extremos de temperatura que podem reduzir o
metabolismo e a eficácia das lavouras em fase de floração e enchimento de grãos. Os estágios
reprodutivos predominam nas lavouras de arroz: 30% em enchimento de grãos e 37% em
maturação. As lavouras têm desenvolvimento normal, sem incidência de pragas ou doenças.
Na regional de Santa Rosa, a colheita do grão se intensifica em Garruchos, com relatos
de ótima produtividade, ultrapassando 10 toneladas por hectare. Algumas lavouras mais
precoces alcançaram 11,5 toneladas por hectare, e produtores avaliam que a racionalização
dos insumos e os acertos nos tratos culturais, associados à ótima insolação e temperatura,
foram responsáveis pela excelente produtividade da cultura nesta safra. Ainda são relatados
problemas na logística de entrega do grão para cerealistas, já que a unidade da cooperativa
de Garruchos não está recebendo a produção.

Mercado (saca de 50 quilos)
O levantamento semanal de preços praticados no Rio Grande do Sul, realizado pela
Emater/RS-Ascar, identificou que a cotação média do arroz caiu 1,48%, chegando a R$
86,39/sc.
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Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 86,39/saca de 50 kg)
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Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Feijão 1ª safra
Na regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, a colheita foi concluída. É muito boa a
procura por feijão desta safra.
A cultura se encontra em enchimento de grãos nos Campos de Cima da Serra, na
regional de Caxias do Sul, onde cerca de 10 mil hectares são semeados na segunda quinzena
de dezembro e nos primeiros dias de janeiro.
Na de Porto Alegre, a colheita chegou a 95% das lavouras. O rendimento médio é de
1.170 quilos por hectare, 10% menor que o previsto devido à estiagem. O preço nas feiras está
em R$ 12,00/kg para o feijão preto e a R$ 15,00/kg para feijão de cor.
Feijão 2ª safra
Na regional de Ijuí, foi finalizada a implantação do feijão de segunda safra, com leve
queda da área cultivada. Lavouras apresentam excelente desenvolvimento vegetativo, plantas
com crescimento normal e baixa incidência de pragas e doenças.
Na de Frederico Westphalen, 70% das áreas de feijão segunda safra estão em estágio
de desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 10% em enchimento de grãos. Produtores
dão seguimento aos tratamentos fitossanitários e ao controle de pragas e invasoras.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, aproximadamente 30% das lavouras
de feijão segunda safra encontram-se em desenvolvimento vegetativo, 30% em florescimento
e 40% em fase de enchimento de grão.
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Mercado (saca de 60 quilos)
De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar no
Estado, a cotação média do feijão reduziu 0,15%, de R$ 287,69 para R$ 287,27/sc.
Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 287,27/saca de 60 kg)
95,10

100

330,00

80

287,27

287,69

274,62

280,00
208,79

216,78

230,00

60
%

37,59

40

R$

32,52

147,24

180,00
130,00

20

80,00

4,61
30,00

0

Semana atual

-0,15

-20

Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Semana
anterior

Mês anterior Ano anterior

Média geral

Média mês

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

Média mês

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2170, de 11 de março de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional de Bagé, as temperaturas amenas e a menor incidência de radiação solar
na semana favoreceram o cultivo de folhosas a campo. Em Bagé, ainda em recuperação as
produções prejudicadas pelo excesso de chuvas no início de fevereiro. Os altos índices
pluviométricos afetaram o desenvolvimento das olerícolas e o manejo a campo.
Intensificaram-se o preparo e a semeadura de culturas de meia estação, como repolho e
couve. A oferta da produção local na feira da praça central da cidade está em recuperação,
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com os seguintes preços praticados: alface, de R$ 1,50 a R$ 2,50/pé; couve, de R$ 1,50 a R$
2,00/maço; brócolis, R$ 3,00/unid.; beterraba, R$ 4,00/kg; tempero verde, R$ 2,00/maço;
tomate, de R$ 4,00 a R$ 5,00/kg e milho verde R$ 1,00/unid.
Na regional de Santa Rosa, o clima foi favorável para as culturas durante a semana
que passou. As folhosas voltaram a contar com clima mais propício à produção. Os produtores
com tecnologia de irrigação e cobertura das plantas obtêm bons resultados de produção e
comercialização; a média de preço das folhosas é de R$ 2,50/unid. Alguns produtores
investiram na produção de tomate e pepino em áreas protegidas. Feirantes estão sujeitos às
restrições na comercialização devido à bandeira preta no distanciamento controlado.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, olerícolas apresentam desenvolvimento
satisfatório na primeira semana de março. O retorno das precipitações recompôs a umidade
do solo e possibilitou a retomada do preparo das áreas para implantação de cultivares de
estação fria nos espaços a campo. Aumenta a colheita da batata-doce, com frutos de boa
qualidade e produtividade próxima a 20 toneladas por hectare. Diminuição de público nas
feiras provocou queda na comercialização das olerícolas.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve-flor
Mandioca c/ casca
Mandioca s/ casca
Pepino
Repolho
Rúcula
Tomate

