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Palavra da Casa

Agricultura divulga período de vacinação e Programa de Vigilância de Fronteira
para combater a febre aftosa no Estado
Na próxima segunda-feira (16/03), começa a primeira etapa da campanha de vacinação
contra a febre aftosa, que vai até dia 14 de abril. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr), recomenda que os produtores procurem imunizar os animais
na segunda quinzena de março. Dessa forma, segundo o titular da secretaria, Covatti Filho, as
empresas terão uma gestão adequada de seus estoques e evitará a falta de vacina pela procura
de última hora.
A expectativa da Seapdr é de que 12,6 milhões bovinos e bubalinos de todas as idades
sejam imunizados. E a dose das vacinas segue a mesma das etapas anteriores. É importante
destacar que os produtores devem comprar as doses necessárias para a vacinação do seu
rebanho em casas agropecuárias credenciadas pela Seapdr. Após, deverão comprovar a
vacinação através da apresentação da nota fiscal até o dia 22 de abril de 2020.
Além do período para a vacinação, a Seapdr reuniu ontem (11/03) representantes das
forças de segurança estadual e nacional do setor produtivo para a articulação em torno do
Programa de Vigilância de Fronteira – Sentinela, que será implementado para evitar a
reintrodução do vírus da febre aftosa. O aumento da presença do Estado nas fronteiras com
Uruguai e Argentina tem como objetivo garantir a sanidade do rebanho de bovinos e bubalinos
quando da evolução do status sanitário do Estado para livre de aftosa sem vacinação.
O programa tem área de abrangência de 50 quilômetros da faixa de fronteira,
envolvendo 59 municípios nas fronteiras com Uruguai e Argentina, com 64.842 propriedades
rurais e rebanho de 4,4 milhões de cabeças. A metodologia de trabalho prevê distribuição das
equipes e gerenciamento das atividades em quatro blocos - Jaguarão, Santana do Livramento,
São Borja e Santa Rosa. A operacionalização do programa se dará por meio de convênios entre a
Seapdr e outras pastas e órgãos da administração do Estado e do governo federal.
E por prestar Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) aos pecuaristas
familiares gaúchos, a Emater/RS-Ascar, em parceria com o Mapa e Seapdr, divulga e dá as
orientações necessárias aos produtores.
Geraldo Sandri – presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar
DESTAQUES
Colheita da soja chega a 8% da safra.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NO PERÍODO DE VERÃO 2019-2020
O verão 2019-2020 se caracterizou pela forte estiagem no RS. Em dezembro, a
precipitação acumulada mensal oscilou entre 30 e 60 mm, e apenas na Fronteira Oeste,
Missões, alto vale do Uruguai e no Planalto, os valores foram mais significativos e variaram
entre 100 e 150 mm.
Janeiro apresentou o retorno de chuvas expressivas; no entanto, a distribuição
permaneceu irregular, com ocorrência de altos volumes em curtos períodos. O predomínio
do ar quente manteve o forte calor, o que favoreceu a ocorrência de chuvas, típicas de
verão, em todo Estado; porém a atuação de três frentes frias e de uma área de baixa pressão
provocaram chuvas com altos valores em diversas regiões. Em praticamente todo RS, a
precipitação acumulada mensal em janeiro superou 120 mm; em alguns municípios da
Fronteira Oeste, Missões, Planalto, região Central, Serra do Nordeste e nos Campos de Cima
da Serra, os valores excederam 200 mm.
Em fevereiro ocorreram curtos eventos de chuva, intercalados com períodos secos
mais extensos, agravando a condição de estiagem estabelecida. Ocorreram alguns casos de
chuva intensa, especialmente sobre as faixas Norte e Nordeste, o que melhorou a
capacidade hídrica em algumas localidades; mesmo assim, os totais ficaram abaixo do
esperado na maioria das regiões. Em alguns dias, o ingresso de massas de ar seco
determinou a ocorrência de padrão similar ao do outono, com grande amplitude térmica,
com noites e madrugadas mais frias e temperaturas elevadas ao longo do dia.
À comparação das séries climáticas, o período de verão 2019-2020 deve ser
considerado seco na maioria dos municípios. Abaixo são apresentados os totais de chuva e
as diferenças em relação à média histórica de dezembro de 2019 e de janeiro e fevereiro de
2020.
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A condição de estiagem ou de chuva pode ser quantificada por índices
meteorológicos, que determinam o grau de intensidade do evento. A técnica dos percentis
(Decis), proposta por Pinkayan (1966), pode ser usada para estabelecer e monitorar períodos
secos ou chuvosos sobre uma região específica.
Assim, utilizando a técnica dos percentis, foram determinados para os últimos 60
anos (1961-2020) os totais de chuva acumulada para o trimestre de verão (dezembro,
janeiro e fevereiro), caracterizando os valores como extremamente seco, muito seco, seco,
normal, chuvoso, muito chuvoso e extremamente chuvoso.
O quadro abaixo mostra o número de ocorrências dentro das classes estabelecidas
nas estações da rede INMET/SEAPDR para diferentes regiões do Estado. A análise mostra
que praticamente um terço dos períodos de verão apresentaram eventos secos, muito secos
ou extremamente secos no RS.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 12 A 18/03/2020
Na próxima semana, deverá ocorrer o retorno de chuvas significativas para o RS. Na
quinta-feira (12) o tempo permanecerá seco e quente em todo Estado, e apenas nas áreas
de fronteira com o Uruguai e na Zona Sul poderão ocorrer chuvas fracas e isoladas. Entre a
sexta (13) e o sábado (14), o calor aumentará, com valores de temperatura próximos a 40°C
em diversas localidades. No domingo (15), a propagação de uma frente fria muda a condição
da atmosfera e são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões. De forma geral são
chuvas de baixo volume, porém não se descarta a ocorrência de temporais isolados. Na
segunda (16), a nebulosidade seguirá predominando, com pancadas isoladas de chuva na
maioria das regiões. Entre a terça (17) e a quarta-feira (18), o deslocamento de uma área de
baixa pressão favorecerá a ocorrência de chuva em todo Estado, com possibilidade de
temporais isolados, associados a fortes rajadas de vento.
Os volumes de precipitação esperados deverão ser inferiores a 20 mm nas Missões,
vale do Uruguai, faixa Central, região Metropolitana e no Litoral Norte. Nas demais regiões,
os valores deverão variar entre 20 e 35 mm; porém, em algumas localidades da fronteira
com o Uruguai, os totais poderão superar 40 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
As lavouras de soja no Estado encontram-se nas seguintes fases: 1% em
desenvolvimento vegetativo, 7% em floração, 48% em enchimento de grãos, 36% maduro, e
8% das lavouras foram colhidas. O novo levantamento de produtividade até 09 de março
aponta para uma redução média de -32,3% na produtividade das lavouras do Rio Grande do
Sul, ficando em 2.245 quilos por hectare. A produção, por consequência, reduziu até o
levantamento -32,2% do que era estimado inicialmente, baixando para 13,3 milhões de
toneladas.
Fases da cultura da soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 12/3

Em 12/3

100%
2%
11%
60%
23%

100%
1%
6%
61%
25%

100%
2%
6%
59%

4%

7%

8%

Em 12/3

Em 05/3

100%
1%
7%
48%
36%
8%

25%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.

*Média safras 2015-2019.

