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Palavra da Casa

Emater/RS-Ascar celebra Dia da Saúde com alerta contra o câncer de pele
Nesta semana, em todo o Estado, vários eventos e atividades marcam o Dia Mundial da Saúde, cujo
tema da campanha deste ano é “Saúde Universal para todas e todos, em todos os lugares”, que significa
garantir a todas as pessoas e comunidades o acesso aos serviços de saúde sem preconceito e sem dificuldades.
A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, mas passou a ser
comemorada em 7 de abril desde 1950. O objetivo é alertar sobre os principais problemas de saúde que
atingem a população e para refletirmos sobre a importância da mudança de hábitos e atitudes para termos
mais saúde e saúde de qualidade.
Aqui na Emater/RS-Ascar celebramos o Dia Mundial da Saúde na manhã de segunda-feira (08/04), com
palestra da psicóloga Fernanda Pupe, da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPCAN), entidade
parceira da nossa Instituição, sobre Saúde e prevenção do câncer de pele.
Nessa parceria, seguimos arrecadando litros de leite, que serão entregues na próxima semana para a
Associação. A atividade aconteceu no auditório do Departamento de Economia e Estatística (DEE) e reuniu
empregados do Central e do Regional Porto Alegre e foi transmitido para todas Unidades Operacionais da
Emater/RS-Ascar, para chamar a atenção pela constante exposição solar de trabalhadores e assistidos, como os
agricultores, pecuaristas e pescadores.
Na busca pelo bem-estar dos empregados e dos públicos que assistimos, temos em nossa Instituição a
área de Educação e Promoção da Saúde, que desenvolve ações na perspectiva de prevenção de doenças e
promoção da saúde, buscando o bem-estar físico e mental do público rural, seja através do resgate do saber
popular e na qualificação do autocuidado, informando sobre as políticas públicas que visam garantir o direito à
saúde, e também sobre os serviços permanentes fornecidos pelo Estado para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, realizadas através de reuniões, seminários, visitas, campanhas e dias de campo.
Nesse sentido, nossos extensionistas abordam temas como saneamento básico, fundamental para
prevenção de doenças de veiculação hídrica, transmitidas através da contaminação da água e esgoto;
alimentação saudável, livre de contaminantes físicos, químicos (agrotóxicos) e biológicos, para a saúde e
prevenção de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade; e o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), como chapéu, protetor solar, óculos escuros e roupas compridas que cubram o corpo, para a
prevenção do câncer de pele, responsável por 33% dos casos de câncer no Brasil.
Também entendemos ser de grande importância tratar da prevenção junto aos nossos empregados,
devido às peculiaridades da nossa forma de atuação. Ou seja, é fundamental que todos tenhamos consciência
da importância em adotarmos ações preventivas, como o uso do protetor solar e óculos de sol, listados pela
Segurança do Trabalho da nossa Gerência de Recursos Humanos, como os EPIs fornecidos aos extensionistas.
Precisamos, no nosso dia a dia, defender a saúde do trabalhador rural e dos nossos colegas
extensionistas, para que garantam maior qualidade de vida a todos.
Sem saúde não há trabalho nem produção de alimentos de qualidade.
Saúde é vida! Preserve a sua!
Lino Moura
Diretor técnico da Emater/RS e superintendente técnico da Ascar

DESTAQUES
Aproximadamente 920 mil hectares de soja foram colhidos na semana.
Memória Ano 30 - a 1027ª edição do Informativo Conjuntural
registrava expressivo avanço na área colhida de soja na mesma semana, dez anos atrás.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 04 A 10/04/2019
O período de 4 a 10 de abril apresentou valores expressivos de chuva em algumas
regiões do Estado. Entre a quinta-feira (04) e o sábado (06), o deslocamento de uma frente
fria provocou chuva em todo RS, com registro de chuva forte e temporais isolados, com altos
volumes acumulados em algumas regiões. No domingo (07) e na segunda-feira (08), ainda
ocorreram chuvas fracas e isoladas nas faixas Leste e Norte, e no restante do Estado a
presença de uma massa de ar seco afastou a nebulosidade e provocou um ligeiro declínio da
temperatura, sobretudo durante a noite e madrugada. A partir da terça-feira (09/4), o
tempo permaneceu seco, com grande amplitude térmica em todas as regiões.
Os totais de chuva acumulados no período oscilaram entre 20 e 45 mm na maioria
dos municípios, com volumes superiores a 50 mm em diversas áreas. Na região Central os
valores superaram 100 mm em algumas localidades. Os totais mais significativos da rede de
estações INMET/SEAPI foram registrados em Alegrete (61 mm), Rio Pardo e Teutônia (66
mm), Encruzilhada do Sul (73 mm), Eldorado do Sul (74 mm), Canela (82 mm), São Vicente
do Sul (84 mm) e Santa Maria (110 mm).
A temperatura máxima foi registrada em Cachoeirinha (34,7°C) em 04/4 e a mínima
ocorreu em Vacaria (7,7°C) em 09/4.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 10/04/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 11 A 17/04/2019
A próxima semana deverá permanecer com pouca chuva no RS. Na quinta (11) e
sexta-feira (12), a propagação de uma área de baixa pressão deverá provocar pancadas
isoladas de chuva na maior parte do Estado. No sábado (13) e domingo (14), o ingresso de
uma massa de ar seco afastará a nebulosidade e ocorrerá a elevação das temperaturas, com
valores próximos a 30°C em diversas localidades. A partir da segunda-feira (15), o ingresso
de ar quente e úmido favorecerá o aumento da nebulosidade e temperatura, e poderão
ocorrer chuvas fracas e isoladas.
Os totais esperados deverão ser inferiores a 10 mm na imensa maioria dos
municípios do Estado. No Extremo Sul e na Serra do Nordeste, os totais são mais
significativos e oscilarão entre 15 e 35 mm.