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

Preço (R$)
2,00
3,00
3,75
3,20
4,75
1,70
4,50
5,80
2,50
2,00
4,90

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

Na de Pelotas, continuam o preparo e a semeadura das hortaliças de meia estação.
Temperaturas mais amenas e radiação solar menos intensa proporcionam melhor
desenvolvimento da maioria das hortaliças. Para as olerícolas não irrigadas, como as
abóboras, a frequência regular das chuvas proporciona bom desenvolvimento das plantas e,
consequentemente, uma ótima pega e frutificação. Segue intenso o comércio do milho verde,
com preços entre R$ 0,90 e R$ 1,00/embalagem com três espigas grandes. Os cultivos de
tomate estão em bom estado fitossanitário e seguem em plena colheita. Preços do tomate e
pimentão em elevação; muita oferta nos mercados. A produção de alface tende a aumentar.
Couve-flor com oferta reduzida. Brócolis com cotações estáveis, mas em Rio Grande chega a
R$ 4,00/molho. Segue a colheita de batata-doce; boa safra, com aumento da oferta e
diminuição dos preços. Em Rio Grande, resta pouca produção de alho armazenado para
comercialização. O preço se mantém a R$ 5,00/kg e praticamente não há procura pelo
produto. Os produtores de hortaliças estão mais otimistas com o futuro do mercado devido
ao anúncio da retomada dos pagamentos do auxílio emergencial, possibilitando a uma parcela
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da população recursos para aquisição de alimentos mais diversificados, como as olerícolas.
Com isso, retomaram a semeadura e o plantio da maioria das hortaliças.
Na de Soledade, as condições climáticas da semana foram propícias para o
crescimento e desenvolvimento das hortaliças em geral. Cultivos a campo sem irrigação têm
o desenvolvimento intensificado por conta da elevação dos níveis de umidade no solo.
Brássicas seguem com desenvolvimento satisfatório, embora haja necessidade de manejo
fitossanitário constante pela ocorrência de pulgões e lagartas. Produtores de vários
municípios da região irão plantar brócolis de forma integrada com uma empresa de Serafina
Correa. Há boa oferta de brássicas no mercado. O preço do repolho aumentou para R$
2,00/kg; cenoura comercializada a R$ 3,80/kg e beterraba a R$ 3,50/kg.
Na de Passo Fundo, as condições da semana permitiram a realização das tarefas
normais na produção de hortaliças. Mas permanece a necessidade de maior quantidade de
chuva para o reabastecimento de mananciais e de unidades de armazenamento de água.
Preços praticados na Feira do Produtor de Passo Fundo – Gare
Produto
Abobrinha
Aipim
Agrião
Alface americana
Alface em estufa
Batata-doce
Beterraba
Brócolis
Cebola
Cenoura
Chuchu
Couve-flor
Couve
Espinafre
Milho verde
Moranga Cabotiá
Nabo
Pepino conserva
Pepino salada
Radite
Rabanete
Rúcula
Tempero Verde
Vagem

Unidade
kg
kg
dz.
dz.
dz.
kg
kg
cab.
kg
kg
kg
cab.
dz.
molho
3 unid.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pé
molho
kg

Preço (R$)
3,50
5,00
8,00
20,00
15,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2,50
1,50
3,30
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
3,50
1,75
1,00
3,50
1,50
1,50
4,00