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, 34% das lavouras estão em
enchimento de grãos, 60% na fase de maturação e 6% já foram colhidas. O potencial
produtivo tem reduzido devido à estiagem, que provoca maturação irregular das lavouras;
em uma mesma área há plantas secas, plantas verdes, com retenção de folhas e plantas sem
vagens. Com a umidade do ar muito baixa e devido à elevação das temperaturas durante a
tarde, as vagens em estádio mais avançado de maturação estão se abrindo naturalmente
(deiscência das vagens), somente sob a ação do clima, conferindo aumento das perdas. Nas
áreas mais afetadas, há aumento de solicitação de Proagro. Nas lavouras já colhidas, é baixa
a qualidade das sementes, com grande quantidade de impurezas misturadas aos grãos. Já
nas lavouras com irrigação, a produtividade está próxima a cinco mil quilos por hectare. Nos
municípios mais ao Norte da região, onde as precipitações foram mais regulares e em maior
volume, os produtores continuam a programação de controle de pragas e doenças, embora
a pressão de doenças para esta safra seja considerada pequena. Nos locais mais impactados
pela estiagem, os produtores estão suspendendo a aplicação de fungicidas; seguem
monitorando a incidência de ácaros e tripes e controlando quando necessário.
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Na região de Santa Rosa, 3% da cultura está em desenvolvimento vegetativo, 4% em
floração, 66% em enchimento de grãos, 24% em maturação e 3% foram colhidos. Com mais
uma semana sem chuvas, associada à temperatura em elevação e baixa umidade do ar, o
aspecto da cultura e a expectativa de produtividade apresentaram forte retrocesso, pois
estão afetadas principalmente as culturas nas fases de maturação e formação de grãos,
agravando a situação de perdas. Muitas lavouras apresentam maturação forçada e precoce.
Em áreas com solos rasos e pedregosos, assim como em lavouras com solos compactados, os
sintomas de estresse hídrico têm se caracterizado por plantas com folhas murchas e viradas
na maior parte das lavouras, além da má formação de vagens. Tal condição é preocupante,
tendo em vista principalmente o forte calor e estiagem para lavouras que no momento estão
em enchimento de grãos e maturação, e naquelas em que inicia a senescência de final de
ciclo (amarelecimento); além disso, o estresse hídrico prejudica também a finalização das
vagens do terço superior das plantas. As lavouras implantadas na costa do rio Uruguai são as
que apresentam o menor percentual de perdas; nos municípios localizados mais a Leste, os
percentuais de perdas são maiores. A presença de pragas é pequena, mas registra-se a
recorrência de percevejos. Boa parte das lavouras está recebendo a última aplicação de
fungicida para controle de ferrugem, que não foi registrada nos monitoramentos realizados.
As doenças observadas estão fortemente relacionadas ao final do ciclo, sendo recorrente o
cancro da haste nas lavouras.
Na de Santa Maria, as lavouras de soja estão predominantemente na fase de
enchimento de grãos (56%), e a colheita já alcança 5% da área plantada.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, a cultura é plantada mais
cedo na Fronteira Oeste; 93% das lavouras estão em estádio reprodutivo (floração e
enchimento de grão), 6% em maturação e em 1% inicia a colheita. Nos municípios ao Sul e
no centro da regional, em 100% das lavouras a fase é reprodutiva (floração e enchimento de
grãos). As condições de falta de chuva têm causado queda de flores, redução do número de
vagens e do peso de grãos. Produtores acionam seguros das lavouras e Proagro, sobretudo
nos municípios de Manuel Viana, Maçambará e Hulha Negra.
Na de Soledade, 4% das lavouras se encontram em floração, 80% em enchimento de
grãos, 15% em maturação e inicia a colheita em 1% da área cultivada. Diante do quadro
atual de altas temperaturas, intensa insolação e sem precipitações, a cultura submetida ao
estresse hídrico tem apresentado queda de vagens, falhas de grãos nas vagens e tendência
de menor tamanho do grão, o que reflete em redução de rendimento. Em geral, o estado
fitossanitário se mantém bom, com baixa incidência de doenças devido ao clima seco
desfavorável às mesmas. Com relação a pragas, registrou-se de forma pontual a incidência
de lagartas, percevejos, tripes e ácaros.
Na de Frederico Westphalen, 1% das lavouras ainda estão na fase de
desenvolvimento vegetativo, 7% em floração, 40% em enchimento de grãos, 37% em
maturação e 15% já estão colhidas. O rendimento médio obtido até o período é de 3.140
quilos por hectare. As perdas que ocorrem na região são maiores nas lavouras implantadas
em solos rasos. Essas condições têm dificultado a realização dos tratos culturais de controle
de doenças fúngicas e de pragas.
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Na de Erechim, 50% da cultura encontra-se em enchimento de grãos, 40% em
maturação e 10% das lavouras já foram colhidas. O aspecto geral é muito bom. A
produtividade alcançada é de 2.850 quilos por hectare.
Na região da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, a área dos Coredes Serra, Campos
de Cima da Serra e Hortênsias está sofrendo o terceiro período de estiagem durante essa
safra: o primeiro, de novembro a janeiro, o segundo durante 25 dias em fevereiro e o
terceiro perdura sem registro de chuva desde 26 de fevereiro até agora. A falta de umidade
no momento está afetando a finalização do enchimento de grãos, reduzindo o tamanho e o
peso dos grãos. Permanecem baixos os níveis populacionais de pragas nas áreas onde os
produtores utilizam as técnicas de monitoramento, dispensando a aplicação de produtos
para controle até o momento. A colheita já iniciou, com rendimento variando entre 1.500 e
três mil quilos por hectare, conforme a localização das lavouras.
Na de Porto Alegre, 4% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 16% em
floração, 60% em enchimento de grãos, 19% em maturação e 1% foi colhido. A maior parte
das áreas está em floração e enchimento de grãos, fases durante as quais a restrição de água
é um fator crítico para o pleno desenvolvimento do potencial das plantas; assim, as perdas
são inevitáveis. A região Carbonífera é onde se apresentam perdas mais significativas. A
colheita iniciada na semana em Arroio dos Ratos apresentou perda de produtividade,
fechando entre 15 e 18 sacas por hectare. Em geral, as lavouras estão sadias, sem presença
de doenças. Há ataque de lagartas, exigindo cuidados por parte dos produtores.
Na de Pelotas, as lavouras estão predominantemente em enchimento de grãos (66%)
e em floração (21%), fases críticas para o consumo de água pelas plantas. A situação de
estresse hídrico que as lavouras acumulam até aqui tem determinado a ampliação das
perdas na regional devido à redução no potencial produtivo. A sucessão de dias secos,
associada à radiação solar intensa e à baixa umidade relativa do ar, agrava ainda mais as
perdas na cultura. Mesmo que os cultivares semeados sejam de ciclo indeterminado, com
florações, formação de vagens e enchimento de grãos num período bem mais alongado, as
perdas de produtividades estão se intensificando a cada dia em razão da falta de chuva. A
colheita que iniciou na região já evidencia esse quadro. Em São Lourenço do Sul e Pelotas,
com 2% da área colhida, as produtividades estimadas atualmente variam entre 1.400 e 1.500
quilos por hectare, em oposição aos 1.500 e 1.920 hectares previstos anteriormente para
cada município.
Na de Passo Fundo, 51% das lavouras estão em enchimento de grãos, 39% em
maturação e 10% foram colhidas. Os produtores seguem realizando tratamentos
fitossanitários para prevenção de doenças. Em geral, a ocorrência de insetos-praga é
limitada. Mas a falta das precipitações dos últimos meses, associada às altas temperaturas,
tem prejudicado o desenvolvimento da cultura, o que trará redução no rendimento.
Mercado (saca de 60 quilos)
Segundo o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar para a soja
comercializada no Estado, a cotação média foi de R$ 83,35/sc., com aumento de 4,19% em
relação à da semana anterior.
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Na região de Santa Rosa, a soja foi comercializada a R$ 80,31; em Caxias do Sul, a R$
82,75 e na região de Ijuí, ao preço médio de R$ 81,72; em Santa Maria, é de R$ 82,26 e na de
Porto Alegre, de R$ 86,60. Na região de Bagé, o preço oscilou entre R$ 75,00 e R$ 88,00; em
Erechim, é de R$ 84,00 e na de Soledade, R$ 81,50; na região de Frederico Westphalen, a
variação foi entre R$ 81,00 e R$ 82,00; na de Pelotas, entre R$ 84,50 e R$ 92,00/sc.
Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 83,35/saca de 60 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2118, de 12 de março de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Milho
As lavouras no Estado estão nas seguintes fases: 5% em germinação e
desenvolvimento vegetativo, 7% em floração, 18% em enchimento de grãos, 13% maduro e
57% já foram colhidos. O novo levantamento de produtividade nas lavouras apresenta
redução média de -26,3% no Estado em relação à estimativa inicial. Com isso, a
produtividade fica em 5.679 quilos por hectare, enquanto a estimativa era de 7.710 quilos
por hectare. A produção reduz -25,2%, com volume total ficando em 4,4 milhões de
toneladas.
Fases da cultura do milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 12/3

Em 12/3

Em 12/3

Em 05/3

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. vegetativo

5%

6%

5%

5%

Floração

7%

7%

7%

7%

Enchimento de grãos

18%

17%

19%

23%

Maduro e por colher

13%

17%

16%

16%

Colhido

57%

53%

53%

49%

Plantio

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.

*Média safras 2015-2019.

Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, 81% das lavouras já foram colhidas.
A produtividade média nas lavouras de sequeiro está em 7.397 quilos por hectare e, nas
áreas irrigadas, atingiu 12 mil quilos por hectare. Das demais lavouras da região, 14% delas
estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 3% em floração, 1% em enchimento de grãos
e 1% em maturação. As condições do tempo preocupam os produtores, pois a falta de
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umidade no solo compromete as lavouras em desenvolvimento, e o forte calor provoca
problemas na polinização, gerando espigas malformadas. Essas condições têm provocado
atraso na aplicação de adubação de cobertura nitrogenada nas plantas que estão no estágio
fenológico propício. Em geral, é bom o estado fitossanitário das lavouras, com alguns casos
de ataque da lagarta do cartucho.
Na regional de Frederico Westphalen, 85% das lavouras já estão colhidas. O
rendimento das áreas com híbridos precoces variou entre 130 e 160 sacos por hectare. Nas
plantadas a partir da segunda quinzena de setembro, a estiagem tem afetado o
desenvolvimento da cultura, gerando perdas de rendimento.
Na de Ijuí, a cultura está em fase final de colheita (97%), evidenciando-se diminuição
na produtividade das lavouras mais tardias. O rendimento médio alcançou 121 sacos por
hectare. Devido às altas temperaturas durante o ciclo da cultura, houve diminuição da
produtividade até mesmo nas áreas irrigadas.
Na de Erechim, segue se intensificando a colheita, já realizada em 85% da área da
cultura. O rendimento médio está em 126 sacos por hectare. As fases nas demais lavouras
são enchimento de grãos (10%) e maturação (5%).
Na de Soledade, 20% das lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 5%
em floração, 15% em enchimento de grãos, 5% em maturação e 55% já foram colhidas. A
produtividade média é de 3.726 quilos por hectare. As lavouras com semeadura tardia (em
dezembro, janeiro e fevereiro) implantadas em áreas de restevas de tabaco, milho safra e
feijão já apresentam sinais de estresse hídrico e perdas de rendimento devido à falta de
chuva. Por conta do clima seco, estão paralisados os tratos culturais de adubação
nitrogenada em cobertura e de controle de plantas invasoras em lavouras com semeadura
mais tardia. Os cuidados se mantêm em relação a ataques de lagartas. O controle está sendo
difícil mesmo em milhos Bts; muitos agricultores estão solicitando às biofábricas as
vespinhas - Trichogramma pretiosum – como tecnologia complementar no controle da
lagarta Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho do milho).
Na regional de Santa Maria, as lavouras de milho safra estão em maturação e
colheita, e as do segundo plantio encontram-se nas fases que vão do desenvolvimento
vegetativo até o da maturação. A sequência de dias sem chuvas na região acarreta perdas na
produtividade; com tendência é de agravamento nas perdas caso se persistir.
Na de Bagé, em Itaqui, Maçambará, São Borja e Itacurubi a colheita foi concluída. As
áreas de milho safrinha recém-implantado estão em desenvolvimento vegetativo, com
previsão de se efetivar em mil hectares plantados. Nas lavouras plantadas primeiro,
predominam as fases de floração e enchimento de grãos. Nas áreas que dispõem de
irrigação, concentradas na Fronteira Oeste, a estiagem não gerou perdas. Já nas lavouras de
sequeiro, as perdas se acumulam e já refletem nas criações dos produtores, como a
avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, tanto pela redução da disponibilidade de
grãos quanto pela diminuição da silagem.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, 22% da cultura está em
desenvolvimento vegetativo, 31% em floração, 43% na fase de enchimento dos grãos e 4%
das lavouras já foram colhidas. A predominância das fases de floração e enchimento de
grãos num período de déficit de água na planta e no solo remete à diminuição no
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rendimento da cultura. Em São Lourenço do Sul e Pelotas, a colheita já alcança 5%; em
Canguçu, 6% e em Capão do Leão, 10%. As produtividades têm variado: em Canguçu chegou
a 1.701 quilos por hectare; em São Lourenço do Sul, a 2.160 quilos por hectare.
Na região de Porto Alegre, 43% das lavouras estão colhidas, 10% em
desenvolvimento vegetativo, 8% em floração, 17% em enchimento de grãos e 22% delas
encontram-se em maturação. Praticamente todas as lavouras apresentam alguma perda em
função da estiagem. Há áreas nas quais as plantas estão com folhas e espigas secas, o que
diminuirá o rendimento da cultura. No momento, a fitossanidade das lavouras é boa. Casos
isolados de incidência de lagartas exigiram controle.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, o período de tempo seco tem
favorecido as atividades de colheita das áreas maduras; por outro lado, já evidencia
prejuízos no desenvolvimento vegetativo das áreas semeadas após a colheita do milho
silagem e também das lavouras em enchimento de grãos. A estiagem tem promovido
impactos variados na região; em Montauri, Serafina Correa, Paraí e André da Rocha, as
perdas são mais expressivas do que as ocorrem em Vacaria e Bom Jesus. O rendimento
médio alcançado é de 5.759 quilos por hectare.
Na de Passo Fundo, 3% das lavouras estão em fase de enchimento de grãos, 24% em
maturação e 73% já foram colhidas. A continuidade das condições do tempo, com reduzido
volume de precipitações e distribuição irregular, tem gerado dificuldades para o
desenvolvimento da cultura, sobretudo durante a fase de enchimento de grãos. O
prolongamento da estiagem tem forçado os produtores a solicitarem vistorias para
comprovar as perdas e acessar o seguro agrícola.
Mercado (saca de 60 quilos)
Segundo o levantamento semanal de cotações realizado pela Emater/RS-Ascar, o
preço médio do milho no Estado ficou em R$ 44,15/sc., com aumento de 0,43% em relação
ao da semana anterior.
Na regional de Santa Rosa, o preço está cotado em R$ 42,00/sc.; em Frederico
Westphalen, variou entre R$ 43,00 e R$ 44,00; na de Pelotas os preços variaram entre R$
42,00 e R$ 50,00; na de Ijuí, chegou a R$ 47,57; em Bagé, os preços têm variado entre R$
41,00 e R$ 48,00. Em Caxias do Sul, o preço médio permaneceu em R$ 44,50; em Ijuí, em R$
43,65; na regional de Soledade, em R$ 43,50; em Santa Maria, o preço médio chegou a R$
44,78 e em Porto Alegre a R$ 47,70/sc.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 44,15/saca de 60 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2118, de 12 de março de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.
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Milho silagem
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, 39% das áreas estão
colhidas. A silagem elaborada tem apresentado qualidade inferior e rendimentos muito
aquém dos alcançados em períodos de precipitações regulares.
Na região de Ijuí, o milho safrinha destinado à confecção de silagem apresenta
desenvolvimento lento, com folhas enroladas durante o dia, mas retomando a turgescência
durante a noite, principalmente devido à diminuição das temperaturas nas madrugadas.
Na regional de Porto Alegre, 5% dos cultivos destinados à silagem se encontram na
fase de desenvolvimento vegetativo, 5% em floração, 10% em enchimento de grãos, 14% em
maturação e 66% já foram colhidos. O prolongamento do período de estiagem tem
provocado diminuição do rendimento em função da redução da massa verde e do número
de grãos formados. O preço de comercialização da silagem está em R$ 320,00/ton.