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

CULTURAS DE VERÃO
Milho
A colheita de milho no Estado atingiu 75% da área na semana, evoluindo 5% em
relação à semana anterior; 16% das lavouras estão maduras e por colher, e 9% em
enchimento de grãos.
Fases da cultura do milho no Rio Grande do Sul
Milho 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 11/04
Em 04/04
100%
100%
0%
0%
0%
1%
9%
10%
16%
19%
75%
70%

Safra anterior
Em 11/04
100%
0%
1%
11%
20%
68%

Média*
Em 11/04
100%
0%
1%
12%
17%
70%

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

Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, com a proximidade do final
da colheita da soja, os produtores se preparam para retomar a colheita do milho,
dependendo da capacidade de recebimento das unidades de comercialização. As lavouras
que restam estão maduras, prontas para colheita.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, segue a colheita, superando a
expectativa inicial de produtividade média de 7.257 quilos por hectare para 8.072 quilos por
hectare. As chuvas do meio da semana foram muito benéficas para as lavouras do milho
safrinha, cujas plantas têm apresentado um bom desenvolvimento. No momento, é
realizado o controle de pragas e iniciado o corte do milho para silagem.
No Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, a chuva favoreceu as lavouras
tardias formadas em restevas de fumo e feijão, cujo potencial produtivo é considerado bom
até o momento. Porém, se ocorrer frio cedo, o que é normal para a época, a planta alonga o
ciclo, e a produtividade cai. Apesar disso, a média de produtividade prevista para a cultura
na região deverá se manter por conta das altas produtividades das lavouras do cedo.
No Planalto Médio, a colheita atingiu 80% da área, com produtividade média de
8.500 quilos por hectare. Na região Central do Estado, 60% foi colhido, com produtividade
média de 5.430 quilos por hectare. Em Tupanciretã, já colheram toda área. No Alto Uruguai,
a colheita já atingiu 92% da área para milho grão, com 8.940 quilos por hectare, e 100% para
silagem, com 42.242 quilos por hectare.
Na região da Serra, com a colheita da soja sendo finalizada, a colheita do milho volta
a ser priorizada. Já nos Campos de Cima da Serra, a colheita do milho segue em ritmo lento
enquanto a soja está sendo colhida. A safra é considerada muito boa, com excelente
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qualidade de grãos e rendimento médio de 7.640 quilos por hectare, ficando pouco acima da
expectativa do início da safra.
No Sul do Estado, evoluiu tanto a colheita de milho para grão quanto para silagem,
chegando a 25% da área total. O rendimento apresenta grande variação, alcançando no
máximo 4.800 quilos por hectare.
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, as lavouras implantadas cedo estão
sendo colhidas, com produtividade média de 7,5 toneladas por hectare. As demais áreas
apresentam bom número de plantas por linha. Se forem favoráveis as condições de clima e
correto o manejo, a expectativa é de boa produção. A fase de colheita varia entre 20 a 100%.
Mercado (saca de 60 quilos)
Segundo levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço do milho no
Estado ficou em média cotado a R$ 31,64/sc., um redução de -0,50% em relação à semana
anterior. O preço do milho disponível em Cruz Alta é de R$ 38,00/sc.

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

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 31,64/saca de 60 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |

Soja
A principal cultura em representação econômica no Rio Grande do Sul alcançou 68%
da área colhida no Estado, com 25% maduros e por colher e 7% em enchimento de grãos. A
colheita da soja segue intensificada, alcançando aproximadamente 920 mil hectares na
semana, sendo favorecida pelo clima seco na maior parte dos dias.
Fases da cultura da soja no Rio Grande do Sul
Soja 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 11/04
Em 04/04
100%
100%
0%
0%
0%
0%
7%
15%
25%
33%
68%
52%

Safra anterior
Em 11/04
100%
0%
0%
9%
31%
60%

Média*
Em 11/04
100%
0%
0%
9%
26%
65%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2014-2018.
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Em geral, embora tenha interrompido a colheita, a chuva favoreceu a cultura, tanto
as lavouras tardias em enchimento de grãos, como as lavouras prontas que apresentavam
baixa umidade no grão, causando perdas na colheita por quebra, debulha e menor peso do
grão comercializado.
Nas regiões do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, a maior parte das lavouras foi
colhida. Algumas delas apresentaram produções recordes, alcançando produtividades de até
90 sacas por hectare. Nas áreas de soja safrinha, intensifica-se a aplicação de fungicidas e
inseticidas, pois é grande a pressão da ferrugem asiática no período.
Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, houve menor avanço da
colheita devido à finalização nas pequenas propriedades, tendo continuado nas maiores
áreas até a ocorrência de chuvas. De segunda a quinta-feira, a colheita foi normal, com solo
seco dando condições de agilidade na operação, mas com grãos muito secos. O produto
colhido apresentou elevada quantidade de grãos quebrados e aumentou o volume de
impurezas (principalmente película do grão, grãos finamente quebrados e matérias
estranhas), em decorrência da baixa umidade que aumenta as avarias no grão devidas aos
impactos no momento de corte, trilha e separação.
Houve também aumento das perdas na colheita na plataforma de corte,
principalmente nos horários mais quentes da tarde. No final da semana não houve colheita
em função do retorno das chuvas. As produtividades alcançadas estão muito próximas das
obtidas no ano anterior.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, a colheita atingiu 73% da área,
avançando continuamente em função das condições climáticas. A produtividade está
superando a expectativa inicial de 3.136 quilos por hectare, atingindo 3.268 quilos por
hectare. Nas lavouras de soja safrinha, o porte das plantas é menor do que o das lavouras
plantadas no período recomendado, indicando menor potencial de produtividade, que não
deve passar de 2.400 quilos por hectare. Observa-se a migração dos percevejos das áreas
maduras para as áreas de safrinha, aumentando a incidência da praga.
Nos Campos de Cima da Serra, metade da área foi colhida, com produtividade média
de 3.676 quilos por hectare. No Planalto Médio, a colheita chegou a 80% da área, com
produtividade média de 3.800 quilos por hectare. No Alto Uruguai, 90% das áreas foram
colhidas, restando apenas variedades tardias. A produtividade média é de 3.780 quilos por
hectare. Na região Central, metade da área foi colhida, com rendimentos acima de três mil
quilos por hectare; lavouras tardias deverão apresentar uma produtividade menor,
principalmente devido à incidência mais forte de ferrugem asiática.
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, a colheita de soja está sendo realizada,
mas a maioria das lavouras ainda estão em fase de formação de vagens e enchimento de
grãos. Cultivares precoces estão em fase final de colheita, com encurtamento do ciclo devido
à falta de chuvas em algumas localidades. As lavouras mais afetadas pelo déficit hídrico são
as de cultivares de ciclo médio plantadas em novembro, pois estão em enchimento dos
grãos. As áreas cultivadas após o Natal estão em fase de formação das vagens e podem
recuperar o potencial produtivo com normalidade de chuvas.
Quanto aos aspectos fitossanitários, o manejo de lagartas foi simples ao longo da
safra, sem registros de danos. As infestações de percevejos continuam significativas e são
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responsáveis pela escolha dos inseticidas na maioria das aplicações, ocorrendo a migração
destes insetos das lavouras colhidas para aquelas em enchimento de grãos. Quanto à
ocorrência de doenças, há incidência de mancha parda e crestamento foliar, sendo
encontrados sintomas de ferrugem asiática em boa parte das lavouras.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio da soja no Rio Grande do Sul apresentou uma queda de -1,96% em
relação à semana anterior, valor de R$ 69,93/sc., segundo levantamento semanal de preços
da Emater/RS-Ascar. Em Passo Fundo o preço foi de R$ 68,00/sc.; produto disponível em
Cruz Alta R$ 73,00/sc.
Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 69,93/saca de 60 kg)