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

Na regional de Porto Alegre, a produção de olerícolas em geral vem sendo beneficiada
com a redução das temperaturas e as chuvas frequentes dos últimos dias. No início da semana,
os maiores volumes foram registrados mais ao Sul, e posteriormente a chuva mais significativa
ocorreu também na região Metropolitana e no Litoral Norte. As temperaturas máximas
ficaram em torno dos 30°C em boa parte da semana. A análise hidrológica aponta que o rio
dos Sinos evolui negativamente para alerta em função da baixa disponibilidade hídrica. O rio
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Gravataí também apresentou piora na condição na semana. Essa situação aponta para
suspensão de captação de água, o que indica problemas para irrigação das olerícolas. No
Litoral Norte, não há problemas de disponibilidade hídrica. Outra situação que retoma
importância foi o fechamento do comércio, total em algumas regiões. Isso resulta em
cancelamento dos pedidos de entrega de olerícolas pelo atacado. Haverá perda de produção
em colheita, e já é relatada redução de aproximadamente 30% nas vendas na semana. A
intenção de plantio poderá reduzir, o que refletirá na oferta de alimentos frescos. Em
contrapartida, os grupos organizados para atendimento de tele-entregas relatam não
conseguirem produzir o suficiente para atender os pedidos crescentes. O preço de alfaces
reduziu para R$ 15,00/dz. de pés na Ceasa. Esta cotação ainda é boa pela expectativa histórica
de preços alcançados. No Litoral Norte, a produção de abobrinha Itália é comercializada a R$
0,90/kg; vagem, a R$ 3,00/kg ou R$ 30,00/cx. de 10 quilos, e pepino a R$ 1,25/kg.
Abobrinha
Em Feliz, na regional de Lajeado, a área plantada vem aumentando a cada ano. Cerca
de 90% do cultivo de abobrinha é feito em sistema de estufim, e com isso os produtores
conseguem manter a produção inclusive no inverno, através de plantios sucessivos, já que
normalmente não ocorrem geadas tardias que poderiam prejudicar a cultura. Atualmente, os
cultivos estão em plena colheita e muitos encaminham-se para o final de ciclo. A variedade
mais plantada é a Italiana, mas também é encontrada a Tronco. Na atual safra, não foram
relatados problemas com doenças, somente com pragas como a mosca branca e tripes. A
comercialização é realizada ao valor de R$ 2,00/kg.
Alho
Na regional de Caxias do Sul, com o encerramento da colheita da safra da uva, as
atenções e energias voltam-se mais intensamente para a preparação dos bulbos para a
comercialização. Essa prática é bastante morosa por ser executada toda manualmente,
compreendendo o corte das raízes e da parte aérea, além da retirada das capas protetoras do
bulbo que se encontram soltas/rasgadas. Bulbos armazenados continuam com ótima
qualidade, isentos de ataques de pragas e da incidência de podridões. Mercado bem aquecido
e comprador, com pequenas altas, porém constantes na precificação, deixando os alhicultores
satisfeitos pelo fato de a atividade estar remunerando. Preços médios do quilo na propriedade
para bulbos toaletados e classificados: classe 4 – R$ 9,00; classe 5 – R$ 10,00; classe 6 – R$
11,00 e classe 7 a R$ 12,00.
Batata
Na de Passo Fundo, produtores seguem preparando as áreas para o plantio da próxima
safra. O preço da batata reagiu na semana, ficando em R$ 80,00/sc. de 50 quilos para batata
rosa e branca. Com o término da colheita em Ibiraiaras e arredores, a batata comercializada
atualmente é oriunda de Bom Jesus e outros municípios onde as características climáticas são
diferentes, com frio mais intenso, e onde os períodos de plantio e colheita são posteriores.
Em Silveira Martins, na regional de Santa Maria, a batata safrinha encontra-se em fase
de desenvolvimento vegetativo. O preço continua baixo, em R$ 90,00/sc. de 50 quilos.
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Batata-doce
Em Feliz, na regional de Lajeado, cultura em fase de colheita. Como os produtores
fazem plantio escalonado, há produção praticamente todo o ano. Não há relatos de problemas
fitossanitários. O preço de comercialização é R$ 1,50/kg.
Na de Soledade, plantios do cedo em colheita. É intenso o crescimento dessa espécie
após as chuvas regulares.
Na de Porto Alegre, o plantio se encaminha para o final. Iniciou lentamente a colheita
das lavouras tardias, pois as batatas estão pequenas, resultado do atraso na implantação e
desenvolvimento da cultura. Na Ceasa, o preço da batata se mantém ao valor médio de R$
40,00/cx. de 20 quilos. O preço praticado na lavoura está em R$ 25,00/cx. de 20 quilos.
Berinjela
Em Feliz, na regional de Lajeado, a berinjela está em plena safra, e em muitas
propriedades a colheita está indo para o final. É uma cultura que vem crescendo no município,
e a produção se dá em sistema de cultivo a céu aberto, estando mais suscetível a condições
adversas de clima. Nessa safra, não houve problemas com doenças. Pragas como lagartas e
tripes ainda ocorrem da lavoura. A produção ficou acima do esperado, e a berinjela é
comercializada a R$ 2,50/kg.
Beterraba
Em Feliz, na regional de Lajeado, a cultura está em fase final de colheita, mas já há
produtores preparando as áreas para os novos cultivos a céu aberto. Não houve relatos de
problemas fitossanitários na safra. A produção é comercializada a R$ 2,00/kg.
Cebola
Na de Passo Fundo, o preço pago ao produtor para o produto classificado caiu
novamente, chegando a R$ 1,50/kg e manteve-se em R$ 0,60/kg o da cebola para indústria.
Na regional de Pelotas, produtores realizam a compra dos insumos para o novo
cultivo. A semeadura dos canteiros de produção de mudas de cebola deverá iniciar em abril.
Apesar dos bons preços de comercialização, que poderiam estimular um incremento nas áreas
de plantio, a expectativa é de repetir a mesma área da safra passada, 2.854 hectares. O motivo
principal da permanência de área plantada é a falta de mão de obra, a alta generalizada do
custo de produção devido à elevação do preço dos insumos e as incertezas do mercado futuro.
Preços estáveis.
Folhosas
Em Feliz, na regional de Lajeado, a rúcula em ambiente protegido é cultivada o ano
inteiro, em plantios sucessivos. O maior produtor do município passou para o cultivo em
substrato, buscando melhorar a ergonomia e reduzir doenças comuns em cultivos de solo.
Como as áreas de cultivo são pequenas, os produtores encontram dificuldades para a rotação
de culturas. A comercialização se dá em redes de supermercados e Ceasa, pelo preço de R$
10,00/dz. de molhos. Não houve relatos de doenças ou pragas.
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Na regional de Santa Maria, a cultura da alface apresenta bom desenvolvimento;
porém em algumas lavouras há ocorrência de míldio, principalmente nos cultivos em estufas
de Santiago e Cachoeira do Sul. Neste último, há também incidência de tripes nos cultivos de
alface e ataque de tripes e mofo branco na rúcula. O preço pago pela alface aos olericultores
em Santiago está entre R$ 1,00 e R$ 3,00/pé.
Na de Soledade, folhosas apresentam boa oferta e qualidade. Embora reduzidos,
permanecem alguns problemas com a ocorrência de tripes. Alface é vendida a R$ 1,50/unid.
Mandioca/Aipim
Na regional de Soledade, cultura com crescimento e desenvolvimento intenso;
umidade do solo adequada e boa radiação solar favorecem o potencial produtivo da cultura.
Reduziu significativamente o preço, devido à entrada no mercado de mandioca do Vale do
Caí. Preço de R$ 25,00/cx. de 20 quilos.
Na de Porto Alegre, segue a colheita no Litoral Norte e iniciou na Costa Doce. A área
implantada é menor devido à estiagem da primavera. O preço da caixa de 20 quilos está em
R$ 35,00; aipim descascado é comercializado a valores de R$ 4,50 a R$ 5,00/kg.
Moranga Cabotiá
Na regional de Pelotas, colheita em andamento, chegando a 35% da área. Cultura com
bom desenvolvimento e estado fitossanitário. Em Herval, os preços variam entre R$ 0,38 e R$
0,45/kg na lavoura; em Pelotas e Rio Grande, entre R$ 0,60 e R$ 1,00/kg.
Na de Soledade, plantios mais tardios de abóboras e morangas estão em fase de
formação de frutos. Manchas foliares e míldio demandam manejo fitossanitário. Segue a
colheita da safra.
Pepino
Em Feliz, na de Lajeado, as temperaturas na última quinzena se mantiveram altas e há
boa produção de pepino. Alguns produtores ainda preparam áreas e realizam plantio. Grande
parte da produção é oriunda de cultivos em estufa, sobretudo plantados em solo, e com isso
há produção da cultura praticamente o ano inteiro. Atualmente, tripes continua sendo a
principal praga no cultivo, com alta taxa de infestação. A procura por pepino tipo conserva e
Japonês está maior do que para o salada. Os preços praticados para o conserva variam de R$
2,50 a R$ 3,50/kg na venda direta e R$ 2,75/kg para indústria. O preço do salada é de R$
1,75/kg; do Japonês, varia de R$ 2,50 a R$ 3,00/kg.
Na regional de Soledade, áreas implantadas em final de janeiro e fevereiro encontramse em fase de frutificação. A elevação da umidade relativa do ar, normal para a época,
aumenta o risco de doenças fúngicas; no caso do pepineiro, a mancha de Leandria pode
comprometer parte da produção. O preço está em R$ 3,50/kg.
Tomate
Na regional de Caxias do Sul, segue intensa a colheita das lavouras implantadas mais
tarde, com tomateirais em boas condições, alta carga de frutas de ótimo calibre e coloração,
características favorecidas pelas condições climáticas do período, com bastante insolação,
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temperaturas diurnas altas e noturnas medianas. O fechamento do comércio, principalmente
de restaurantes, tem impactado diretamente no consumo e, consequentemente, no fluxo
comercial da olerícola, afetando negativamente sua precificação. Os preços médios na
propriedade para a caixa de 22 quilos são os seguintes: grupo Caqui (longa vida) R$ 40,00;
grupo Saladete R$ 50,00; Gaúcho em R$ 80,00; grupo Grapê, entre R$ 10,00 e R$ 15,00/kg.
Na regional de Soledade, em crescimento vegetativo a maioria dos cultivos,
implantados em estufas no final de fevereiro visando o mercado da entressafra. Alguns
plantios do ano passado ainda continuam em produção, mas com limitações fitossanitárias
devido ao ataque significativo de mosca branca. Essa praga é de difícil manejo, e produtores
optam por manejo convencional associado ao integrado.
Em Feliz, na de Lajeado, o Cereja é cultivado em estufa durante todo o ano, e no
momento está em entressafra e início de nova safra. Os produtores que terminaram o plantio
de mudas novas em final de janeiro já começaram a colheita e há outros que recém-iniciaram
o plantio. Não houve relato de danos causados por broca e larva minadora, as pragas mais
comuns na região. Até o momento, há baixa incidência de mosca branca. A produção é
comercializada a R$ 10,00/kg.
Em Santigo, na de Santa Maria, tomateiros continuam apresentando boa sanidade e
produção. O preço praticado permaneceu estável em R$ 3,00/kg.