Arroz
A permanência das condições de tempo seco no Rio Grande do Sul tem favorecido a
cultura que se encontra com bom estande de plantas e bom desenvolvimento; por outro
lado, os mananciais vêm se ressentindo na reposição dos volumes de água e já apresentam
sinais de diminuição. No período, em 1% das lavouras a fase é de germinação e
desenvolvimento vegetativo, 6% delas estão em floração, 26% em enchimento de grãos,
44% em maturação e 23% foram colhidos.
Fases da cultura do arroz no Rio Grande do Sul
Safra anterior

Média*

Em 05/03

Em 12/3

Em 12/03

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos

1%
6%
26%

2%
19%
34%

1%
7%
30%

1%
8%
31%

Maduro e por colher

44%

36%

42%

41%

Colhido

23%

9%

20%

19%

Arroz 2020
Fases
Plantio

Safra atual
12/3

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

Na regional de Bagé, o tempo seco vem favorecendo as atividades de colheita; no
período, 26% das lavouras já foram colhidas, e a produtividade obtida foi de 8,5 toneladas
por hectare. Por outro lado, a ausência de chuvas tem preocupado os produtores devido à
diminuição da disponibilidade dos mananciais de irrigação. Em geral, as lavouras vêm
apresentando bom estado fitossanitário; com o tempo ensolarado e com poucas chuvas, não
há relatos de ataques de insetos e incidência de doenças.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, foram colhidos 4% da
cultura, e a colheita se intensifica. As demais lavouras estão nas fases de floração,
enchimento de grãos e maturação. Em Piratini, 50% das lavouras já foram colhidas, em
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Turuçu 30%, e 20% em Rio Grande e Pedro Osório. Os rendimentos em Rio Grande chegaram
a 9.205 quilos por hectare; em Jaguarão, a 8.366 quilos por hectare; Pedro Osório, 8.600
quilos por hectare e em São Lourenço do Sul, o rendimento foi de 7.547 quilos por hectare.
Na de Soledade, 17% da cultura está em floração, 63% em enchimento de grãos, 12%
em maturação e 8% das lavouras já foram colhidas. As lavouras semeadas no cedo estão nas
fases de enchimento de grãos, maturação e colheita; as implantadas mais tardiamente, em
florescimento. A condição climática favorável à cultura – com radiação solar intensa e
temperaturas na média, associada à irrigação, vem garantindo bom potencial produtivo das
lavouras de arroz. As já colhidas apresentam rendimento médio de 7,3 mil quilos por
hectare, com grãos de ótima qualidade. Há lavouras nas quais a produtividade estimada vem
caindo em função da necessidade de racionar o consumo de água de irrigação; caso não
ocorrerem chuvas volumosas nos próximos dias, as perdas tendem a aumentar.
Na de Santa Maria, em geral, a cultura se encontra com bom desenvolvimento,
diante das ótimas condições de tempo com elevada taxa de luminosidade. Mas os efeitos da
estiagem já começam a ser sentidos; em algumas áreas, a água para irrigação é retirada de
cursos cuja vazão está drasticamente reduzida.
Na região administrativa de Santa Rosa, as lavouras de implantação precoce têm
apresentado boa produtividade devido às boas condições do tempo durante o
desenvolvimento da cultura e no momento da colheita. O rendimento médio tem chegado a
8.100 quilos por hectare. Nas áreas implantadas no tarde, deve haver redução da
produtividade em função de alguns dias frios ocorridos durante a floração e o enchimento
de grãos, fator que interfere na qualidade de grão inteiro.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, 16% das lavouras foram colhidas;
6% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 32% em enchimento de
grãos e 35% em maturação. Em geral, as lavouras estão sadias, sem doenças e pragas,
condição favorecida pelo tempo seco. O controle de doenças, principalmente a brusone,
está sendo realizado nas áreas com variedades que sem resistência.