Soja - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |

Em 09 de abril de 2009, era publicada a 1027ª edição do Informativo Conjuntural,
uma das 52 edições daquele ano. A seção sobre soja registrava avanço expressivo na área
colhida nesta mesma semana, dez anos atrás.
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Arroz
Prossegue a colheita do arroz em todas as áreas de produção; mais de 70% das
lavouras implantadas no Estado já foram colhidas.
As condições climáticas têm favorecido as lavouras cultivadas, possibilitando boas
condições para complementar o seu período reprodutivo e maturação.
As produtividades médias até este momento têm sido consideradas muito boas,
estando acima das oito toneladas por hectare nas principais regiões, exceto nas lavouras
concentradas na área Central do RS, com média de aproximadamente sete toneladas por
hectare.
Fases da cultura do arroz no Rio Grande do Sul
Safra atual
Em 11/04
Em 04/04
100%
100%
0%
0%
0%
0%
3%
10%
25%
30%
72%
60%

Arroz 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra anterior
Em 11/04
100%
0%
0%
7%
39%
54%

Média*
Em 11/04
100%
0%
0%
6%
31%
63%

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

Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, a colheita está avançando em todos os
municípios: Aceguá e Alegrete (60%), Barra do Quaraí e Maçambará (85%), Dom Pedrito
(76%), Hulha Negra (60%), Itaqui (83%), Quaraí (70%), Rosário do Sul (70%), São Borja (82%),
São Gabriel (45%) e Uruguaiana (63%). Em Itacurubi, a colheita já foi encerrada.
Segue a colheita na região Sul: Capão do Leão com 86% colhidos, Pelotas com 84% e
Turuçu, com 81% colhidos.
Mercado (saca de 50 quilos)
A comercialização dos volumes de arroz mantém-se estável no Estado, com valor
médio da saca de 50 quilos em R$ 39,61/sc. nessa semana, 1,10% superior ao da anterior,
segundo o acompanhamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar.

Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 39,61/saca de 50 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |
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Feijão 1ª e 2ª safras
Restam apenas 2% da área da primeira safra a ser colhida no Estado, concentrada na
região dos Campos de Cima da Serra. Nessa região, as condições meteorológicas se mantêm
favoráveis, proporcionando excelente qualidade dos grãos; os rendimentos seguem ao redor
de 2.500 quilos por hectare.
Fases da cultura do feijão 1ª safra no Rio Grande do Sul
Feijão 1ª safra 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 11/04
Em 04/04
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
5%
98%
95%

Safra anterior
Em 11/04
100%
0%
0%
0%
8%
92%

Média*
Em 11/04
100%
0%
0%
0%
10%
90%

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

Em relação à segunda safra do feijão, há cerca de 14% de lavouras colhidas; no geral,
a cultura em desenvolvimento continua com bom potencial produtivo. Nas áreas cultivadas
com sistemas de irrigação, a situação é ainda melhor, com excelentes perspectivas de
rendimento.
Fases da cultura do feijão 2ª safra no Rio Grande do Sul
Feijão 2ª safra 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 11/04
Em 04/04
100%
99%
12%
15%
17%
30%
45%
35%
12%
11%
14%
9%

Safra anterior
Em 11/04
100%
10%
27%
33%
11%
19%

Média*
Em 11/04
100%
7%
21%
43%
12%
17%

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

As condições meteorológicas da semana mantiveram a umidade do solo e
disponibilidade de água à cultura, que se encontra nas fases de desenvolvimento vegetativo,
florescimento e formação de vagens. O aspecto geral até o momento é de normalidade.
Em algumas lavouras pontuais, vem ocorrendo o aumento da incidência de percevejo
com a migração dos insetos das lavouras da soja para o feijão. Segue o monitoramento de
doenças e pragas, principalmente ácaros, praga comum em lavouras de feijão safrinha.
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Mercado (saca de 60 kg)
Nessa semana, o valor médio estadual da saca do feijão preto foi de R$ 173,24/sc.,
caindo mais 1,01% em relação à passada.
Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 173,24/saca de 60 kg)
30

24,34

25

210,00

15

190,00

173,24

175,00

170,00
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%

203,69

230,00

20

214,94

177,06
139,33

150,00

5

R$

0

130,00
110,00

-1,01
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-2,16

90,00
70,00

-10

50,00

-15

30,00

-14,95

-20

Semana atual

-19,40

-25

Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média abril

Semana
anterior

Mês anterior Ano anterior

Média geral

Média abril

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 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |

Sorgo
Na Fronteira Oeste, a área cultivada com sorgo nessa safra foi menor, dando espaço
para a cultura da soja. A colheita de sorgo atingiu 75% das lavouras e o restante está pronto
para colher. A produtividade média é de três toneladas por hectare.
O preço pago por uma cooperativa da região é um pouco abaixo de R$ 30,00/sc. de
60 quilos, o que é considerado excelente pelos produtores.

Hortigranjeiros

SITUAÇÕES REGIONAIS
Na região do Alto Uruguai, o caqui branco apresenta boa produção. A variedade
chocolate está com perdas significativas em virtude da antracnose. O produto vem sendo
comercializado por R$ 3,00/kg, pagos ao produtor. Estima-se que este ano obterão ótimos
lucros os produtores que manejaram adequadamente a cultura e se especializaram na
atividade. A noz pecã segue com boa expectativa de produção; no entanto, os produtores
continuam preocupados com grande ataque de pássaros. O produto é vendido entre R$
10,00 e R$ 15,00/kg em casca. A bergamota Satsuma Okitsu está em término de colheita,
sendo comercializada com preço entre R$ 1,00 e R$ 1,50/kg. A laranja está em fase de
desenvolvimento do fruto. As variedades precoces já estão sendo colhidas. Há previsão de
queda da produção regional em relação ao ano passado (30 toneladas por hectare), pela
ocorrência de antracnose.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1549, p. 11, 11 abr. 2019

Com o retorno da umidade no solo, nas regiões do Noroeste Colonial, Celeiro e Alto
Jacuí, os produtores estão priorizando o preparo dos canteiros para implantação das
cultivares de estação fria. Seguem boas a produção e a oferta de folhosas (alface e rúcula)
cultivadas em ambiente protegido. Está em início o transplantio de mudas da cultura da
alface a campo, com grande procura por mudas para cultivo em hortas domésticas. Verificase aumento na procura por hortaliças em feiras em virtude da diminuição da oferta nos
mercados. A mandioca implantada na primavera de 2018 encontra-se em início de colheita e
apresenta boa produtividade e qualidade de cozimento. A beterraba e a cenoura estão com
diminuição na oferta e apresentam-se com mais fibra. A batata-doce está com boa oferta e
baixa incidência de pragas na raiz tuberosa. De modo geral, os produtores vêm enfrentando
pequenas dificuldades em cumprir os contratos com mercados institucionais. Nas frutícolas,
nessas regiões, o período é de dormência das rosáceas. Os produtores vêm se preparando
para aplicação de caldas no período de inverno. Com boa comercialização na safra, estão
estimulados para ampliar a área cultivada com implantação de novos pomares, tanto de
culturas perenes como anuais (melão e melancia). A bergamota Ponkan está com elevada
capacidade produtiva; no entanto, como não foi realizada a prática de raleio, há
preocupação de danificação de ramos devido ao excesso de frutos. A lima ácida Tahiti vem
apresentando distúrbio fisiológico (podridão estilar). Percebe-se a intensificação de preparo
de mudas frutíferas para comercialização nos viveiros nas regiões, com grande concentração
em Ijuí.
Nas regiões da Produção e Nordeste, os horticultores realizam os tratos culturais, as
adubações de cobertura, o monitoramento de pragas e doenças, além dos tratamentos
fitossanitários necessários ao bom desenvolvimento das culturas. Os preços dos produtos se
mantiveram estáveis em relação aos praticados na semana.