FRUTÍCOLAS
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, termina a colheita das culturas
de verão – melão, melancia, pêssego e uvas. Produtores iniciaram o preparo das áreas para a
cultura do morangueiro, nas quais serão utilizadas mudas provenientes da Espanha. Os preços
das frutas permaneceram estáveis, exceto o do morango, comercializado a R$ 18,00/kg.
Na de Santa Rosa, são cultivados 510 hectares com pomares comerciais e para
autoconsumo das famílias. Nos citros, ocorre a maturação da tangerina Satsuma Okitsu, sem
sementes, extremamente precoce. Também ocorre a maturação do abacate em cultivos
destinados basicamente à subsistência das famílias. Favorecido pelas condições de umidade
e temperatura, o ataque de pragas como a mosca-das-frutas tem causado danos. A colheita
de manga se encaminha para o final, restando de 20 a 25% da carga inicialmente projetada.
Segue a colheita de butiá, acerola e caqui.
Na regional de Soledade, segue a colheita da bergamota Okitsu no baixo Vale do Rio
Pardo. Finalizada a de melancia, pêssego e, em Encruzilhada do Sul, a de azeitonas.

Banana
Na regional de Porto Alegre, a oferta da banana Prata começa a dar sinais de
retomada, com ligeiro aumento no volume ofertado. O preço da banana Prata de primeira
ainda é considerado alto, mas houve retração, ficando em R$ 2,70/kg. Já a banana Caturra de
primeira é comercializada a R$ 1,80/kg no pomar, indicando boa oferta.
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Caqui
Na de Caxias do Sul, iniciou a colheita da fruta com a variedade Chocolatinho, fruta de
pequeno calibre, maturação precoce, polpa crocante e coloração escura. Alguns pomares
dessa variedade apresentam alta incidência de antracnose e, consequentemente, perdas de
frutos. Caquizeirais das duas principais variedades, Kyoto e Fuyu, apresentam ótima sanidade,
vigor e carga de frutos. Afora a de alguns locais mais baixos afetados pelas geadas tardias na
região serrana do Estado, a expectativa é de uma safra com produtividade normal. Seguem os
tratamentos fitossanitários para prevenir incidências de fitopatias, o controle mecânico
(roçadas) de ervas concorrentes e as adubações nitrogenadas e potássicas em cobertura. O
preço médio obtido na propriedade é de R$ 2,00/kg.
Citros
Na de Erechim, citros foram prejudicados pela estiagem, principalmente os pomares
cultivados com variedades tardias, com sensível redução do calibre das frutas. Na região estão
implantados 2.944 hectares com laranja, e há previsão de plantio de em torno de 100 hectares
esse ano. Laranjas temporonas com previsão de boa colheita, pois ocorreu floração pósestiagem. Há ataque intenso de mosca-das-frutas em variedades precoces como a Salustiana,
Rubi, Iapar e em laranjas de umbigo, como Navelina e Bahia. Segue a colheita de bergamota
Okitsu, com rendimento médio de 12 toneladas por hectare e preços de R$ 2,00/kg.
Na de Porto Alegre, foram iniciadas a colheita e a oferta da bergamota Satsuma,
cotada a R$ 30,00/cx. de 20 quilos no pomar, mesma cotação do limão Taiti.
Na regional de Passo Fundo, pomares apresentam carga expressiva de frutos; há
expectativa positiva para a próxima safra. Produtores seguem realizando monitoramento de
pragas e doenças e os tratamentos fitossanitários preventivos.
Maracujá
Na regional de Porto Alegre, lavouras em plena floração e frutificação; a semana foi
favorável, com tempo menos encoberto que o da anterior. O preço do maracujá de qualidade
superior reduziu para entre R$ 18,00 e R$ 20,00/cx. de 12 quilos na lavoura. Na Ceasa gaúcha,
o preço é de R$ 5,00/kg.
Maçã
Na de Caxias do Sul, as condições climáticas da semana que passou não foram das
melhores para a cultura, principalmente para o avanço da colheita, haja vista o molhamento
frequente das plantas e das maçãs, em função de chuvas mesmo de baixos volumes, porém
frequentes, e a pouca insolação, notadamente nas regiões de maior altitude. A colheita da
Gala, principal variedade produzida na região, se encaminha para a conclusão, ao mesmo
tempo em que inicia a colheita da segunda variedade em importância, a Fuji, por meio de
clones mais precoces e coloridos, como a seleção Suprema. Ambas as cultivares apresentam
carga bastante elevada e bem acima do padrão, com frutos de calibre mediano, ótima
coloração e excelente sabor. O mercado apresentou ritmo menos acelerado, reduzindo a
facilidade de negociações. Isso ocorreu em virtude da grande oferta de frutas da Gala, no auge
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da colheita, mas também pela necessidade de os maleicultores liberarem a capacidade física
de frigoconservação para a estocagem da Fuji. Precificação média a granel em R$ 3,80/kg.
Morango
Na de Soledade, segue a colheita das variedades Albion e San Andreas, com boa oferta
e qualidade. O preço variou de R$ 17,00 a R$ 20,00/kg. Quanto a pragas e doenças, há
ocorrência de ácaros e pulgões, mas ambos sob controle.
Em Feliz, na regional de Lajeado, a produção de morango está em final de safra. As
vendas na Ceasa se mantiveram constantes na semana e, nos outros mercados, um pouco
abaixo do normal. A produção também diminuiu, pois o período é de preparativos de limpeza
de bancadas, à espera das mudas para a nova safra. Não há relatos de pragas ou problemas
fitossanitários. O clima favorece a emissão de flores e a frutificação. Os agricultores realizam
manejo de limpeza das mudas o ano inteiro, estimulando as plantas de forma a garantir que
sempre haja produção e colheita. O morango é comercializado a valores entre R$ 8,00 e R$
10,00/kg, e a procura está normal.
Na de Pelotas, produtores seguem com o preparo do solo e a limpeza das estufas para
receber as próximas mudas. A limpeza é realizada com produtos à base de cloro. São retiradas
