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Palavra da Casa

Irrigação para incremento na produtividade do milho
A questão climática é um dos fatores limitantes para o aumento da produtividade da
cultura do milho no Rio Grande do Sul. Atualmente há em torno de 150 mil hectares de milho
irrigados, numa área plantada na safra 2020/2021 de 790 mil hectares.
A irrigação é uma forma de enfrentar a estiagem, por isso é preciso reservar água para
os momentos em que não chove. Ela é responsável por um forte incremento na produtividade
do milho e o investimento se paga em poucos anos. Pela média dos últimos nove anos, de
acordo com dados levantados pela Emater/RS-Ascar, as plantações sem irrigação têm uma
produtividade média de 95,4 sacas/ha e em áreas irrigadas pode ultrapassar a 200 sacas/ha.
A implantação de um sistema de irrigação pode ser considerada cara, mas é um
investimento necessário porque incrementa a capacidade de produção e praticamente dobra
a produtividade. Estes sistemas são capazes de proporcionar uma resposta muito positiva e
têm durabilidade de 15 a 30 anos, conforme o sistema escolhido. Também é necessária a
atenção à adequação do solo, para que ele possa absorver tanto a precipitação da água da
chuva, quanto da irrigação. Não adianta toda a tecnologia se não prepararmos
adequadamente o solo para uma maior capacidade de armazenar água.
Também é importante garantir a documentação legal para a outorga da água para a
garantia de um processo de forma responsável para obtenção de uma boa safra. É um
conjunto de pré-requisitos fundamentais para aumentar a produção de milho no estado do
Rio Grande do Sul.
A Emater é um braço importante para levar até à ponta toda a política pública da
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), do Governo do Estado,
para que os projetos andem rápido e bem em ações conjuntas com diversas entidades
parceiras. Neste contexto temos o Pró-Milho, que é um programa que trabalha a cadeia
produtiva completa com apoio de cerca de 23 parceiros, entre entidades, federações,
cooperativas, instituições financeiras, cada um atuando em um elo da cadeia do milho. E essa
união, parceria e trabalho conjunto é que trazem um resultado importante.
Geraldo Sandri
Presidente da Emater/RS
Superintendente Geral da Ascar
DESTAQUE

Colheita da safra de inverno 2020 se encaminha para o final.
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Condições Meteorológicas