OLERÍCOLAS
Abóbora Híbrida Japonesa
Na zona Sul, a cultura está em pleno estágio de colheita, alcançando 80% das
lavouras. Apesar do bom desenvolvimento que a cultura vem apresentando, o rendimento
alcançado tem sido inferior ao da safra passada, ficando entre oito mil e 12 mil quilos por
hectare. A comercialização na lavoura ocorre a preços entre R$ 0,75 e R$ 1,20/kg, variando
conforme a qualidade do produto e a distância dos principais mercados.
Alho
Na região da Serra, segue a preparação dos bulbos para comercialização da produção
estocada nos galpões de cura, mantendo-se com ótima sanidade, firmeza dos bulbos e
coloração intensa dos bulbilhos. Freado pela desaceleração dos negócios que reduziu a
cotação oferecida aos alhicultores, o ritmo voltou a se aquecer, melhorarando a
precificação. Em andamento a seleção e toalete dos bulbos para a implantação da nova
safra. Inicia o preparo das áreas, com adubação orgânica e revolvimento do solo para as
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lavouras a serem implantadas precocemente. Os preços por quilo são os seguintes: classe 7:
R$ 9,00; classe 6: R$ 8,00; 5: R$ 7,00; 4: R$ 6,00 e classe 3: R$ 5,00.
Cebola
Com a safra da cebola encerrada na zona Sul, poucos produtores seguem com a
comercialização da cebola armazenada em galpões, principalmente no sistema de varais e
alguns em estrados e caixarias. Os valores chegaram a R$ 2,00/kg da cebola tipo 3. Os
produtores seguem preparando as áreas de canteiros para a semeadura das sementes
destinadas à produção de mudas. Também continuam o preparo das áreas dos canteiros
para as mudas com aplicação de calcário e o cultivo de adubos verdes/plantas de cobertura
do solo. Registra-se intenso encaminhamento dos projetos de custeio e de propostas de
crédito rural de cebola para os agentes financeiros.
Em Tavares a expectativa é de que ocorra aumento de área plantada no município. A
semeadura nas sementeiras para produção de mudas deve começar nos próximos dias.
No Planalto Médio, a comercialização está finalizada. O preço recebido pelos
produtores na semana foi de R$ 2,00 a R$ 2,40/kg. Os produtores que farão transplante de
mudas realizam o preparo do solo nas áreas onde será feita a semeadura para a próxima
safra. Em consequência da boa produtividade e principalmente dos preços obtidos na safra
recentemente comercializada, estima-se que haverá aumento de área cultivada de cebola
nessas regiões.
Pimenta
Com uma área cultivada de aproximadamente oito hectares, concentrados no
município de Turuçu, a pimenta da zona Sul está predominantemente em fase de colheita,
com 75% já colhido e apresentando bons rendimentos. Prossegue a secagem na pedra,
manejo predominante na região. Os produtores relatam focos de antracnose do início do
ciclo, devido ao excesso de chuvas em dezembro e janeiro, mas controlados com a aplicação
de fungicidas. Apesar disso, a produção apresenta excelente aspecto, com boa qualidade. A
comercialização da pimenta in natura vem ocorrendo por aproximadamente R$ 6,00/kg. A
variedade Malagueta segue em comercialização com preços de R$ 13,00/kg de pimenta
fresca.
Batata
Em Ibiraiaras, na região Nordeste, há estimativa de plantio de 650 hectares para a
segunda safra de batatas. As lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, e as
plantas mais precoces, em fase de formação de tubérculos. As chuvas ocorridas na semana
anterior foram ótimas para o desenvolvimento da cultura. A colheita deverá iniciar entre
final de abril e início de maio.
Nas regiões da Fronteira Oeste e Missões, a segunda safra da cultura está em
formação e maturação das raízes; a perspectiva é iniciar a colheita ainda em abril. A safra
colhida apresentou bom rendimento com as variedades Baronesa e Rosa Maçã. A produção
é destinada para o consumo familiar com venda do excedente em feiras do produtor.
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FRUTÍCOLAS
Citros
Na região da Serra, iniciou-se a colheita com as variedades superprecoces de citros,
como a laranja do Céu, a bergamota japonesa Okitsu e a Ponkan, estas com casca ainda
bastante verdolenga, porém, com a polpa já passível de consumo. As plantas demostram
ótima sanidade, bom vigor e carga mediana de frutos. Os pomares da bergamota tardia e
mais cultivada na região serrana, a Montenegrina, estão em processo de finalização da
prática cultural de raleio de frutas. Essa intervenção tem por objetivo a obtenção de frutas
de maior calibre e qualidade de polpa, como sabor e doçura, além de se evitar a alternância
na produção da safra futura pelo esgotamento de nutrientes das plantas. O momento
também é de aplicação de fertilizantes de cobertura para imprimir crescimento mais
consistente das frutas, com adubos nitrogenados e potássicos, e aplicação de caldas para o
controle de fitopatias, principalmente a pinta preta. Constata-se plena ausência de pragas,
de modo especial a mais temida, a mosca-das-frutas. O preço médio na propriedade está em
R$ 2,00/kg.

Pêssego e Ameixa
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, está finalizada a
colheita desses produtos. Observa-se alta incidência de grapholita, broca que danifica as
brotações ponteiras do pessegueiro. Se a incidência for alta, é recomendado manejo
fitossanitário para evitar o comprometimento dos brotos produtivos da próxima safra.