Mercado (saca de 50 quilos)
No levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar, a cotação do
arroz no RS alcançou preço médio de R$ 49,30/sc., com aumento de 0,96% em relação ao da
semana anterior.
Na regional de Bagé, o preço manteve a cotação de R$ 47,00; na de Soledade, o arroz
foi comercializado a R$ 47,55; na de Pelotas, o preço variou entre R$ 46,00 e R$ 53,00; em
Santa Maria, o preço interrompeu a sequência de alta e teve leve queda de 40 centavos em
relação ao da semana anterior, sendo cotado a R$ 48,38. Na de Santa Rosa, o preço
manteve-se em R$ 48,50, e na regional de Porto Alegre, o produto foi cotado a R$ 50,00/sc.
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Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 49,30/saca de 50 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2118, de 12 de março de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Feijão 1ª safra
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, o feijão é a cultura de
grãos mais impactada pelas adversidades climáticas ocorridas desde o início da semeadura
até o final do ciclo, principalmente pelo efeito prejudicial da estiagem nas fases da floração e
enchimento dos grãos. Estão colhidos 63% das áreas semeadas, estando concluída em
Canguçu, Santana da Boa Vista e São Lourenço do Sul. Nas demais áreas na região, a cultura
está em fase de maturação.
Na de Caxias do Sul, nos Campos de Cima da Serra, a fase é predominantemente de
enchimento de grãos; as primeiras lavouras começam a entrar em maturação. A expectativa
de rendimento é de 2.200 quilos por hectare.
Feijão 2ª safra
Na regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, a segunda safra está
semeada e se encontra na fase de emergência e desenvolvimento vegetativo. A expectativa
é de produtividade acima dos 1.800 quilos por hectare. Em geral, as lavouras estão com
bom estande, mas já se ressentem da ausência de umidade no solo, fator igualmente
restritivo para a realização da primeira aplicação de adubação nitrogenada.
Na de Santa Rosa, as lavouras do feijão safrinha entram em floração e apresentam
folhas baixeiras amareladas e secas devido à falta de umidade no solo; essa condição
preocupa os produtores em função da continuidade de dias quentes e secos. Em
andamento, o controle de ervas daninhas.
Diante da falta de chuva na região de Santa Maria, os plantios seguem
interrompidos. A sequência de dias secos tem impedido a realização dos tratos culturais nas
áreas implantadas.
Na de Ijuí, os produtores têm desistido de implantar as últimas lavouras que não
contam com irrigação, impactando na diminuição da área da safrinha. Já nas áreas cultivadas
com irrigação, as lavouras estão com excelente desenvolvimento e baixa pressão de pragas e
doenças. Nas demais áreas, ocorre o inverso, com plantas já apresentando paralisação do
crescimento, amarelecimento e queda de folhas e abortamento de flores.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Soledade, 98% das lavouras se
encontram em desenvolvimento vegetativo e 2% em floração. A escassez de chuvas vem
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diminuindo o teor de umidade do solo, afetando assim o crescimento e o desenvolvimento
vegetativo, e as plantas já apresentam estresse hídrico. Cultura com ótimo estado
fitossanitário, por conta do clima mais seco, que reduz a pressão de doenças. Os tratos
culturais de adubação nitrogenada em cobertura e para controle de plantas invasoras estão
paralisados devido à baixa umidade do solo. O clima seco também reduziu os tratamentos
fúngicos preventivos, principalmente para o controle da antracnose.
Em Cristal, Camaquã, Dom Feliciano, São Jerônimo, Caraá, Maquiné, Mampituba,
Cerro Grande do Sul e Santo Antônio da Patrulha, principais produtores da região
administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, a área das lavouras destinadas à
segunda safra está reduzida devido à falta de umidade do solo, que prejudica o
desenvolvimento da cultura e limita a realização dos tratos culturais.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio do feijão no Estado foi cotado a R$ 143,61/sc., com aumento de
1,57% em relação ao da semana anterior, conforme o levantamento semanal de preços da
Emater/RS-Ascar.
Na região de Frederico Westphalen, o preço foi cotado entre R$ 130,00 e R$
140,00/sc.; na de Soledade, o preço médio tem se mantido em R$ 142,50; na de Ijuí, em R$
132,50; em Pelotas, variou entre R$ 180,00 e R$ 290,00, e em Santa Maria, o feijão foi
cotado entre R$ 130,00 e R$ 150,00. Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, ficou
entre R$ 130,00 e R$ 195,00; na de Porto Alegre, o preço é de R$ 272,00/sc.
Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 143,61/saca de 60 kg)
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Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, as condições climáticas
de tempo seco e forte insolação dificultam a produção de espécies olerícolas cultivadas a
campo, principalmente em função da baixa umidade relativa do ar e do solo. A irrigação tem
sido usada com maior frequência; ainda assim, não há condições de preparo do solo para
futuros cultivos. Mudas recém-transplantadas tiveram pegamento reduzido e demanda por
irrigação recorrente. Nos cultivos protegidos, há ocorrência de pragas, principalmente tripes,
mosca-branca e ácaros. Há produção de folhosas como alface, rúcula e couve-folha somente
em hortas com irrigação e com telas de sombreamento. Há forte ataque de lagartas (Ascia
monuste), pulgões, ácaros, tripes e coleópteros crisomelídeos, sendo necessária a aplicação
de inseticidas. Cucurbitáceas seguem em plena colheita. Com relação à rastreabilidade, os
mercados locais já implementaram as cobranças da procedência dos produtos.
Na regional de Ijuí, o cenário apresenta tendência de concentração da produção de
olerícolas com aumento de escala e redução do número de produtores, principalmente
devido à falta de mão de obra nas propriedades. O polo produtivo de Ijuí, o maior da região,
vem adotando mais mecanização, automatização da irrigação e cultivo protegido,
retomando inclusive o uso de produtos biológicos nos tratos culturais para atender a
demanda de consumidores preferenciais de produtos orgânicos. As culturas de verão, como
abóboras para saladas e vagens, estão em final de ciclo, diminuindo a oferta local. Nestas
culturas há aumento da incidência de pragas e doenças. A batata-doce apresenta
desenvolvimento razoável, mas atraso na formação das raízes tuberosas. A implantação de
culturas e cultivares de inverno foi retardada devido à dificuldade de preparo do solo e
também por causa de temperaturas muito altas para o transplantio das mudas em cultivos a
campo. Os preços praticados na região permaneceram estáveis para a maioria dos produtos,
exceto para alface, comercializada a R$ 1,92/cab., para mandioca sem casca a R$ 4,80/kg e
para tomate a R$ 5,00/kg.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, segue a condição de seca. O
transplante de hortaliças e o plantio de cenoura e beterraba estão praticamente paralisados.
Os cultivos de maneira geral, irrigados ou não, apresentam perdas de produção e qualidade,
com diminuição de oferta. Cultivos a campo sem sistemas de irrigação aumentam as perdas
a cada semana sem chuvas. Alguns municípios apresentam situações de falta de água para
irrigação. Folhosas em cultivos protegidos seguem com bom desenvolvimento. Alguns
produtores começam a limitar a irrigação pela redução de disponibilidade de água. O
desenvolvimento e a polinização do pepino conserva em cultivo protegido e irrigado estão
prejudicados em razão da baixa umidade do ar. Encerrou a colheita de tomate produzido a
campo; no cultivado em estufas, produtores realizam plantio e manejo dos plantios novos.
As altas temperaturas prejudicam os cultivos em estufa. Segue a colheita de abóboras e
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morangas; em muitas áreas, apresenta perdas expressivas e vem sendo finalizada
antecipadamente em função da seca. A oferta de milho verde sofreu redução em virtude da
menor produção e devido a perdas de qualidade das espigas. Continuam significativas a
incidência de vaquinha e brocas no tomate e no pepino e a de lagarta da couve e traça-dascrucíferas no brócolis, couve-flor e repolho. No entanto, a incidência de doenças fúngicas e
bacterioses é baixa em função da condição de clima seco. Os preços pagos ao produtor na
semana foram os seguintes: para aipim, R$ 35,00/cx. de 22 quilos; morangas Cabotiá a R$
15,00 e a vermelha a R$ 8,00/sc. de 20 quilos; milho verde a R$ 0,35/unid.
Na regional de Bagé, as condições climáticas que persistem sem chuvas causam
impactos negativos acentuados nas culturas a campo. Há relatos de ataques de tripes e
ácaros nas culturas folhosas e no tomate. Folhosas seguem com desenvolvimento lento e
tamanho reduzido. Produtores enfrentam dificuldades na produção de mudas de alface e na
semeadura de salsa, rúcula, cenoura, beterraba, repolho e brócolis para atender as
chamadas do PNAE. Batata-doce e mandioca apresentam bom desenvolvimento, e não há
ocorrência de doenças. Cultivos hidropônicos e semi-hidropônicos em ambientes protegidos
mantêm oferta de produtos.
Na regional de Pelotas, há perdas expressivas na cultura da abóbora em Herval e
outros municípios produtores; as perdas também são registradas na olericultura comercial,
em razão da falta de água em reservatórios e açudes utilizados na irrigação. Caso não chova,
não haverá recuperação dos volumes de água reservada e essa situação poderá se
intensificar e ocasionar redução da oferta e desabastecimento, com elevação dos preços das
hortaliças aos consumidores finais. Olericultores utilizam muita água, reduzindo de forma
acentuada o nível dos reservatórios. A diminuição da oferta de hortaliças é causada
principalmente pelo excesso de calor, pela baixa umidade relativa do ar e à alta
evapotranspiração. Há redução da oferta das culturas em geral. Ocorre queima das plantas –
principalmente entre as folhosas, devido aos efeitos da estiagem acentuada, do calor e da
falta de água para irrigação. Feijão-vagem, tomate e pimentão estão com bom
desenvolvimento e em colheita. O clima seco favorece a sanidade das plantas e a colheita.
Brócolis e repolho apresentam boa sanidade. A cenoura está nas fases de semeadura até
colheita, com ciclos de 70-80 dias, bom desenvolvimento e com aumento da oferta. O preço
recebido pelos produtores é o seguinte: para o tomate, entre R$ 55,00 e R$ 60,00/cx. de 20
quilos; pimentão, entre R$ 15,00 e R$ 20,00/cx. de 10 quilos; alface, entre R$ 25,00 e R$
30,00/cx. com 18 unidades; couve-flor, de R$ 4,20 a R$ 5,00/unid.; brócolis, entre R$ 3,50 e
R$ 4,00/unid.; a couve verde é comercializada a preços entre R$ 1,20 e R$ 1,50/molho;
couve manteiga, de R$ 1,50 a R$ 1,70/molho; repolho entre R$ 2,00 e R$ 2,50/unid.; feijãovagem, entre R$ 4,30 e R$ 5,00/kg e a cenoura de R$ 2,25 a R$ 2,40/kg.
Na regional de Passo Fundo, as condições climáticas da semana foram adequadas
para a produção de hortaliças, a maior parte cultivada em ambientes protegidos. As
temperaturas amenas e a intensidade de radiação solar contribuíram para o crescimento,
principalmente das folhosas, e para a menor ocorrência de doenças, garantindo boa
sanidade das espécies vegetais cultivadas. Nos sistemas de produção a céu aberto,
produtores manejam a irrigação, uma vez que o déficit hídrico ainda persiste.
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Preços na feira do produtor de Passo Fundo
Produto
Aipim
Alface lisa, crespa e americana
Alface produzida em estufa
Almeirão
Batata-doce
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Chicória
Couve-flor
Couve folha
Milho verde
Moranga Cabotiá
Pepino conserva
Pepino Japonês
Rabanete
Repolho roxo
Repolho verde
Rúcula
Tempero verde
Tomate Gaúcho/paulista

Unidade
pac. 1 kg s/casca
pé
pé
pé
kg
molho
cab.
kg
pé
cab.
molho
pac. 5 espigas
kg
kg
kg
molho
kg
kg
pé
molho
kg

Preço (R$)
4,00
2,00
2,50
2,00
3,50
3,00
3,50
3,50
3,00
3,50
2,00
6,00
3,00
2,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,50
2,50
4,50