mudas velhas das estufas para substituição. A expectativa é que as mudas espanholas
cheguem na segunda quinzena de março. O morangueiro cultivado em substrato inicia novas
florações. Segue o monitoramento da mosca Drosófila suzukii. Os preços do morango estão
entre R$ 10,00 e R$ 16,00/kg. Em Rio Grande, segue a colheita das cultivares de dias neutros
implantadas em ambientes protegidos e em bancadas, mas com volumes bastante reduzidos.
O preço de comercialização do morango se mantém entre R$ 15,00 e R$ 25,00/kg. Os
produtores já encomendaram mudas para o próximo plantio, com a expectativa de chegada
das primeiras até a primeira quinzena de março.
Nogueira-pecã
Na regional de Erechim, a estiagem na floração favoreceu a cultura, proporcionando
aumento da produção regional. Pelo fato de os pomares serem novos, ainda se estima uma
produtividade de 500 quilos por hectare nos que estão em produção.
Oliveira
Na regional de Bagé, prosseguiu a colheita de frutos em Candiota e Caçapava do Sul,
com rendimento de azeite extravirgem com teor de 10% da massa do fruto. Na de Pelotas, a
cultura segue em plena colheita, chegando a 50% da área. As produtividades de referência
são normais, e os pomares atingem 1.500 quilos por hectare; alguns apresentam
produtividades muito maiores, chegando a até 3.500 quilos por hectare.
Na regional de Porto Alegre, cultura em plena colheita e processamento para extração
de azeite na Costa Doce.
Pêssego
Na regional de Passo Fundo, com o final da colheita, produtores realizam tratos
culturais como limpeza de pomares – roçadas, poda verde, dentre outras, e aplicam
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adubações foliares visando um maior tempo para as folhas nas plantas a fim de fortalecer
ramos e gemas para a próxima safra.
Na de Pelotas, foram realizadas as atividades de poda de verão ou poda verde, e
seguem as roçadas e a limpeza dos pomares. Produtores fazem levantamento de preços para
a aquisição das sementes das forrageiras a serem semeadas nos pomares, proporcionando a
cobertura verde permanente do solo, principalmente com aveia preta, aveia ucraniana e
ervilhaca. Segue a encomenda de mudas de pessegueiros para o plantio de novas áreas.
Uva
Continua a colheita da Rainha Itália, Benitaka e Rubi em Fontoura Xavier e Barros
Cassal, na regional de Soledade. O preço se mantém em R$ 10,00/kg.
Em Santana do Livramento, com 1.050 hectares de cultivo, Candiota, com 215 e Bagé,
com 150 hectares, aproxima-se do final a colheita das uvas tintas na regional de Bagé,
favorecida pelo tempo mais seco a partir de meados de fevereiro. A qualidade e produtividade
são consideradas muito boas, alcançando 12 toneladas por hectare. Em Quaraí, com 50
hectares de cultivo, as últimas parcelas foram colhidas, com qualidade sem precedentes e
produtividade aproximada de 10 toneladas por hectare. Os preços pagos pela uva variam de
R$ 4,00 a R$ 5,00/kg, comercializada para vinícolas de diferentes municípios da região serrana
e de Santana do Livramento.
Na de Erechim, colheita encerrada; a produtividade média dos parreirais ficou em 20
toneladas por hectare, a fruta colhida foi de excelente qualidade e preços médios regionais
foram favoráveis.
Em Silveira Martins, na de Santa Maria, a colheita da uva está finalizada, com excelente
produção e qualidade.
Na regional de Lajeado, cultura em fase final de colheita. No entanto, nas regiões mais
altas como Vale Real e Alto Feliz, a colheita ainda seguirá por uma ou duas semanas, devido a
diferença de clima, altitudes maiores e cultivos de variedades mais tardias. As variedades
precoces já foram colhidas. Já as variedades Isabel, BRS Carmem, BRS Cora e algumas viníferas
mais tardias estão em final de colheita. A estimativa é de que a colheita já passa dos 98%. De
meados de fevereiro em diante, quando as chuvas, ainda que irregulares, retornaram com
maior intensidade, ocorreu diminuição da concentração de açúcares, o que é um fator
fundamental para a qualidade interna da uva. Contudo, a produtividade não foi afetada.
Os preços praticados para uva de duplo propósito, vendida para consumo ao natural,
variam de R$ 1,30 a R$ 1,80/kg. Na venda direta ao consumidor, o produtor recebe de R$ 2,00
a R$ 2,50/kg. Já o preço da uva de mesa varia entre R$ 6,00 e R$ 7,00/kg, inalterado desde o
início da safra. Para vendas à indústria, viticultores receberam o pagamento à vista de algumas
cantinas e particulares; no entanto, a grande maioria receberá parceladamente durante todo
ano, prática já estabelecida pelas grandes indústrias do setor. Na primeira semana de março,
o preço médio pago pela indústria ao produtor foi de R$ 1,40/kg, variando de acordo com o
tipo de uva e a qualidade do produto. Até as chuvas de meados de janeiro, o grau brix, que
mede a doçura das uvas na colheita, estava entre 14 a 16 graus; após o retorno das chuvas em
final de janeiro e fevereiro, mudou para média de 10 a 11 graus, de inferior qualidade.
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COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 10/03/2021)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, nove produtos ficaram estáveis em preços, 11 tiveram alta e em 15 ocorreu 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.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Abacate
Alho importado
Batata
Batata-doce
Cebola nacional
Espinafre
Maçã Red Delicious
Mamão Formosa
Manga
Moranga Cabotiá
Pepino salada

kg
kg
kg
kg
kg
molho
kg
kg
kg
kg
kg

Produtos em baixa

Unidade

Abacaxi Caiena
Alface
Banana Prata
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve
Couve-flor
Maçã Fuji
Mandioca
Morango
Repolho verde
Pimentão verde
Tomate-caqui longa vida
Vagem

unid.
pé
kg
kg
unid.
kg
molho
cab.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