Morango
Na zona Sul, a produção é considerada boa. As mudas provindas da Espanha
apresentam bom desenvolvimento. Os produtores continuam com a limpeza da soqueira,
poda e preparo do solo para as cultivares de dias curtos. Além disso, também prossegue a
procura por novos projetos para produção de morangos em ambiente protegido e em
substratos. Os produtores com morango em colheita comercializam o produto por valores
que variam entre R$ 9,00 e R$ 18,00/kg.
Em Turuçu, os morangueiros que produzem fora do solo mantêm floração e
frutificação, porém com menor intensidade. Para a produção no solo, os produtores estão
preparando a terra para chegada das mudas em maio. Além da adubação de base no
preparo de solo – com uso predominante de esterco de peru, a sanidade do sistema é uma
preocupação dos produtores. Os agricultores lançam mão de desinfestantes do solo e fungos
benéficos (trichoderma), entre outros. A encomenda de mudas para a safra 2019 já foi
realizada, e os produtores seguem realizando projetos técnicos e de crédito para custeio da
safra junto aos agentes financeiros nos municípios.
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Maracujá
Na grande região Metropolitana, os pomares em safra apresentam boa qualidade
das frutas; em alguns locais, a nebulosidade ocasionou atraso no florescimento.
A oferta do produto ainda é alta, pressionando por uma redução nos preços. O
maracujá é comercializado por valores entre R$ 15,00 e R$ 20,00/cx. de 12 quilos. A previsão
é de que a safra ainda se estenda por mais dois meses.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS
Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, tivemos 23 produtos estáveis em preços, cinco em alta e sete em baixa. São
analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos que tiveram variação
de 25% para cima ou para baixo. Não ocorreram destaques em alta ou em baixa.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

02/04/2019
(R$/kg)
2,40
2,50
2,50
1,35
3,50

Batata
Beterraba
Cenoura
Moranga Cabotiá
Pimentão verde
Produtos em baixa
Agrião
Banana Caturra
Batata-doce
Brócolis
Chuchu
Limão Taiti
Mamão Formosa
Mandioca
Manga
Melão Espanhol
Pepino Salada
Vagem

Unidade
molho
kg
kg
unid.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

09/04/2019
(R$/kg)
2,80
3,00
3,00
1,39
4,00

02/04/2019
(R$/kg)
1,00
1,75
1,50
3,33
1,67
1,94
4,24
1,22
4,44
3,31
2,50
6,50

09/04/2019
(R$/kg)
0,83
1,50
1,25
2,92
1,39
1,67
3,85
1,11
4,17
3,08
2,22
5,00

Aumento
(%)
+16,67
+20,00
+20,00
+2,96
+14,29
Redução
(%)
-17,00
-14,29
-16,67
-12,31
-16,77
-13,92
-9,20
-9,02
-6,08
-6,95
-11,20
-23,08

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

Conforme pesquisa realizada pelo escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Passo
Fundo junto aos produtores rurais, os preços dos hortigranjeiros, de modo geral, se
mantiveram estáveis se comparados aos valores praticados na semana anterior. A tabela a
seguir apresenta os preços pagos aos produtores na semana atual.
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Preços pagos ao produtor de hortigranjeiros em Passo Fundo
Produto

Unidade
pé
pé
pé
pé
kg
molho
pé
cabeça
molho
molho
kg
kg
molho
pac.1 kg
cabeça
cabeça
molho
kg

Alface lisa e crespa
Alface americana
Almeirão
Rúcula
Batata-doce
Brócolis
Chicória
Couve-flor
Couve-folha
Tempero verde
Pepino Salada
Cenoura
Beterraba
Aipim (sem casca)
Repolho roxo
Repolho verde
Rabanete
Moranga Cabotiá

Preço (R$)
1,00
1,30
1,50
1,00
2,90
1,80
1,00
3,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
3,50
3,00
2,50
1,50
2,50

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

Outras Culturas

Erva-mate
Nas regiões do Alto da Serra do Botucaraí e Vale do Rio Pardo, especialmente em
Fontoura Xavier, Itapuca, Venâncio Aires, Mato Leitão e São José do Herval, com a emissão
de brotações novas nessa época ocorre o ataque da ampola, praga que se desenvolve nas
brotações jovens e causa prejuízos à qualidade das folhas. Nessas regiões, a erva-mate está
sendo comercializada a valores em torno de R$ 12,00/arroba, posta na ervateira. Sem o
serviço de colheita e transporte, o produtor recebe entre R$ 7,00 e R$ 9,00/arroba. A ervamate orgânica certificada é comercializada em torno de R$ 18,00/arroba.
Nas regiões dos vales do Caí e Taquari, com poucos registros de ataque de pragas, a
cultura está em fase de estagnação da brotação. Os preços praticados são os seguintes:
erva-mate convencional – R$ 12,00 a R$ 13,00/arroba, nativa – R$ 14,00, nativa sombreada
– R$ 14,00 a R$ 15,00/arroba, orgânica – R$ 18,00 a R$ 20,00. A comercialização da
produção está dentro da normalidade, e os preços da erva-mate apresentaram-se estáveis
no período. Os produtores de mudas seguem com expectativa de boas vendas neste
outono/inverno, sendo que alguns já venderam toda a produção. Essas regiões são grandes
produtoras de mudas e boa parte é exportada para outros polos ervateiros.
Na região do Alto Uruguai a produção média é de 800 arrobas por hectare. O
produto é comercializado entre R$ 10,00 e R$ 13,00/arroba.
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Criações

PASTAGENS
A semana se caracterizou pelo retorno das precipitações e pela redução do calor. A
chuva amenizou a temperatura e superou as deficiências hídricas, favorecendo o rebrote do
campo nativo e das pastagens perenes; isso proporciona aos rebanhos boa oferta forrageira
e favorece a implantação e germinação das pastagens de inverno, como aveia e azevém. A
exceção a esse quadro geral ocorre na região Sul, especificamente no litoral, onde a
estiagem persiste, prejudicando a dessedentação animal e a produtividade das lavouras de
grãos para a produção de silagem. Algumas áreas de campo nativo diferidas apresentam boa
quantidade de forragem, porém, de baixa qualidade.
Continua o processo de maturação das pastagens de verão, que apresentam pequena
oferta de folhas e grande quantidade de material fibroso.
Na região da Campanha, a colheita das sementes de cornichão e de trevos está
praticamente finalizada, sendo considerada satisfatória nas áreas com dedicação exclusiva
para produção de sementes e de feno. Nas áreas onde ocorreu pastoreio dos animais, a
produtividade foi menor.
Avançam os trabalhos de preparo do solo para plantio, sendo que as chuvas
registradas irão propiciar um bom estabelecimento das pastagens nas áreas já semeadas.
Segue a implantação de pastagens de inverno, após colheita das culturas de verão,
através da semeadura a lanço, com a utilização de aviões agrícolas. Os produtores
continuam alojando animais nas restevas de arroz recém-colhidas, que proporcionam uma
importante oferta forrageira, com bom volume e regular qualidade, sendo uma boa opção
para este período.