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

Cebola
Na regional de Passo Fundo, a cultura está em entressafra; a comercialização da
produção está encerrada em Ibiraiaras; segue em Muliterno e Caseiros. O preço pago ao
produtor varia entre R$ 0,90 e R$ 1,00/kg.
Batata
Na regional de Caxias do Sul, a colheita se encaminha para a conclusão. Os
tubérculos apresentam tamanho pequeno e qualidade inferior ao esperado devido aos
efeitos da estiagem. As lavouras de safrinha que estão em desenvolvimento e tuberização
apresentam boa sanidade, e devido ao déficit hídrico, o desenvolvimento é razoável. A baixa
qualidade dos tubérculos tem dificultado a entrada do produto no mercado. O excesso de
chuva em outras regiões produtoras do País facilita um pouco a comercialização devido à
baixa oferta do produto, além de promover uma melhor valorização. O saco de 50 quilos de
batata lavada foi comercializado em média a R$ 95,00.
Na de Passo Fundo, a comercialização de batata na região foi encerrada. Produtores
se dedicam a conservar batata-semente para a próxima safra. O produto comercializado na
região vem de outros locais, como São José dos Ausentes, e o preço do saco de 50 quilos é
de R$ 80,00 para a batata rosa e R$ 50,00 para a batata branca.
Tomate
Na regional de Caxias do Sul, as condições climáticas de ausência total de
precipitações e dias com alta insolação vêm favorecendo o desenvolvimento da cultura e a
maturação das frutas. Também beneficia muito a manutenção da sanidade das plantas. A
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safra do cedo está finalizando; a do tarde está em início de maturação e colheita; frutas de
ótimo calibre, coloração e sabor. As altas temperaturas de fevereiro propiciaram índices
consideráveis de abortamento de flores, principalmente nas áreas conduzidas sob o abrigo
da plasticultura. Após os altos índices de chuvas registrados em 25 e 26 de fevereiro, as
temperaturas arrefeceram e contribuíram para suprimir essa anomalia. Com a redução da
produção e oferta, cotações voltam a patamares remuneradores. O preço médio na
propriedade para o grupo longa vida é de R$ 45,00/cx. 22 quilos.
Na regional de Lajeado, o tomate-cereja é cultivado o ano inteiro; parte dos
produtores de Feliz iniciou novo ciclo de cultivo, que entrará em produção em final de abril.
A principal praga desta cultura no momento é a broca minadora. A mosca-branca apresenta
menor incidência nesse período. O tomate-cereja é comercializado com preços entre R$
10,00 e R$ 13,00/cx. de dois quilos. Em Alto Feliz, a cultura se encontra em desenvolvimento
vegetativo e colheita. A situação fitossanitária é boa no geral, com casos pouco significativos
de murchadeira e ataque da traça. As condições climáticas nos últimos dias favoreceram a
realização das atividades culturais, principalmente em função dos dias ensolarados, mas o
excesso de calor e as baixas precipitações afetam negativamente o desenvolvimento das
plantas, que haviam se recuperado com as chuvas de fevereiro. A baixa umidade do ar deixa
mais estável a incidência de doenças. Em Vale Real, neste período ocorrem poucos cultivos a
campo, cujo plantio está atrasado devido à falta de chuvas; a produção atual de tomatecereja é em ambiente protegido.
No Litoral Norte, na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre,
produtores iniciaram o preparativo para os plantios de inverno. O tomate cultivado a campo
está em colheita, com produtividade de cinco a oito quilos de fruto por planta. O preço pago
ao produtor é de R$ 1,50/kg.
Abóbora Japonesa
Na de Pelotas, segue a colheita da cultura. Os preços ao produtor permanecem
estáveis; em Pelotas, entre R$ 0,90 e R$ 1,00/kg e em Herval, a R$ 0,48/kg na lavoura.
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, a cultura segue em desenvolvimento vegetativo e
formação de raízes. Segue a colheita da safra atual; produtores relatam que as raízes
apresentam boa qualidade, com cozimento facilitado, mas ainda apresentam baixa
concentração de polvilho. A estiagem ainda não provoca danos no desenvolvimento desta
cultura. Produtores realizam controle de ervas-daninhas e de mosca-branca e tripes onde há
forte incidência. O preço pago ao produtor é de R$ 2,00/kg com casca; a mandioca
descascada é comercializada a valores entre R$ 3,00 e R$ 4,00/kg.
Pepino
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Lajeado, a renovação da safra já
chegou a 90% da área cultivada. As temperaturas elevadas vêm dificultando o cultivo no solo
em ambiente descoberto, e as plantas apresentam baixo desenvolvimento vegetativo. A
principal praga no cultivo do pepino é o tripes, com alta taxa de infestação. A procura por
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pepino salada continua baixa, sendo que o Japonês teve melhor comercialização. O preço da
caixa de 20 quilos ficou entre R$ 18,00 e R$ 20,00 para o pepino salada; para o indústria, o
preço está entre R$ 70,00 e R$ 80,00; o do Japonês ficou de R$ 35,00 a R$ 45,00.
Batata-doce
Na regional de Lajeado, em Feliz há mais de 40 hectares implantados com a cultura.
Novos cultivos apresentam prejuízos causados pela estiagem. Em cultivos nos canteiros
protegidos com lona plástica, a qualidade da batata-doce foi melhor e a produtividade se
manteve. O preço da cultura está entre R$ 35,00 e R$ 40,00/cx. de 20 quilos.
Rúcula
Na regional de Lajeado, a cultura é produzida o ano inteiro, com ciclos de cultivo
sucessivos, chegando a dez cultivos anuais. A fase de produção é vegetativa. O maior
produtor de Feliz passou para o cultivo em substrato, pela ergonomia e redução de doenças
de solo. Já que a área é pequena, não é possível a rotação de culturas. O preço pago ao
produtor é de R$ 8,50 a R$ 9,00/dz.
Vagem
Também a vagem é produzida o ano inteiro em Feliz, na regional da Emater/RS-Ascar
de Lajeado. A cultura está na entressafra, período em que são retirados os restos culturais e
implantados novos cultivos. Os produtores que ainda estão colhendo recebem de R$ 40,00 a
R$ 50,00/cx. de 10 quilos. A cultura vem sofrendo com as altas temperaturas, resultando no
abortamento das vagens.
Chuchu
Em Alto Feliz, na regional de Lajeado, há retração no preço, mesmo com a redução
da oferta em função da estiagem e da entressafra de verão. A cultura encontra-se na fase de
desenvolvimento vegetativo e em início de floração. Produtores fazem as manutenções
necessárias no pomar, mesclando atividades de condução da planta, poda e de manutenção
da lavoura. Muitos pomares ainda se recuperam da estiagem, nos quais houve também a
morte de plantas. Com as últimas chuvas ocorridas no final de fevereiro, as plantas foram
estimuladas a emitir brotações novas e em abundância, aumentando o trabalho de
condução e cuidados com a entrada de doenças. Também preocupam a falta de chuva dos
últimos dias e o calor, que ocasionam aborto de flores e frutos e retardam o início da
colheita. Os preços estão em média a R$ 2,00/kg.
Abobrinha
Em Vale Real, município integrante da regional de Lajeado, a cultura apresenta bom
estado fitossanitário e está em fase de colheita nas áreas irrigadas. As sem irrigação
encontram-se em rotação com a cultura do milho. Há a ocorrência de mosca-branca, e o
controle é realizado com produtos biológicos e pulgão. O preço de comercialização é de R$
25,00/cx. de 20 quilos.
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Beterraba
As áreas transplantadas com beterraba na segunda quinzena de fevereiro em Vale
Real, na regional da Emater/RS-Ascar de Lajeado, apresentam baixo desenvolvimento
vegetativo, devido à falta de água para irrigação. A beterraba está sendo comercializada a R$
35,00/cx. com 1,5 dúzias de maços.