02/03/2021
(R$)
3,88
17,50
1,40
1,75
3,00
1,25
7,36
3,50
4,72
1,20
2,25
02/03/2021
(R$)
5,00
1,50
3,75
2,50
3,33
2,75
1,00
3,33
8,61
2,00
12,00
1,20
3,00
2,22
4,00

09/03/2021
(R$)
4,00
18,00
2,20
2,00
3,25
1,50
7,77
4,50
5,50
1,30
2,50
09/03/2021
(R$)
4,50
1,00
3,50
2,25
2,92
2,25
0,83
2,92
4,44
1,75
10,00
1,00
2,50
2,00
3,00

Aumento
(%)
+3,09
+2,86
+57,14
+14,29
+8,33
+20,00
+5,57
+28,57
+16,53
+8,33
+11,11
Redução
(%)
-10,00
-33,33
-6,67
-10,00
-12,31
-18,18
-17,00
-12,31
-48,43
-12,50
-16,67
-16,67
-16,67
-9,91
-25,00

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

Outras Culturas

Fumo
Na regional de Pelotas, a cultura segue em plena colheita, encaminhando-se para o
final. Os dias nublados e a alta umidade no solo proporcionam condições ideais para as plantas
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continuarem seu desenvolvimento vegetativo, retardando a maturação das folhas de tabaco.
Estão colhidos 92% da safra. As produtividades, dentro do esperado, variam de 1.800 a 2.400
quilos por hectare. Produtores estão dedicados também às atividades de classificação do
tabaco nos galpões de armazenamento. Comercialização ainda em ritmo lento, mas quando
as cargas são agendadas, produtores realizam as tarefas de formação das manocas e
enfardamento. Inicia a comercialização com o envio das primeiras cargas para as empresas
integradoras; valores pagos entre R$ 10,50 e R$ 12,00/kg, de acordo com a classificação do
tabaco.
Na regional de Porto Alegre, produtores realizam a seleção e comercialização. A
produtividade atual é de 1.785 quilos por hectare, que equivale à redução de 15% em virtude
da estiagem. O preço médio segue em R$ 110,00/arroba.
Na de Santa Rosa, com a colheita concluída, segue a secagem das folhas nos galpões.
O fumo é comercializado com as empresas, com valorização de 5% em relação ao valor pago
no ano anterior, variando de R$ 8,00 a R$ 10,00/kg, de acordo com a classificação.
Em áreas baixas da regional de Soledade, a colheita foi concluída, com ótima qualidade
das folhas; em regiões altas, a colheita continua. Estima-se em 60% a área colhida; a qualidade
das folhas também é boa, mas os agricultores estão insatisfeitos com o preço.

Criações

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

PASTAGENS
As espécies forrageiras nativas e cultivadas seguem disponibilizando boa oferta de
alimentos para os rebanhos, principalmente nas regiões mais ao Norte do Estado, onde a
ocorrência de chuvas foi mais frequente nas últimas semanas.
Com a proximidade do final do ciclo das pastagens estivais, e a fim de evitar a baixa
oferta de alimentos durante o período de vazio forrageiro, os produtores já iniciaram a
implantação das pastagens de inverno, principalmente nas áreas que serão destinadas para o
cultivo de grãos e para engorda dos bovinos.
As áreas de milho destinadas à silagem já foram colhidas, e a silagem apresenta boa
qualidade nutricional. Os produtores, especialmente de leite, poderão contar com boa
quantidade de alimentos volumosos conservados, disponível para os períodos de escassez de
pastagens para os animais. Da mesma forma, nas propriedades em que há sobra de pasto, os
produtores vêm utilizando esse excedente para elaboração de feno como forma de reserva
de alimento aos bovinos.
Na região de Bagé, mesmo com a diminuição das chuvas, as pastagens de sorgo
forrageiro e capim sudão, que apresentam maior tolerância aos baixos níveis de umidade do
solo, mantêm boa oferta de forragem para os rebanhos; porém o rebrote encontra-se mais
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lento, e a proporção de colmos aumenta na comparação com as folhas, afetando a qualidade
da forragem.

BOVINOCULTURA DE CORTE
Mesmo com a proximidade do final do ciclo das forragens de verão, a oferta de
pastagens nativas e cultivadas ainda é suficiente para um bom ganho de peso dos bovinos de
todas as categorias. A manutenção de temperaturas mais baixas e a disponibilidade de água
em abundância promovem um ambiente de conforto para os animais, com resposta positiva
no escore corporal.
A fase reprodutiva predominante do rebanho bovino é de gestação das matrizes.
Continuam os tratamentos protocolares para controle de carrapatos, tendo em vista
ser a época de maior infestação.
Com a expansão das lavouras de grãos, aumentaram consideravelmente a procura de
terneiros para engorda nas propriedades que consorciam lavoura com pecuária e também a
venda de terneiros embarcados para a exportação para o Oriente Médio. Esses fatos, somados
ao aumento da demanda pela carne bovina, está fazendo com que o preço de terneiros e de
novilhos alcance valores históricos. No momento, a procura é maior que a oferta. Os
pecuaristas estão encaminhando projetos de crédito para aquisição de terneiros e também
de outras categorias. Com a valorização, muitos produtores voltam a investir na atividade.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o valor médio
do boi para abate no Estado aumentou 0,43%, de R$ 9,39 para R$ 9,43/kg vivo, e o da vaca
para abate também aumentou, 1,07%, ficando em R$ 8,48/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 9,43/kg vivo)
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Observação: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são corrigidos por valor
nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2170, de 11 de março de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na regional de Santa Maria, a média do preço do quilo do boi gordo foi de R$ 9,74, e
da vaca gorda R$ 8,32.
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Preços médios das categorias de bovinos de corte em regiões e municípios do RS
Categoria
(R$ /kg|cab.)
Boi gordo
Novilha
Novilho
Terneira
Terneiro
Vaca gorda
Vaca de invernar
Vaca c/cria ao pé