BOVINOCULTURA DE CORTE
O rebanho bovino em geral vem apresentando boas condições corporais, resultantes
de um verão com clima favorável, propício para o desenvolvimento das pastagens,
ofertando quantidade e qualidade para alimentação dos animais. Esse quadro permanece
favorável, mesmo considerado o início do vazio forrageiro, quando os produtores ainda não
dispõem de pastagem de inverno e o campo nativo já se encontra fibroso com menor
qualidade.
As pastagens continuam sendo semeadas, e a ocorrência de chuva da semana que
passou deverá favorecer a germinação e o início do desenvolvimento; porém, a precipitação
foi irregular em algumas regiões do Estado, atrasando o desenvolvimento das pastagens e
consequentemente a terminação dos animais. Na região de Santa Rosa, em Santo Antônio
das Missões, ocorre reunião da Associação de Pecuaristas Familiares, sobre assuntos
relacionados a planejamento forrageiro e desmama de terneiros.
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Segue a realização de diagnósticos de gestação das matrizes inseminadas ou
entouradas, sendo esperados bons índices de prenhez, devido às condições de clima e
alimentação durante o período reprodutivo.
A produção de terneiros da safra anterior está sendo preparada para o período
tradicional de feiras específicas de comercialização de terneiros. Os pecuaristas da região de
Erechim, por exemplo, estão preparando os animais para participar dos remates que
ocorrerão nos municípios. Muitos produtores não pretendem castrar seus terneiros, tendo
em vista que o comércio de exportação prefere terneiros inteiros.
Em relação a aspectos sanitários, registra-se ainda a ocorrência da infestação do
carrapato de terceira geração, acarretando casos de tristeza parasitária bovina
(babesiose/anaplasmose) nos rebanhos. É época da vacinação da brucelose nas terneiras de
três a oito meses de idade. Os pecuaristas se preparam para a primeira etapa da campanha
de imunização do rebanho contra a febre aftosa, de 1º a 31 de maio, com a diferença que a
partir desse ano a dose passa a ser de 2 ml por animal.
Mercado
O mercado do boi gordo continua estável. Melhores preços são obtidos em negócios
a prazo. A procura de animais de reposição tende a aumentar conforme os lavoureiros
comercializam sua produção de grãos. Na região de Pelotas, segue a comercialização de
terneiros inteiros para exportação. Em Garruchos, a semana foi de busca por negócios
envolvendo gado para invernar em áreas de lavoura.
Preços da pecuária de corte nas principais praças de comercialização do Estado
Município
Boi gordo (R$/kg vivo)
Vaca gorda (R$/kg vivo)
Alegrete
5,10
4,50
Bagé
5,20
4,40
Bom Jesus
5,10
4,95
Cachoeira do Sul
5,30
4,50
Camaquã
5,20
4,50
Canguçu
5,00
4,20
Dom Pedrito
5,00
4,40
Encruzilhada do Sul
5,20
4,50
Frederico Westphalen
5,00
4,50
Jaguarão
5,20
4,40
Lagoa Vermelha
5,50
4,30
Palmeira das Missões
5,30
4,50
Pelotas
5,05
4,22
Santa Maria
5,30
4,40
Santana do Livramento
5,10
4,70
Santiago
5,40
4,60
Santo Antônio da Patrulha
5,50
4,50
Santo Antônio das Missões
5,20
4,70
São Borja
5,50
4,50
São Gabriel
5,05
4,60
Teutônia
5,00
4,50
Uruguaiana
5,10
4,50
Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2070 (11 abr. 2019).
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Conforme levantamento de preços semanais da Emater/RS-Ascar, o preço do boi
para abate variou entre R$ 5,00 e R$ 5,50/kg vivo. O preço médio ficou em torno de R$
5,17/kg vivo, estabilizado em relação à semana anterior.
O preço da vaca gorda variou entre R$ 4,20 e R$ 4,95/kg vivo. O preço médio é de R$
4,49/kg vivo, apresentando um aumento de +0,22% em relação à semana anterior, quando o
preço era de R$ 4,48/kg vivo.

Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 5,16/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 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |

BOVINOCULTURA DE LEITE
Período de transição entre as estações do ano, ocasionado variação na quantidade e
na qualidade das forrageiras, o que exige atenção maior na dieta dos rebanhos. As pastagens
perenes continuam se desenvolvendo; porém, apresentam redução da taxa de crescimento
e baixa qualidade de forragem. A redução das chuvas na última quinzena também
prejudicou o crescimento das pastagens. Entretanto, com as chuvas do final de semana,
espera-se que melhore o desenvolvimento das pastagens perenes, diminuindo assim os
custos com a alimentação do rebanho.
As pastagens anuais de inverno estão em período de plantio. Boa parte já está
plantada, mas ainda não se encontra em ponto de utilização. Muitos produtores melhoram o
nível de investimento nas pastagens de inverno, adquirindo variedades mais produtivas e
fazendo adubação e semeadura em linha. Os técnicos de campo da Emater/RS-Ascar
orientam os produtores sobre densidade de semeadura, aspectos relacionados ao manejo
das pastagens e regulagem das semeadoras.
Em alguns municípios, é realizada colheita de milho e sorgo para silagem,
apresentando boas condições de produção. No Vale do Taquari, está praticamente
finalizada a confecção de silagem do milho plantado em outubro e no início de novembro
passado, com produtividades que variam de 40 a 70 toneladas por hectare, dependendo do
nível de investimento adotado e dos manejos realizados. Verifica-se que nestas lavouras as
plantas são de porte mais elevado e consequentemente produzem maior volume de massa
verde por hectare.
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Em alguns locais na região Sul, continua o uso de silagem de pasto, azevém e trevos.
Onde não houve incremento no fornecimento de feno, silagem e ração, ocorreu queda na
produção de leite. A diminuição da temperatura melhora o desempenho produtivo dos
animais.
Mercado
Na região de Lajeado, há muitos produtores descontentes com os preços recebidos e
por não se enquadrarem nas novas exigências das indústrias; há sinalizações de desistência
da bovinocultura de leite e migração para outras atividades produtivas, entre as quais a
olericultura. Na região de Santa Rosa, alguns produtores estão abandonando a atividade e
vendendo seus animais a outros produtores que ampliam a produção. Produtores de Hulha
Negra aguardam os preços do leite que devem ser informados nos próximos dias, sendo que
a empresa compradora está oferecendo bonificações para produtores que aumentem em
pelo menos mil litros a produção entregue.
O preço do leite nessa semana variou entre R$ 1,02 e R$ 1,38/L, dependendo da
empresa, da qualidade e principalmente do volume entregue, ficando estabilizado em
relação à semana anterior, em média a R$ 1,18/L.
Preços recebidos pelos produtores de leite em municípios do Estado
Município
Preços (R$/L)
Aceguá
1,12
Alegrete
1,15
Antônio Prado
1,28
Bagé
1,12
Canguçu
1,14
Carlos Barbosa
1,20
Chapada
1,35
Dr. Maurício Cardoso
1,25
Encruzilhada do Sul
1,05
Erechim
1,38
Frederico Westphalen
1,12
Ibiraiaras
1,37
Lagoa Vermelha
1,20
Passo Fundo
1,05
Pelotas
1,02
Rio Grande
1,13
Santa Maria
1,20
Santa Rosa
1,28
Santo Augusto
1,28
São Lourenço do Sul
1,10
Teutônia
1,14
Tupanciretã
1,15
Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2070 (11 abr. 2019).
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Comparativo percentual do preço médio semanal do Leite (R$ 1,18/litro)