FRUTÍCOLAS
A colheita de uva foi concluída na maioria dos municípios da regional da Emater/RSAscar de Santa Rosa. Estão em maturação butiá, manga, abacaxi, figo e bananas; em
colheita bergamota Okitsu e Satsuma. Em algumas propriedades de Porto Vera Cruz ainda há
colheita de laranjas. A produção de morango em sistema semi-hidropônico está na fase final.
Também está finalizando a colheita de figo, manga, butiá, pera e goiaba; em algumas
propriedades, fazem compotas, schmier, geleias e polpa congelada para conservar a fruta
não consumida no período da colheita.
Na regional de Ijuí, há uma diminuição gradativa ano a ano da área cultivada com
frutícolas, em contraponto ao aumento da demanda. São poucos os produtores que
produzem frutas como atividade principal, sendo geralmente complementar a outras
atividades. Segue a comercialização de melão e melancia das áreas de cultivo do tarde, com
redução do tamanho dos frutos e queimadura da casca da melancia. O preço médio pago ao
produtor aumentou para melão e melancia, ficando em R$ 3,00/kg e R$ 1,50/kg,
respectivamente; laranja foi comercializada a R$ 1,50 e bergamota a R$ 3,00/kg.
Pêssego
Nas regionais de Soledade e Passo Fundo, a colheita do pêssego foi encerrada;
produtores realizam manejo pós-colheita dos pomares para prevenir a incidência de pragas
e doenças de final de ciclo e aplicações de adubações foliares, visando o fortalecimento das
gemas enquanto as plantas têm folhas. Produtores que armazenam a fruta em câmaras frias,
sob atmosfera controlada, seguem comercializando para abastecer os mercados locais, com
preços médios de R$ 4,00/kg.
Caqui
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, se encaminha para o final a
colheita da variedade Chocolatinho, cultivada principalmente no vale do rio Caí, com frutas
de boa coloração e ótimo sabor, mas com calibre abaixo da média. Inicia antecipadamente a
colheita da cultivar Kyoto, fruta de polpa escura, doce e com muitas sementes. Essa colheita
é motivada pelas condições climáticas de baixa precipitação e altíssima radiação solar, que
causa queimaduras nas frutas menos protegidas pela folhagem e com exposição Oeste, onde
incide a radiação solar pela parte da tarde. Esse quadro climático afeta o calibre das frutas
de todas as cultivares, deixando-as com tamanho bem abaixo do potencial da cultura e do
esperado. A Fuyu, principal cultivar da Serra, é uma variedade tipicamente apirene (sem
sementes), e também sofre os efeitos das condições do clima, apresentando considerável
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percentagem de abortamento de frutas. O preço médio do Chocolatinho na propriedade
para a categoria um é de R$ 3,50 e de R$ 1,50/kg para a dois.
Morango
Na regional de Soledade, a produção segue bastante reduzida. Aumentou a
ocorrência de ácaros em virtude da baixa umidade relativa do ar e do calor; foi realizado
manejo integrado de pragas – MIP em casos de incidência significativa, com equilíbrio da
solução nutritiva e químico. Propriedades apresentam limitações de água para irrigar.
Produtores realizam pedidos de mudas para novos plantios, preferencialmente importadas.
O preço das mudas está na faixa de R$ 1,00/unid. O preço pago ao produtor permanece
entre R$ 16,00 e R$ 18,00/kg.
Na de Erechim, produtores iniciaram os plantios das novas mudas. Não há pragas e
doenças na cultura. O preço varia de R$ 12,00 a R$ 20,00/kg.
Em Feliz, na região administrativa de Lajeado, produtores iniciaram na última
quinzena o plantio das cultivares oriundas da Espanha. Sobre a poda de renovação, metade
dos produtores deixou para fazer agora, devido às temperaturas elevadas. Para os cultivos
no solo, segue o preparo do solo iniciado em fevereiro. A comercialização está satisfatória
para a época, com boa cotação; o preço médio do morango é de R$ 1,50 a R$ 3,00/cumbuca
de 250 gramas e de R$ 8,00/kg.
Melancia
Na regional de Porto Alegre, os efeitos das altas temperaturas e da estiagem foram
observados no desenvolvimento e na qualidade das frutas, que apresentam peso abaixo do
normal, comprometendo a qualidade e o valor de mercado. Seguem os cultivos mais tardios
na área mais alta de São Jerônimo.
Na de Soledade, produtores estão finalizando a colheita em Encruzilhada do Sul. O
produto apresenta perda na qualidade. O preço ao produtor é de 0,35/kg.
Oliva
Na regional de Pelotas, pomares encontram-se em fase de colheita. O estado
sanitário é muito bom. A produtividade está apresentando redução acentuada devido aos
efeitos da estiagem e também às chuvas intensas e por longo período ocorridas na
primavera, durante a floração, que interferiram na polinização. Soma-se a tais condições
climáticas o acúmulo de horas de frio ocorrido muito tarde, apenas no final de julho e agosto
de 2019. As produtividades dos pomares são inferiores a mil quilos por hectare. À medida
que avança a colheita, há confirmação da redução expressiva da produção.
Citros
Na regional de Caxias do Sul, inicia a colheita de variedades superprecoces como a
laranja do Céu e a bergamota Satsuma Okitsu em pomares cultivados nas regiões de
mesoclima mais quente da região serrana, ou seja, nos vales dos rios Taquari, Antas e Caí. Os
frutos são de calibre mediano e têm bom sabor, considerando-se a tipicidade das
variedades. De maneira geral, os pomares se mostram com boa sanidade e carga de frutos
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muito variável. Quanto a pragas, o ataque da mosca-das-frutas ainda não tem preocupado;
entre março e maio normalmente faz grandes estragos. A larva minadora, no entanto, vem
afetando os pomares, ocorrência que vem sendo favorecida pelo clima quente e
principalmente seco. Pomares de laranjeiras de umbigo vêm demonstrando considerável
abortamento de frutas pelas condições climáticas adversas. A secura e o calor ocorridos em
dezembro último e com repique já afetam de forma irreversível o potencial produtivo das
culturas cítricas. A prática cultural do raleio se encaminha para a conclusão. O preço médio
na propriedade para laranja do Céu é de R$ 1,50/kg e para a Okitsu é de R$ 1,60/kg.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, os citros em geral estão em formação
dos frutos; já as laranjas das variedades umbigo Navelina, Salustiana e Iapar estão em
maturação e em bom estado; bergamota Satsuma Okitsu em colheita, comercializada a
valores entre R$ 1,00 e R$ 1,50/kg.
Na de Lajeado, a estiagem já causa prejuízos nos pomares de citros no Vale do Caí.
No final de fevereiro, ocorreu uma boa chuva, superior a 50 milímetros. Isso fez com que as
plantas retomassem a turgidez e a brotação de folhas, que estavam precárias em alguns
pomares. Porém, atualmente a estiagem se repete, com duas semanas consecutivas sem
chuva. Isso paralisa o crescimento das frutas nos pomares de laranjas, bergamotas e limões
em desenvolvimento. Em Montenegro, alguns citricultores já encaminharam solicitação de
Proagro para bergamota. As principais atividades no momento são o raleio das bergamotas,
o início da colheita da Satsuma e a continuação da colheita da lima ácida Tahiti. O raleio é
realizado de acordo com o período de maturação das diferentes cultivares de bergamotas:
primeiro nas mais precoces, seguindo nas de ciclo médio e finalmente nas tardias. O raleio
iniciou com a bergamota Caí, cujos pomares já estão com 95% das plantas raleadas, continua
na Pareci com 75% de raleio executado, e inicia o da cultivar Montenegrina, com 15% das
plantas raleadas. O ritmo do raleio diminuiu muito nos últimos dias, pois os citricultores
estão preocupados com a possível queda de frutas devido à estiagem. O preço médio
recebido pelos citricultores pela bergamotinha verde está em R$ 8,00/cx. de 25 quilos, o
dobro do valor pago na safra anterior.
Está em plena colheita a fruta cítrica mais precoce, a bergamota Satsuma, também
conhecida como Japonesa. A Satsuma é uma bergamota sem sementes, com pouca acidez, o
que permite que seja consumida com a casca ainda verdolenga. Outra característica desta
bergamota é que a casca tem poucas vesículas de óleo, e ao descascá-la não se desprende o
odor característico de outras bergamotas. Há uma perspectiva de que neste ano, devido à
estiagem, esta cultivar seja melhor aceita e por mais tempo vendida no mercado em geral a
um bom preço. Isto pode acontecer em virtude do atraso no desenvolvimento das outras
cultivares, principalmente da bergamota Caí, devido à estiagem que está atrasando e
prejudicando muito o tamanho das frutas para a safra de 2020 de um modo geral.
Produtores de São Sebastião do Caí que vendem frutos selecionados desta cultivar (graúdos)
recebem R$ 27,00/cx. de 25 quilos; os frutos não selecionados são vendidos a R$ 20,00/cx.
Em relação à lima ácida Tahiti, o popular limãozinho verde, as plantas retomaram o
desenvolvimento, apresentando frutos de bom calibre e qualidade, e a colheita neste
período se encontra não muito abaixo do normal para a época. Com as chuvas de fevereiro,
foi verificada uma boa floração; porém, já se vê grande abortamento dos frutos e há plantas
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praticamente sem nenhuma floração. O preço segue estável, de R$ 20,00 a R$ 25,00/cx. de
20 quilos.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 16 produtos ficaram estáveis em preços, 15 tiveram alta e quatro ficaram em
baixa. Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os
produtos com variação de preços de 25% para cima ou para baixo. Três produtos
destacaram-se em alta e nenhum em baixa.
Morango – de R$ 8,00 para R$ 12,00/kg (+ 50,00%)
A maior parte dos hortigranjeiros está sofrendo com a seca, com as temperaturas
elevadas e forte insolação, causando diminuição da oferta. A oferta de 15.238 quilos
colocada à disposição do mercado nesta terça-feira é 20% menor que a média ocorrida no
último triênio para março, que foi 19.130 quilos. Concomitantemente, o preço médio
disparou para R$ 12,00/kg, enquanto a média dos últimos três anos para março foi R$
8,24/kg.
Couve – de R$ 1,00 para R$ 1,25/molho (+ 25,00%)
A variação deve-se ao ajustamento das cotações da couve, com redução da oferta no
mercado atacadista desta terça-feira. Entraram para a formação dos preços de atacado
cerca de 2.451 dúzias de molhos, enquanto a média por dia forte ocorrida no último triênio
para março foi de 3.808 dúzias de molhos. A oferta foi 35% menor, e as cotações se
ajustaram segundo a lei da oferta e da procura. Como já comentado, a causa é o estado de
seca, com falta de água para irrigação em algumas regiões.
Vagem – de R$ 4,50 para R$ 6,00/kg (+ 33,33%)
O mercado foi abastecido nesta oportunidade por somente 11.674 quilos de vagem.
A média por dia forte para os meses de março no último triênio foi de 17.500 quilos. A baixa
oferta se dá em função da seca, pela forte insolação e pelas altas temperaturas. Tais fatores
climáticos estão afetando a floração desta hortaliça e em consequência a formação das
vagens. Os preços formados nesta terça-feira experimentaram elevação em função da oferta
que foi muito menor que a média por dia forte do triênio. O preço médio de R$ 6,00/kg,
formado nesta oportunidade, já se situa acima da média ocorrida nos últimos três anos para
março, que foi R$ 5,08/kg.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta
Abacate
Beterraba
Brócolis

Unidade
kg
kg
unid.

03/03/2020
(R$)
2,67
2,00
3,75

10/03/2020
(R$)
1,78
2,22
4,17

Aumento
(%)
+4,12
+11,00
+11,20
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Couve
Chuchu
Maçã Fuji
Maçã Red Delicious
Manga
Melão Espanhol
Melancia
Moranga Cabotiá
Morango
Ovo branco
Pimentão verde
Vagem

molho
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
dz.
kg
kg

1,00
1,50
4,72
5,79
2,50
3,33
0,85
1,10
8,00
4,00
3,00
4,50

1,25
1,75
5,00
6,84
3,06
3,46
0,90
1,15
12,00
4,17
3,50
6,00

+25,00
+16,67
+5,93
+18,13
+22,40
+3,90
+5,88
+4,55
+50,00
+4,25
+16,67
+33,33

Produtos em baixa

Unidade

03/03/2020
(R$)
3,00
2,00
1,67
3,33

10/03/2020
(R$)
2,75
1,80
1,50
2,78

Redução
(%)
-8,33
-10,00
-10,18
-16,52

Banana Prata
Batata
Espinafre
Tomate-caqui longa vida

kg
kg
molho
kg

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

Outras Culturas

Fumo/Tabaco
Na regional de Pelotas, a cultura está implantada em 27.258 hectares. Com 10.050
hectares, Canguçu é o maior produtor em área, em produção total e em relação à qualidade
do fumo. A colheita avançou significativamente, chegando a 69% do produto colhido em
Canguçu e a 85% em São Lourenço do Sul e Pelotas. As perdas devido à estiagem prolongada
se intensificaram. Além de menores produtividades no tabaco colhido, também há
depreciação do tabaco seco nas estufas, alcançando classes bem aquém do esperado. São
Lourenço do Sul apresenta maiores perdas, estimadas em 40% da produção até o momento.
Na regional de Porto Alegre, a colheita está sendo finalizada. Aproximadamente 98%
da área foi colhida. A estimativa inicial de produtividade era de 2.250 quilos por hectare, ou
seja, 150 arrobas por hectare; em virtude da estiagem, a produtividade ficou em 1.460
quilos por hectare, ou 97 arrobas por hectare. Os produtores encontram dificuldade no
preparo do produto para venda, pois está muito seco. Até o momento, pouco foi
comercializado, e o preço médio é de R$ 125,00/arroba ou R$ 8,33/kg. Compradores locais
pagam na média R$ 80,00/arroba para produto do baixeiro.
Na regional de Santa Rosa, a colheita encerrou em fevereiro. O fumo segue em
processo de secagem, pendurado no galpão; produtores realizam a manocagem, separando
as folhas por qualidade, e após enfardam o produto. Em São Paulo das Missões, o fumo
apresentou excelente produtividade, superando duas toneladas por hectare, diferente do
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que ocorreu em outras regionais da Emater/RS-Ascar, mais afetadas pelos efeitos da
estiagem. As primeiras cargas foram entregues; o preço pago aos produtores varia entre R$
7,60 e R$ 9,00/kg.
Na de Soledade, a maioria dos municípios têm a atividade fumageira como a
principal matriz produtiva, e muitos pequenos agricultores dedicam-se ao cultivo do tabaco,
a principal fonte de renda, seguida por milho e pequenas áreas de soja e feijão. A atividade é
desenvolvida de forma integrada e proporciona estabilidade econômica e social a essas
famílias. Nesta safra, houve redução da produção devido ao excesso de chuva no início do
ciclo e à falta no final. Na região do Baixo Vale do Rio Pardo, a colheita do tabaco está
finalizada; no Centro-Serra e no Alto da Serra do Botucaraí, segue a colheita, porém mais
adiantada em relação à mesma época da safra passada. Seguem a secagem do fumo nas
estufas e os trabalhos de classificação. A cultura apresenta boa sanidade e está em final de
ciclo, sendo que as práticas culturais foram finalizadas. Iniciou a comercialização.