Região
de Bagé
9,50
8,50
12,00
8,50
8,00
-

Região de
Caxias do
Sul
9,50
8,50
10,36
12,50
8,50
7,50
-

Região
de
Erechim
9,00
10,00
7,00
-

Região
de
Pelotas
9,40
12,25
8,75
-

Região
de Porto
Alegre
9,80
3.000,00
3.400,00
11,70
13,70
8,80
3.050,00
4.900,00

Região de
Soledade
9,50
12,50
8,70
-

Município
de
Bossoroca
9,40
9,85
10,25
11,50
12,50
8,35
7,75
4.750,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
A produção leiteira reduziu na maioria das regiões, principalmente pela diminuição da
qualidade das pastagens cujo ciclo se aproxima do final.
Em relação ao aspecto sanitário, continuam os esforços para o controle do carrapato
bovino, mas aumentaram os casos de tristeza parasitária bovina. Seguem ocorrendo relatos
de animais com mastite ambiental.
Em decorrência das temperaturas mais amenas, houve melhora no conforto térmico
dos animais durante o pastoreio; porém, devido ao calor próximo ao meio-dia, os animais
ainda tendem a interromper o pastejo para buscar água e proteção.
Na região de Caxias do Sul, o rebanho leiteiro é criado em propriedades com pequenas
áreas e por isso predominam sistemas intensivos como free stall e compost barn, cuja base da
alimentação é a silagem de milho, suplementada com concentrados. Aqueles em condições
de produzir leite à base de pasto obtêm maior lucratividade por litro de leite, pois o custo de
produção é menor.
Nas regiões administrativas da Emater/RS-Ascar de Pelotas, Frederico Westphalen e
Ijuí, os produtores organizam as áreas a serem destinadas à formação de pastagem de
inverno, iniciando a compra de insumos e sementes.

OVINOCULTURA
Apesar da aproximação do final do ciclo das pastagens estivais, o rebanho ovino ainda
mantém boas condições corporais.
Continuam os tratamentos preventivos para controle de verminoses, sem registros de
incidência significativa dos parasitas. Seguem as operações obrigatórias de manejo sanitário
dos rebanhos, como os banhos sarnicida e piolhicida.
Em relação ao aspecto reprodutivo, encerrou a estação de monta das raças laneiras e
está em andamento a das raças de carne.
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Na maior parte das propriedades com ovinos, já foi concluída a venda de animais da
temporada primavera-verão.
Na região de Pelotas, muitos pecuaristas que tinham lã estocada estão vendendo, seja
para desocupar os galpões, seja por necessidade financeira. Em São Lourenço do Sul, as
propriedades com confinamento seguem em franca produção, aumentando a procura por
cordeiros para reposição.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio do
cordeiro para abate no Estado aumentou 0,48%, de R$ 8,29 para R$ 8,33/kg vivo.
Preços médios das categorias de ovinos
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,00
8,50
16,00
9,20
8,25 (borrego)
10,00

Capão
(kg vivo)
7,50
7,50
7,25
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. | kg vivo)
450,00
6,60
12,25
6,25
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Os preços médios da comercialização do quilo da lã na região administrativa da
Emater/RS-Ascar de Bagé foram os seguintes: Merina, a R$ 20,00; Ideal, a R$ 16,00; Corriedale,
a R$ 7,50; Romney Marsh, a R$ 4,50; raças de carne, a R$ 3,50. Na de Pelotas: Merina, a R$
16,50; Ideal (Prima A), a R$ 14,00; Corriedale (Cruza I), a R$ 6,75 e Corriedale (Cruza II), a R$
5,50. Na de Santa Rosa, os preços foram os seguintes: Amerinada, a R$ 17,00; Ideal, a R$ 14,00;
raças de carne, a R$ 3,50.

APICULTURA
Na maior parte das regiões, a atividade apícola foi intensa, favorecida pelos dias mais
secos e pela ausência de ventos fortes.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, os apicultores realizam o manejo rotativo
de colmeias, deslocando caixas para florestas de eucalipto em floração.
Na região de Caxias do Sul, a produção se manteve na média esperada, em torno de
10 quilos por caixa, e foi praticamente toda colhida. Ainda permanecem melgueiras nas
colmeias, para evitar a enxameação e em função de o clima ainda estar confortável. Uma
característica peculiar de Cambará do Sul e de São José dos Ausentes é a produção de mel
branco e também do melato, produtos diferenciados muito procurados pelos consumidores.
Na região de Santa Rosa, os apicultores realizam a última coleta da safra, e a avaliação
é de boa produtividade. Há preocupação com a venda da produção, pois o volume disponível
é considerado superior à demanda de consumo.
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Na região de Pelotas, seguem as coletas de mel, também apresentando boa
produtividade. Em Rio Grande, os primeiros apiários colhidos apontam produção acima da
expectativa média esperada. Nota-se um aumento da procura, com exportações em alta.
Comercialização
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Erechim, tanto a embalagem de
própolis com 100 mililitros quanto a de 130 gramas de pólen foram comercializadas a R$
15,00. Na região de Lajeado, o quilo da cera laminada é comercializado a valores entre R$
50,00 e R$ 60,00, e da cera bruta, a R$ 25,00/kg.
Na região de Porto Alegre, o quilo do mel é comercializado entre R$ 18,75 e R$ 25,00.
Na de Santa Maria, o preço médio do quilo do mel é de R$ 18,69.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Lajeado
Pelotas
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,00
14,00
10,00
12,00
10,00 a 15,00
5,00 a 15,00
10,00
10,00 a 11,00

Embalado (R$/kg)
20,00
28,00
20,00
20,00
15,00 a 20,00
15,00 a 25,00
20,00
15,00 a 20,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
Os açudes estão mantendo a qualidade e o nível de água necessários para o bom
desenvolvimento dos peixes. Continua o manejo dos tanques cuja produção está na fase final,
visando à despesca na Semana Santa, no fim de março.
No geral, o desenvolvimento dos peixes está bom, em função da ocorrência frequente
de precipitações, fator que renova constantemente a água dos tanques.
Na regional de Santa Rosa, a criação de tilápias está aumentando, tornando-se uma
importante alternativa de renda para os agricultores, ainda mais com a ampliação de
abatedouros regularizados voltados à atividade.
Comercialização
Preços pagos aos piscicultores

Carpa

Espécie
(R$/kg)
Húngara
Prateada
Cabeça grande
Capim
Dourado
Jundiá
Pacu

Região
de Erechim
10,00
10,00
10,00
13,00
29,00
18,00
15,00

Região
de Ijuí
4,50
5,10
4,60
5,30
-

Região de
Porto Alegre
7,00
7,00
7,00
7,00
-

Região de
Santa Rosa
11,00
11,00
11,00
15,00
-
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Tilápia
Traíra

25,00 (filé)
13,00

6,00
-

36,00 (filé)
-

25,00 (filé)
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios regionais.