Leite-preço médio pago ao produtor-R$/litro
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2070, de 11 de abril de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. | Acesso em http://twixar.me/2fJK |

OVINOCULTURA
Os ovinos também se encontram em boas condições sanitárias e nutricionais, sendo
que a maioria das ovelhas, principalmente as do tipo carne, estão encarneiradas.
Embora já estejamos no início do outono, de maneira geral continua boa a oferta
forrageira dos campos nativos e das pastagens de verão, mantendo uma excelente condição
corporal das fêmeas e cordeiros. Porém, neste período outonal, as forrageiras começam a
ficar mais fibrosas, reduzindo sua qualidade. O retorno da chuva na semana estabiliza a
oferta de pasto, e o rebanho segue ganhando peso.
O quadro de clima mais seco vem melhorando a condição sanitária dos rebanhos em
geral, tanto em relação a verminoses quanto em relação a problemas de casco, que vêm
diminuindo. Os animais doentes dos cascos vêm se recuperando bem. Neste mês os
produtores devem realizar o banho para controle de ectoparasitas (piolhos). A comprovação
desse manejo se dá com a apresentação da nota fiscal de compra do produto na Inspetoria
Veterinária.
O período de encarneiramento das raças de carne (janeiro e fevereiro) foi encerrado,
mas segue o manejo nas raças tipo lã nas propriedades que encarneiram em março e abril. O
encarneiramento deve ocorrer no período máximo 60 dias para concentrar lotes uniformes.
Mercado
Em São Gabriel, os preços das lãs (Merina, Ideal, Corriedale, Romney Marsh e raças
de carne) permaneceu estável, assim como o preço do cordeiro, capão e da ovelha para
abate. Lãs médias e grossas estão quase sem mercado.
Na região de Santa Maria, o preço médio do cordeiro caiu cinco centavos nesta
semana, ficando em R$ 6,18/kg vivo. No geral, segue escassa a oferta de cordeiros.
Na região Sul, os preços de produtos da ovinocultura ficaram estáveis, exceto o da lã
Corriedale (cruza um), entre R$ 8,00 e R$ 9,00/kg.
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SUINOCULTURA
Na região do Alto Uruguai, a atividade viveu uma boa semana, havendo otimismo
entre os suinocultores. Insumos, especialmente soja e milho, estão com valores mais
adequados às criações. O sistema de parceria total é hoje a forma de criação na grande
maioria das granjas de suínos. Os leitões estão cotados a R$ 3,30/kg. Agricultores que
trabalham nesse sistema estão recebendo entre R$ 28,00 e R$ 35,00/cabeça.
Na região de Santa Rosa, a atividade da suinocultura está praticamente restrita a
terminadores integrados, alguns autônomos e à criação para consumo nas propriedades.
Estão sendo concluídas pocilgas de terminação em vários municípios da região, havendo
outras em construção e com demanda por reforma e adequação de instalações.
Investimentos na atividade não se mostram tão animadores, pois atualmente é necessário
no mínimo dois lotes por ano para pagar, enquanto no passado com apenas um lote por ano
se pagava o financiamento.
Preços recebidos pelos produtores de suínos
Municípios
Preços (R$/kg vivo)
Aceguá
3,06
Anta Gorda
3,60
Carlos Barbosa
3,40
Erechim
3,30
Frederico Westphalen
3,20
Ijuí
3,30
Marau
3,15
Santa Cruz do Sul
3,50
Santa Rosa
3,30
Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2070 (11 abr. 2019).

Na semana, os preços pagos ao produtor independente e com produto posto no
frigorífico foram de R$ 4,10 a R$ 4,17/kg vivo. O preço médio levantado pela Emater/RSAscar (Cotações Agropecuárias nº 2070) ficou em R$ 3,31/kg vivo, representando um
aumento de +1,22% em relação à semana anterior, de R$ 3,27/kg vivo.

PISCICULTURA
Na região de Erechim, piscicultores preparam os peixes para as feiras da Semana
Santa. O excesso de lotação, aliado à baixa taxa de renovação da água, tem causado a morte
de peixes em diversos tanques da região. O filé de tilápia foi comercializado a R$ 25,00/kg, e
as carpas inteiras entre R$ 6,00 e R$ 10,00/kg.
Na região de Passo Fundo, em virtude da Semana Santa, 14 municípios terão algum
tipo de feira para comercialização de peixes, enquanto em outros municípios 30 produtores
estão ofertando peixe diretamente na propriedade. As principais espécies ofertadas são
tilápia, carpa, traíra, jundiá e lambari, com preços de R$ 6,00 a R$ 18,00/kg, de acordo com a
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espécie e apresentação (sujo ou eviscerado) e de R$ 17,00 a R$ 32,00/kg para o file de
tilápia.
Em Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul, os piscicultores da região Sul se
preparam para a comercialização na Semana Santa. Perspectivas de alta de preços, devido à
escassez de pescado.
Na região de Santa Rosa, a oferta de pescado está normalizada. As temperaturas
mais baixas associadas a um pouco de vento contribuíram para a manutenção dos níveis
adequados de oxigenação dos açudes, o que permite o uso da dose total de arraçoamento.
Com a proximidade da Semana Santa, os produtores aumentam a atenção e o manejo dos
açudes. Em Santa Rosa, um abatedouro de tilápias com sistema de inspeção estadual abate
três mil quilos de peixe por dia. O produto é oriundo de piscicultores de vários municípios
que entregam os peixes para o abatedouro, num sistema similar ao de integração na criação
de suínos. Estão sendo organizadas feiras do peixe em diversos municípios nos finais de
semana e em propriedades onde ocorre despesca dos açudes e comercialização direta ao
consumidor. No momento ocorre reserva de alevinos para povoamento após as despescas
por conta da Páscoa.