Criações

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

PASTAGENS
Com a continuidade do período de estiagem mais generalizada, nas várias regiões do
Estado as pastagens têm seu crescimento e desenvolvimento reduzidos e, em algumas
áreas, paralisado.
Os maiores prejuízos são registrados nas cultivadas anuais de verão, pois os efeitos
da baixa umidade do solo ficam agravados pelo fato de estas pastagens estarem em final de
ciclo. Assim, além de apresentarem uma significativa redução de massa verde, as anuais de
verão tornam-se excessivamente fibrosas.
À medida que a estiagem se prolonga, os campos nativos vão ficando em situação
semelhante.
As pastagens cultivadas perenes de verão conseguiram se desenvolver melhor e são
as menos prejudicadas, até o momento.
Nas propriedades melhor estruturadas que dispõem de irrigação, a situação das
forrageiras cultivadas é satisfatória.
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BOVINOCULTURA DE CORTE
Considerando o extenso período de deficiência de umidade no solo, que prejudicou o
desenvolvimento dos pastos na maior parte das regiões, o estado geral dos bovinos de corte
é razoável.
Em diversas áreas, o gado apresenta perda de peso e, em vários locais, está faltando
água para dessedentação. Em propriedades mais afetadas pela seca e a fim de evitar mais
perda de peso dos animais, alguns produtores antecipam a venda para o abate, diminuindo
assim a possibilidade de maiores prejuízos.
As condições sanitárias são satisfatórias, com incidência de infestações parasitárias
entre fracas e moderadas, que vêm sendo controladas por práticas de manejo e uso de
medicamentos apropriados.
Comercialização
Os preços médios do boi e da vaca para abate no RS não tiveram alteração durante a
semana; o do boi continuou em R$ 6,72/kg e o da vaca em R$ 5,86/kg.
Mesmo assim, considerando os índices inflacionários oficiais, esses valores
continuam bem mais elevados que os registrados há um ano. O valor atual do quilo vivo do
boi para abate teve um acréscimo de 24,21%, e o da vaca está 25,48% maior que em 14 de
março de 2019.
Preços médios das categorias de bovinos de corte em regiões e municípios do RS
Categoria
(R$ por kg/cab.)
Boi gordo (kg)
Vaca gorda (kg)
Vaca de invernar (kg)
Vaca solteira (cab.)
Vaca c/cria ao pé (cab.)
Novilha (cab.| kg)
Terneiro (kg)
Novilho (kg | cab. | kg)

Região de
Bagé
6,60
5,60
5,40
7,50
6,50

Região de
Porto Alegre
6,70
6,00
1.525,00
2.000,00
1.300,00
7,15
1.525,00

Região de Caxias
do Sul
7,00
6,00
5,30
5,30
7,50
6,40

Bossoroca
6,50
5,50
2.600,00
6,00
7,50
6,75

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

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

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 6,72/kg vivo)
30,00

7,00

24,21

25,00

6,72

6,13

6,26

6,66

5,41

6,00
5,00

20,00

%

6,72

R$

15,00

4,00
3,00
2,00

9,62

10,00

7,35

5,00

1,00

0,00

0,00

Semana atual

0,90

Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

0,00
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.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2118, de 12 de março de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.
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BOVINOCULTURA DE LEITE
Os rebanhos de bovinos de leite nas várias regiões do Estado começam a sentir mais
severamente os efeitos da estiagem prolongada, que afetam sua condição corporal e a
produção leiteira.
As condições sanitárias são satisfatórias, mas com ocorrência acima do normal de
algumas infestações por carrapato, mosca-do-chifre e miíases, considerando as condições de
baixo teor de umidade no solo no período atual.
A produção de silagem está cada vez mais prejudicada, causando sérias
preocupações quanto à suplementação alimentar, principalmente no outono e inverno.
Segundo os escritórios da Emater/RS-Ascar, as quedas mais significativas na
produção leiteira ocorrem nas respectivas áreas de abrangência das seguintes regionais: de
Ijuí – redução de 12,5%; Erechim – 15%; regional de Santa Maria – 30%; de Soledade – 30%;
Bagé – de 15 a 50%; regional de Pelotas – entre 30 e 50%.

OVINOCULTURA
Os rebanhos ovinos do Rio Grande do Sul encontram-se em boas condições corporais
e sanitárias.
O hábito de pastejo mais rente ao solo praticado pelos ovinos lhes garante melhor
aproveitamento alimentar e nutricional em períodos de menor crescimento das pastagens.
O clima mais seco auxilia o controle de parasitoses internas e externas.
Em relação ao manejo reprodutivo, a cobertura das matrizes nas propriedades onde
foi iniciada em março deve ser estendida até o final de abril.
Comercialização
O preço médio do cordeiro para abate no Estado continua oscilando. Após a queda
na semana anterior, voltou a subir nesta semana, passando de R$ 7,36 para R$ 7,43/kg vivo,
um aumento de 0,95%. O valor atual ainda é 11,73% mais alto que o registrado há um ano.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, os preços do quilo dos
principais tipos de lã durante a semana foram os seguintes: Merina – de R$ 19,00 a R$ 21,00;
Ideal (Prima A) – de R$ 12,00 a R$ 17,00; Corriedale (Cruza 1) – de R$ 7,00 a R$ 9,00 e
Corriedale (Cruza 2) – de R$ 3,50 a R$ 7,50. Os preços de comercialização de ovinos foram os
seguintes: ovelha – de R$ 5,50 a R$ 6,50/kg vivo, capão – de R$ 6,20 a R$ 7,50/kg vivo,
cordeiro – de R$ 7,00 a R$ 9,00/kg vivo.
Na região de Bagé, em São Gabriel, os preços do quilo dos principais tipos de lã
foram os seguintes: Merina – R$ 22,00; Ideal – de R$ 17,00 a R$ 18,00; Corriedale – de R$
8,50 a R$ 9,50; Romney Marsh – R$ 5,00; raças de carne – R$ 4,00. Os preços médios de
comercialização de ovinos na região foram os seguintes: ovelha de cria – R$ 300,00/cab.,
ovelha de consumo – R$ 250,00/cab., capão – R$ 5,50/kg, cordeiro – R$ 7,00/kg.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1597, p. 29, 12 mar. 2020

APICULTURA
Em todo o Estado, os enxames trabalham intensamente e mantêm boas condições
sanitárias. A produção de mel, no entanto, é diferenciada nas diversas regiões. Os melhores
resultados relatados estão nas regiões da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, Frederico
Westphalen, Ijuí e Bagé, com ocorrência de boa floradas e boa produtividade, no geral.
As regiões onde o tempo seco prejudicou mais o desenvolvimento de floradas,
trazendo maiores quedas na produção, são as de Pelotas e Porto Alegre.
Comercialização
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,00
5,80
9,00
4,00 a 15,00
5,00
6,00 a 7,00

Embalado (R$/kg)
25,00
25,00
20,00
22,00
13,00 a 25,00
20,00
12,00 a 25,00
15,00 a 18,00
15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
A redução do volume de água dos açudes exige cuidados especiais para manter boas
condições alimentares e oxigenação para os peixes.
Ocorreram alguns casos de morte de peixes por asfixia nas regiões da Emater/RSAscar de Santa Rosa e Porto Alegre.
Comercialização
Na região de Porto Alegre, os preços do quilo vivo de peixe inteiro criado em
cativeiro e vendido na propriedade foram os seguintes: Carpa – de R$ 5,50 a R$ 7,00; Tilápia
– de R$ 5,50 a R$ 6,00. O filé de Tilápia ficou entre R$ 27,00 e R$ 32,00/kg. O preço do quilo
da Carpa inteira vendida em feiras ficou entre R$ 12,00 e R$ 14,00, e o da eviscerada entre
R$ 14,00 e R$ 16,00/kg.
Na região de Erechim, o quilo vivo de peixe inteiro vendido pelos piscicultores
obteve os seguintes valores: Carpa – de R$ 10,00 a R$ 13,00; Jundiá – R$ 18,00; Pacu – R$
15,00; Traíra – R$ 13,00. O filé de Tilápia ficou em R$ 25,00/kg.
Na de Santa Rosa, os preços do quilo vivo de peixe vendido na propriedade foram os
seguintes: Carpa – de R$ 6,00 a R$ 8,00; Tilápia – de R$ 5,50 a R$ 6,50. Nos pesque-pague, o
preço da Carpa inteira foi R$ 10,00/kg, e o da Carpa e da Tilápia evisceradas R$ 12,00/kg.
Na região de Ijuí, os preços do quilo vivo de peixe pago aos piscicultores foram os
seguintes: Carpa – de R$ 4,50 a R$ 6,50; Tilápia – R$ 6,00; Pacu – R$ 5,50.
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PESCA ARTESANAL
Na região da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, no rio Uruguai continua a proliferação
de algas, que causa mau cheiro na água e dificulta o trabalho dos pescadores artesanais, pois
os obriga a lavar continuadamente os equipamentos de pesca. As espécies de peixe sem
escamas são as mais capturadas.
Na região de Pelotas, a captura de pescado artesanal nas lagoas Mirim e dos Patos é
baixa. Em Rio Grande e São José do Norte, o Camarão é capturado em boa quantidade, mas
com tamanho pequeno.
Na de Porto Alegre, em Palmares do Sul, Tapes, Imbé, Tramandaí e Mostardas, a
produtividade da pesca artesanal na semana foi baixa.
Comercialização
Na região da Emater/RS-Ascar de Pelotas, em Tavares, o preço do Camarão na Lagoa
do Peixe durante a semana ficou a R$ 9,00/kg com casca e a R$ 50,00/kg descascado. Na
Lagoa dos Patos, o Camarão com casca foi comercializado a preços entre R$ 9,00 e R$
20,00/kg. As espécies de peixes comercializadas pelos pescadores artesanais na região
tiveram os seguintes preços: Corvina – entre R$ 2,50 e R$ 4,00/kg; Jundiá – entre R$ 1,60 e
R$ 2,50/kg; Peixe-rei – R$ 3,50/kg; Pintado – entre R$ 1,00 e R$ 1,50/kg; Tainha – entre R$
2,50 e R$ 3,50/kg; Traíra – entre R$ 4,50 e R$ 5,00/kg.
Na região de Porto Alegre, em Mostardas, na Lagoa do Peixe, o preço do Camarão
capturado durante a semana ficou em R$ 10,00/kg com casca e entre R$ 40,00 e R$ 45,00/kg
descascado. O preço do peixe eviscerado vendido diretamente aos consumidores ficou entre
R$ 8,00 e R$ 10,00/kg. Em Cidreira, o preço do Camarão com casca ficou em R$ 25,00/kg. Os
preços do pescado artesanal vendido na semana foram os seguintes: Corvina inteira – R$
6,00/kg; Linguado inteiro – R$ 7,00/kg; Pescada inteira – R$ 5,50/kg; Tainha eviscerada – R$
15,00/kg; Papa-terra eviscerado – R$ 12,00/kg. Em Imbé, o preço do Camarão com casca
ficou em R$ 30,00/kg e entre R$ 35,00 e R$ 75,00/kg o descascado.
Preços do pescado artesanal em Imbé
Espécie
Abrótea
Anchova
*Bagre
Corvina
Jundiá
Linguado
Papa-terra
Peixe-anjo
Pescada
Pescadinha
Tainha
Traíra
Violinha

R$/kg peixe eviscerado
16,00
15,00
15,00
18,00
15,00
15,00
12,00
15,00
16,00
-

R$/kg filé
22,00
25,00
45,00
22,00
25,00
22,00
20,00
20,00
25,00
28,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Porto Alegre.
* Bagre está no período de defeso, mas a pesca está liberada em Imbé e Tramandaí por pescadores e peixarias cadastrados.
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Preços e produção do pescado artesanal em Torres
Espécie
Tainha
Anchova
Abrótea (filé)
Peixe-anjo (filé)
Papa-terra
Pescada (filé)
Corvina
Linguado (filé)
Tilápia
Tilápia eviscerada
Tilápia (filé)

R$/kg
12,60
13,80
15,00
21,00
12,80
20,50
11,00
30,00
10,00
18,00
23,00

Produção
média
alta
média
baixa
boa
média
boa
baixa
boa
média
média

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Porto Alegre.
Nota: as espécies Peixe-rei, Sardinha, Pampo e Bagre estão sem produção.