PESCA ARTESANAL
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, as condições de pesca
em alto-mar melhoraram devido à redução dos ventos, o que favoreceu a captura dos
pescados. Segue suspensa até 15 de março a modalidade de pesca à beira-mar, devido ao
período de veraneio. Em águas interiores e lagoas, foram registradas capturas fracas e baixa
produtividade. Os pescadores de Arambaré, Palmares e Mostardas registram escassez de
peixes; as poucas espécies capturadas foram violinha, traíra e jundiá. Na Lagoa do Peixe, a
pesca do camarão rosa, cuja safra ainda está em curso, apresentou ligeira melhora em razão
do aumento do tamanho do crustáceo. A comercialização vem reduzindo significativamente
em função da proximidade do final do período de veraneio, das medidas de combate à
pandemia e também devido a casos de Covid-19 entre os pescadores artesanais.
Na de Pelotas, em São Lourenço do Sul iniciou a captura da tainha, com boa
produtividade. Os pescadores da Lagoa do Peixe relatam melhora na quantidade de camarão
capturado.
Na de Santa Rosa, a pesca artesanal apresenta bons resultados, mas com tendência à
diminuição da disponibilidade de pescado.
Comercialização
Os preços pagos pelo quilo vivo do pescado na regional de Pelotas estão na tabela
abaixo. Na Lagoa dos Patos, o quilo do camarão é comercializado entre R$ 7,00 e R$ 10,00
com casca e entre R$ 30,00 e R$ 40,00 descascado, conforme o tamanho.
Preços pagos aos pescadores
Produto/espécie
Corvina
Linguado
Tainha
Traíra

Mínimo (R$/kg)
2,50
8,00
2,50
4,00

Máximo (R$/kg)
4,00
9,50
5,00
5,00

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

Na região da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, os preços pagos aos pescadores de
cabo e bote em Mostardas e Palmares do Sul foram os seguintes:
Preços do pescado
Espécie
Abrótea
Anchova
Corvina
Jundiá
Linguado

Eviscerado (R$/kg)
16,00
10,00
8,00
15,00

Filé (R$/kg)
22,00
15,00
15,00
25,00

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1649, p. 30, 11 mar. 2021

Papa-terra
Pescada amarela
Pescada
Pescadinha
Tainha
Traíra
Violinha

12,00
15,00
6,00 – indústria
15,00 – direto ao consumidor
12,00
10,00
20,00
10,00

20,00
25,00
22,00
17,00
14,00
25,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Porto Alegre.

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 2170, 11 mar. 2021)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

Unidade

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

11/03/2021
86,39
9,43
8,63
287,27
77,69
164,35
63,00
6,25
77,33
8,48
08-12/03

04/03/2021
87,69
9,39
8,29
287,69
78,32
158,80
62,00
6,10
77,21
8,39
01-05/03

11/02/2021
90,59
9,29
8,34
274,62
79,30
157,88
63,50
6,15
75,05
8,30
08-12/02

12/03/2020
50,54
6,89
7,61
147,24
45,27
85,45
37,18
3,95
45,97
6,01
09-13/03

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2016/2020
GERAL
MARÇO
54,70
48,95
6,27
6,28
7,22
6,98
208,79
216,78
41,14
39,43
87,63
82,50
32,78
30,67
4,36
4,25
45,24
41,68
5,46
5,51

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2170 (11 mar. 2021).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

RS será mundialmente reconhecido como zona livre de febre aftosa
sem vacinação pela OIE
O Rio Grande do Sul será reconhecido internacionalmente como um Estado livre de
febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE). A boa notícia foi
dada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em reunião
virtual nesta quarta-feira (10/3) com o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural, Covatti Filho.
“Encerramos o dia de hoje com uma notícia muito positiva em meio às dificuldades
que estamos vivendo, em âmbito econômico. Esse reconhecimento vai abrir mercados mundo
afora para vendermos aquilo que produzimos de proteína animal e vai incentivar
investimentos em frigoríficos, em produção de proteína animal e, consequentemente, em
emprego e renda para a nossa população, acessando esses outros mercados e colocando mais
recursos no nosso Estado”, ressaltou o governador Eduardo Leite.
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A homologação, por parte da OIE na assembleia geral, deve ser realizada em maio, na
França. Acre, Rondônia, Paraná e parte do Amazonas e do Mato Grosso também obtiveram o
reconhecimento.
A retirada da vacinação evidencia, em âmbito mundial, que o Estado tem defesa
sanitária confiável e permitirá acesso ao mercado de carnes chamado circuito “não aftósico”,
onde se estima poder exportar cerca de US$ 1,2 bilhão anuais adicionalmente. Atualmente, a
carne gaúcha não acessa 70% dos mercados potenciais. Outra vantagem da condição é o preço
pago ao produtor, que tende a aumentar entre 25% e 30% a partir da evolução de status
sanitário.
“Em nome do Rio Grande do Sul, agradeço ao ministério pela condução desse pleito.
Essa conquista é fundamental e esperamos, entre exportação e acesso a mercados,
movimentar mais de US$ 1 bilhão por meio desse certificado. Vale salientar que estamos
fazendo investimentos desde 2019 de mais de R$ 10 milhões para prestar melhores serviços
aos produtores do Rio Grande do Sul, a fim de alcançarmos esse reconhecimento”, afirmou o
secretário Covatti.
Em agosto do ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) já havia formalizado o Rio Grande do Sul como zona livre da febre aftosa sem
necessidade de vacinação. O reconhecimento permite que em torno de 12,5 milhões de
cabeças, entre bovinos e bubalinos, deixem de ser vacinadas no Estado. O reconhecimento
nacional pelo Mapa é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional na OIE.
Também deixa de ser necessária a aplicação de 20 milhões de doses anuais de vacina,
uma vez que a imunização ocorria em duas etapas: rebanho geral e para animais com até 24
meses.
Para realizar a transição de status sanitário, os Estados e as regiões atenderam a
requisitos básicos, como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de
programa estruturado para manter a condição de livre da doença, entre outros, alinhados
com as diretrizes do Código Terrestre da OIE.
O processo de transição de zonas livres de febre aftosa com vacinação para livre sem
vacinação está previsto no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre
Aftosa (Pnefa), conforme estabelecido pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária (Suasa).
Fonte: Seapdr (publicado em 10/03/2021).
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