APICULTURA
Na região de Bagé, o clima é adequado para a atividade das abelhas, que apresentam
boas condições nutricionais e sanitárias. Com o final da floração das principais lavouras,
ocorre redução na oferta de alimentos para as abelhas, garantida entretanto pelas espécies
florestais e nativas em geral, o que motiva os produtores para uma recuperação da
produtividade, já que o excesso de chuvas prejudicou um pouco a produção. Em
Maçambará, o resultado de análise de abelhas e favos da localidade Serra do Iguariaçá,
encaminhado pela Inspetoria Veterinária do município, apontou presença dos ingredientes
ativos fipronil (inseticida) e estrobilurina (fungicida).
Na região de Passo Fundo, mesmo com as temperaturas mais baixas, os enxames
continuam em atividade, aproveitando as floradas disponíveis. Os preços recebidos pelo
produtor para comercialização direto ao consumidor final variaram entre R$ 20,00 e R$
25,00/kg.
Na região de Pelotas, a alimentação é oferecida com açúcar invertido ou xarope
devido à oscilação da temperatura. Ocorre controle da varroa. Compradores estão
encaminhando amostras de mel para análise devido à identificação de contaminantes como
glifosato e amitraz.
Em Pinheiro Machado, inicia a colheita com produtividade bem abaixo do esperado;
a média é de cinco quilos por colmeia/safra. Em Piratini está havendo comercialização e
planejamento do concurso municipal do mel.
Na região de Santa Rosa, está concluída a colheita. Há relatos de morte de enxames
por parte da maioria dos apicultores. Estima-se uma média de 30 quilos por colmeia nas
duas/três colheitas realizadas. Apicultores se organizam para a venda do mel.
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Na região de Soledade, a semana apresentou condições climáticas propícias para a
apicultura, com intenso movimento das colmeias em função da floração abundante de
espécies nativas (eucaliptos, vassouras, aroeiras, entre outras) nessa época do ano.
Produtores fazem colheita do mel, preferindo fazê-la antes da redução da temperatura
média.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
A granel (R$/kg)
Embalado (R$/kg)
Bagé
10,00
20,00
Caxias do Sul
12,00
24,00
Erechim
15,00 a 20,00
Passo Fundo
20,00 a 25,00
Pelotas
9,50 a 15,00
20,00 a 25,00
Porto Alegre
15,00
25,00
Santa Maria
6,50
16,50 a 22,00
Santa Rosa
6,20 a 14,00
15,00
Soledade
7,00 a 9,00
15,00 a 17,00
Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.
Observação: na região de Santa Rosa, a embalagem de três quilos de mel é comercializada entre R$ 30,00 e R$
50,00/kg.

Eventos
Em Pelotas, preparativos para o IV Concurso Regional de Qualidade do Mel, que
ocorrerá em 22 de maio de 2019. Vários municípios da região estão organizando seus
concursos municipais, prévios para a etapa regional.
Em Cândido Godói, em conjunto com a Associação Godoiense de Apicultores – AGA,
está sendo organizada a Feira do Mel, que ocorrerá no próximo 17 de abril.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2070, 11 abr. 2019)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Leite
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

Unidade

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

11/04/2019

04/04/2019

14/03/2019

12/04/2018

39,61
5,17
6,33
173,24
1,18
31,64
69,93
24,70
3,31
41,60
4,49
08-12/04

39,18
5,17
6,33
175,00
1,18
31,80
71,33
24,70
3,27
41,43
4,48
01-05/04

39,82
5,17
6,36
177,06
1,17
32,55
71,80
24,90
3,17
41,38
4,47
11-15/03

37,40
5,19
6,42
139,33
1,05
36,81
82,21
24,16
3,46
37,64
4,48
09-13/04

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2014/2018
GERAL
48,78
5,97
6,44
203,69
1,22
35,24
81,37
29,79
4,29
39,87
5,28

ABRIL
46,62
5,96
6,17
214,94
1,17
36,08
80,32
28,02
4,25
39,80
5,27

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2070 (11 abr. 2019).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

Alemanha cria mecanismo de alerta de seca
Ferramenta consegue prever a estiagem meses antes dela acontecer
O Gabinete Meteorológico Alemão desenvolveu um sistema de alerta precoce de
seca para ajudar os agricultores a agir. A ideia surgiu depois de 2018, quando uma estiagem
bastante forte atingiu o país e causou vários prejuízos, sendo que 8.000 agricultores foram
forçados a solicitar assistência de emergência.
Sobre o ano passado, Eberhard Hartelt, presidente da Associação de Agricultores
(BWV), falou de uma "seca catastrófica", algo que ele nunca tinha visto. "Toda a estação de
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plantio no outono aconteceu em solo muito seco. Eu tive que replantar os campos, porque a
canola não podia crescer porque não havia umidade no solo", disse Hartelt, acrescentando
que isso provavelmente afetará sua colheita e renda em 2019.
Sendo assim, o Escritório Meteorológico Alemão desenvolveu uma nova ferramenta
de previsão de longo prazo para prever a umidade do solo com seis semanas de
antecedência e alertar os agricultores sobre possíveis secas. Segundo ele, mesmo que não
tenha chovido significativamente durante semanas no verão, as plantas podem sobreviver e
crescer graças à água acumulada nas chuvas de inverno e primavera.
O vice-presidente da DWD, Paul Becker, explica que os níveis de umidade do solo
permanecem relativamente estáveis e não são afetados se chover ou não por um dia ou
dois. Esse recurso os torna ideais para previsões mais precisas e com semanas de
antecedência. "A previsão de chuvas é sempre difícil, especialmente depois de uma semana
... Se olharmos para a umidade do solo, é muito mais fácil fazer previsões", comenta.
Fonte: Agrolink (publicado em 11/04/2019)

Indústria de fertilizantes especiais cresce 19,3%
“Do faturamento total do setor, 83,6% foram oriundos de produtos nacionais"
A indústria brasileira de fertilizantes especiais acabou registrando um crescimento de
19,3% no ano de 2018 sobre 2017, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de
Tecnologia em Nutrição Vegetal (Abisolo). De acordo com a pesquisa, a previsão é de uma
expansão em torno de 21% no faturamento do setor em 2019.
Em 2018, o percentual representa um faturamento bruto de R$ 7,6 bilhões, sendo
que o segmento de fertilizante foliar representou 71% do total faturado. Na sequência vem
o fertilizante organomineral, com 12% de participação, condicionadores de solo, com 10%;
fertilizante orgânico, que teve 4%; e substrato para plantas, com 3% da receita global.
“Do faturamento total do setor, 83,6% foram oriundos de produtos nacionais e 16,4%
vieram de importações. Em termos de categorias comercializadas, os fertilizantes
organominerais foram os que registraram maior crescimento de vendas, com avanço de 21%
sobre o resultado de 2017”, indicou a Abisolo.
Quando levados em consideração os tipos de culturas, o estudo indicou que 47% das
vendas totais do setor tiveram como destino a lavoura da soja, seguida de frutas, hortaliças
e legumes (11%), milho (11%), café (9%) e a cana-de-açúcar, ficando com 6%. O restante foi
dividido entre citros, algodão, feijão, pastagem, arroz, reflorestamento e plantas
ornamentais.
Nesse cenário, foram comercializados 815,9 milhões de litros, sendo que, desse total,
54% foram de fertilizantes foliares, com um total de 441,3 milhões de litros. Os
organominerais atingiram a marca de 373,3 milhões de litros.
Fonte: Agrolink (publicado em 11/04/2019)
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