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 2118, 11 mar. 2020)

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

12/03/2020
49,30
6,72
7,43
143,61
44,15
83,35
36,27
3,86
44,83
5,86
09-13/03

05/03/2020
48,83
6,72
7,36
141,39
43,96
80,00
36,27
3,86
44,48
5,86
02-06/03

13/02/2020
48,35
6,66
7,32
138,57
43,00
77,30
36,20
3,87
43,05
5,94
10-14/02

14/03/2019
41,65
5,41
6,65
185,19
34,04
75,10
26,04
3,31
43,28
4,67
11-15/03

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2014/2018
GERAL
MARÇO
49,47
49,05
6,13
6,26
6,91
6,68
202,28
227,36
36,83
36,24
82,20
82,20
30,28
28,87
4,30
4,31
41,20
39,21
5,38
5,56

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2118 (12 mar. 2020).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

Vendas externas do agro somam US$ 6,41 bilhões em fevereiro
As importações do setor totalizaram US$ 1,06 bilhão no mês e,
como resultado, o saldo da balança comercial foi de US$ 5,35 bilhões
As exportações de óleo de soja, carne (bovina, suína e de frango), algodão e
complexo sucroalcooleiro (açúcar e álcool) tiveram desempenho favorável na balança
comercial do Agronegócio, que contabilizou US$ 6,41 bilhões, em fevereiro.
A participação do agro no total das exportações brasileiras ficou em 39,2%, já que
houve recuo de 6,3% nas vendas externas na comparação com o mesmo mês do ano
anterior.
As importações do setor totalizaram US$ 1,06 bilhão no mês e, como resultado, o
saldo da balança comercial foi de US$ 5,35 bilhões, de acordo com a Balança Comercial do
Agronegócio, elaborada pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
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Soja
As exportações de óleo de soja totalizaram US$ 62 milhões (+126,5%), com aumento
no preço médio (33%) do produto e na quantidade comercializada, com 69 mil toneladas.
Carnes
A comercialização de carnes no mercado externo ficou em US$ 1,30 bilhão (+11,3%).
Houve aumento de 7,5% no quantum comercializado, com 559 mil toneladas, e alta do preço
médio dos produtos do setor à taxa de 3,5%.
Segundo a SCRI, as exportações de carnes voltaram a atingir o patamar recorde de
US$ 1,3 bilhão em exportações para os meses de fevereiro, verificado anteriormente
somente em fevereiro de 2014.
"O principal item negociado no mês foi a carne bovina, com US$ 564 milhões (+9%).
No que se refere à quantidade, verificou-se retração de 5,7% em relação a fevereiro de
2019, com 131 mil toneladas negociadas, mas o preço médio de exportação subiu 15,6%",
diz o levantamento.
Segundo a SCRI, as exportações de carne de frango aparecem na segunda posição do
setor, com vendas de US$ 548 milhões (+5,8%).
As vendas de carne de frango in natura registraram recorde de quantidade para os
meses de fevereiro, com 335 mil toneladas (+11,5%), representando US$ 525 milhões
(+6,6%) e cotação média do produto no período de US$ 1.567 por tonelada (-4,3%).
As exportações de carne suína atingiram US$ 154 milhões (+55,4%), com incremento
de 25,4% no quantum comercializado e de 23,9% na cotação média da mercadoria brasileira
no período. As vendas da carne in natura, por sua vez, foram recordes para os meses de
fevereiro em valor (US$ 143 milhões) e em quantidade (58 mil toneladas).
“As flutuações nos valores exportados de soja em grão e carnes permanecem
influenciadas pela desarticulação da produção chinesa de carne suína, em virtude da peste
suína africana (PSA), que afeta o rebanho de suínos do país desde 2018. O Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, em inglês) estima que a produção chinesa de carne
suína em 2020 deverá ser de 36 milhões de toneladas, volume 33,3% inferior ao produzido
em 2018”, diz a nota da SCRI.
Complexo sucroalcooleiro
O complexo sucroalcooleiro atingiu US$ 484 milhões, alta de 19,9%. As vendas de
açúcar foram as mais significativas dentro do setor, com US$ 389 milhões (+14,6%) e 1,31
milhão de toneladas negociadas (+12,4%).
O álcool obteve US$ 94 milhões de receita de exportação (+47,1%), com incremento
de 46,7% na quantidade comercializada (131 mil toneladas). O preço médio do produto
permanece no patamar aproximado de US$ 716 por tonelada (-13,1%).
Algodão
Outro produto com destaque foi o algodão com desempenho positivo de 68,3% no
mês estudado, somando US$ 268 milhões em exportações. As vendas envolveram 170
milhões de toneladas, com preço médio de US$ 1.578/tonelada, redução de 7,4% no valor
em relação ao mesmo mês de 2019.
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Principal destino em fevereiro
No mês de fevereiro, a Ásia ocupou a primeira posição das exportações do
agronegócio brasileiro. Foram exportados US$ 3,10 bilhões, ou seja 3,3% inferiores ao
mesmo mês em 2019.
A China se manteve entre os principais destinos, com US$ 1,95 bilhão. Esse montante
representou queda de 8,6% ante fevereiro/2019 (-US$ 183,04 milhões), e queda da
participação do país de 31,3% para 30,5%.
Fonte: Mapa (publicado em 11/03/2020).

PIB do Rio Grande do Sul cresce 2% em 2019
Apesar da queda de 0,3% no quarto trimestre, resultado anual é superior ao do país
Puxada pelo desempenho da agropecuária, a economia do Rio Grande do Sul
cresceu 2,0% em 2019. O resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB) foi sustentado
pelo bom comportamento das atividades no primeiro semestre do ano passado. Mesmo
com uma desaceleração de 0,3% no quarto trimestre em relação a igual período de 2018, o
PIB do RS em 2019 registrou alta acima da do indicador no país, que foi de 1,1%.
O resultado do quarto trimestre de 2019 e o acumulado do ano foram divulgados na
manhã desta quarta-feira (11/03) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE),
vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). A retração registrada
nos últimos três meses de 2019 foi influenciada principalmente pelo resultado da indústria,
que apresentou queda de 3,9%. No período, agropecuária (+3%) e serviços (+1,5%) registram
os melhores números. No país, no quarto trimestre, o PIB acumulou alta de 1,7%.

De acordo com os pesquisadores do DEE, o resultado do último trimestre abaixo do
restante de 2019 já era esperado. A indústria enfrentou forte desaceleração no período,
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especialmente o segmento de veículos automotores e o de máquinas e equipamentos, que
tinham uma alta base de comparação em relação a 2018. A queda geral só não foi mais
significativa por conta dos números da agropecuária no trimestre, tradicionalmente um
período de pouco destaque para o setor.
“A desaceleração em segmentos da indústria com forte representatividade na
economia do Rio Grande do Sul já vinha sendo sinalizada pelos indicadores mensais e
acabou confirmada. A alta na produção de trigo permitiu minimizar o impacto nos números
finais”, destaca o analista pesquisador do DEE, Martinho Lazzari.
Desempenho superior ao do Brasil
Ao considerar os quatro trimestres de 2019, a alta de 2,0% no PIB foi alavancada pela
agropecuária (+6,2%), com destaque para os aumentos das produções de trigo (+30,6%),
milho (25,9%) e soja (5,5%). A lavoura de arroz (-14,6%) e a produção de uva (-19,1%) estão
entre os principais destaques negativos.

A indústria gaúcha (+1,5%) também teve desempenho superior à do Brasil (+0,5%) no
ano, com destaque para o segmento de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana
(+3,5%) e a Indústria de transformação (+1,8%), esta de maior representatividade na
economia do Estado. Entre as atividades com maiores altas na Indústria de transformação
destacam-se a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (13,5%),
produtos de metal (8,8%) e couro e calçados (7,6%). Entre as maiores quedas estão a
metalurgia (-5,3%), produtos de borracha e de material plástico (-5,3%) e máquinas e
equipamentos (-4,2%).
O setor de Serviços apresentou alta no Estado similar à registrada no país em 2019
(+1,6% contra +1,3% do Brasil). Todas as atividades do setor registraram desempenho
positivo, com destaque para os serviços de informação (+3,8%) e intermediação financeira e
seguros (3,0%). No comércio, a performance no RS no ano passado foi de 0,6%, menor que a
do Brasil (+1,8%). Neste segmento, destacaram-se as vendas de tecidos, vestuários e
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calçados (+8,2%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (+7,5%) e de veículos (+3,4%).
Na ponta de baixo ficaram as vendas de combustíveis e lubrificantes (-4,2%) e de livros,
jornais, revistas e papelaria (-12,9%).
Perspectivas para 2020
Em valores nominais, o PIB do RS em 2019 foi de R$ 480,577 bilhões, enquanto o PIB
per capita foi de R$ 42.246,52, uma alta de 1,5% em relação a 2018. Para 2020, de acordo
com a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do DEE, Vanessa Sulzbach, os primeiros
acontecimentos do ano podem influenciar o desempenho da economia do Estado.
"Em função da desaceleração da economia mundial, decorrente dos efeitos do coronavírus e
dos prejuízos que o produtor gaúcho terá que enfrentar devido à estiagem dos primeiros
meses do ano, o prognóstico para este ano é ainda mais desafiador”, comenta.
Novo site do DEE
Juntamente com a divulgação do PIB do RS em 2019, foi também apresentado o novo
site do Departamento de Economia e Estatística. O portal foi pensado para tornar a
experiência dos usuários mais intuitiva e agilizar o acesso às publicações, indicadores e
dados produzidos pelo Departamento, bem como permite pesquisar publicações anteriores
realizadas pela Fundação de Economia e Estatística, extinta em 2018.
Fonte: Seplag-RS/DEE (publicado em 11/03/2020).
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