Condições do tempo ocorridas de 02 a 08 de novembro, segundo registros
produzidos pelos 12 escritórios regionais da Emater/RS-Ascar.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, semana com predomínio de tempo seco e
presença de ventos. Houve a formação de pequena área de instabilidade em torno de
Caçapava do Sul, mas sem gerar precipitações. Preponderaram dias ensolarados e as
temperaturas foram consideradas baixas para a época do ano. Ocorreu grande amplitude
térmica, entre dias e noites, com início mais frio e aquecendo no transcorrer dos dias. A
temperatura mínima ocorreu em Bagé, dia 05/11, marcando 5°C e a máxima em São Borja no
dia 07/11, com 33°C.
Na regional de Caxias do Sul, a semana transcorreu com predomínio de tempo seco e
temperatura muito baixa, inclusive com ocorrência de geadas nos dias 5 e 6 nos Campos de
Cima da Serra. As temperaturas se mantiveram muito baixas, com aquecimento mais
significativo apenas no sábado e domingo. Entre os dias 02 e 06, a temperatura mínima ficou
abaixo dos 10°C em todas as localidades com extremo de 2,2°C registrado em Vacaria no dia
05. As máximas ocorreram no dia 07 e 08 chegando a 32,6°C em Serafina Correa. A maioria
dos municípios permaneceu com céu claro, umidade relativa do ar muito baixa e sem registro
de chuva. Porém, na faixa leste que compreende parte dos Campos de Cima da Serra e
Aparados da Serra, ocorreram algumas instabilidades e a umidade relativa do ar mais elevada,
inclusive com registro de chuva em baixos volumes, como em Canela, 9,8 mm; Caxias, 0,4 mm;
Bom Jesus, 1,9 mm; e São José dos Ausentes, 8 mm.
Na de Erechim, o período foi marcado pela falta de precipitação pluviométrica. Já há
déficit hídrico na região, mais grave nos municípios lindeiros ao vale do Rio Uruguai. No dia
05, ocorreu geada fraca em alguns municípios. As temperaturas variaram de 4°C a 33°C.
Na região de Frederico Westphalen, ocorreram chuvas de baixa intensidade, 7,9 mm;
a umidade relativa do ar ficou na média de 54%, máxima 99% e mínima 14%; e a temperatura
média 20°C, variando entre 7° e 33°C; a velocidade média do vento, 1,61 m/s.
Na de Ijuí, semana de tempo seco, baixa umidade relativa no ar e grande amplitude
térmica. Predomínio de dias claros, com baixa nebulosidade e intensa radiação solar. Presença
de ventos moderados do quadrante sul, durante o dia, e com mais intensidade à noite.
Temperaturas com grande variação, com tardes quentes e noites amenas. Na quinta-feira, as
temperaturas ao amanhecer foram inferiores a 10°C, muito abaixo da média para o período.
Na de Lajeado, as condições meteorológicas apresentaram temperaturas amenas e
chuvas inexpressivas. As temperaturas apontaram estabilidade ao longo da semana, com
pequena alta ao final do período, sendo a mínima de 10°C na quinta-feira 05/11, enquanto a
máxima foi 31°C no sábado 07/11. As chuvas totalizaram média de 2,3 milímetros, enquanto
que no Vale do Taquari não atingiram um milímetro.
Na região da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, no período não ocorreu precipitação.
A temperatura máxima registrada a cinco centímetros do solo foi de 27°C; e, a mínima de
22°C. A 10 cm do solo a máxima foi de 26°C; e, a mínima de 22°C. A temperatura máxima
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registrada foi de 32°C e a mínima registrada de 6°C. A umidade relativa do ar no período variou
de 46 a 63% e a insolação média de 11.2 horas/dia.
Na de Pelotas, as temperaturas foram amenas, ainda com noites frescas, ventos e
bastante evaporação. As precipitações ocorreram esparsas em alguns municípios. No litoral,
período com boa luminosidade e com temperaturas amenas. As temperaturas oscilaram entre
10 e 23°C. Chuvas de 1,2 mm em Rio Grande. Já na Serra do Sudeste não houve registro de
chuvas, as temperaturas ficaram amenas e ocorrência de ventos moderados. Na colônia de
Pelotas, praticamente não houve chuvas e as temperaturas tiveram elevação gradativa. No
Norte da região, caracterizou-se por tempo seco, dias de sol e ventos, que aumentam a perda
de água. No final da semana, houve algumas garoas de baixo volume, com registro de 10 mm
em São Lourenço do Sul. Na fronteira, o tempo ficou seco e noites até frias, temperaturas
amenas durante o dia – 10°C a 24°C, com excelente luminosidade e presença de vento.
Na de Porto Alegre, período ainda de grande oscilação térmica entre o dia e a noite. A
temperatura com média semanal foi de 18°C, sendo a mínima registrada de 11°C e máxima
chegou aos 28°C, com ventos de até 80 km/h. A umidade relativa do ar com média semanal
de 71%. Semana de baixas precipitações e esparsas.
Na regional de Santa Maria, a semana foi de tempo seco e de baixa umidade relativa
do ar.
Na de Santa Rosa, mais uma semana de tempo seco apesar de garoa e chuva fraca em
alguns municípios – 2 a 9 milímetros, além da alta amplitude térmica e baixa umidade do ar.
A amplitude térmica foi marcante desta semana, com as temperaturas noturnas amenas se
elevando durante o dia, passando dos 10°C na madrugada para 34°C nas tardes quentes. A
umidade relativa do ar foi bastante baixa, sendo que na maioria dos dias a umidade mínima
ficou abaixo de 21%. A umidade mínima foi observada no dia 07/11, com registro de 15% e a
máxima no dia 08/11, com 59,1%. A semana teve recorrência de ventos com intensidade
acima de 4 m/s em todos os dias, e predomínio do quadrante leste e sudeste na maior parte
da semana. Antecipando as instabilidades atmosféricas o vento variou a norte no final da
semana. A velocidade máxima foi de 7,1 m/s do quadrante leste e a maior rajada foi de 15,7
m/s também do quadrante leste.
Na regional de Soledade, o período foi de predomínio de tempo firme, temperaturas
amenas, baixa umidade relativa do ar e presença constante de ventos.
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Grãos

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

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A semana foi caracterizada pelo predomínio de tempo seco no Estado. Nas regiões em
que houve precipitações, o volume foi muito baixo e não interferiu na colheita do trigo, que
já chega em 95% da área cultivada.
Fases da cultura do Trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2020
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 12/11

Em 12/11

Em 12/11

Em 05/11

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

0%

0%

0%

0%

Floração

0%

0%

0%

1%

Enchimento de Grãos

0%

5%

2%

3%

5%
95%

17%
78%

17%
81%

15%
82%

Plantio

Em Maturação
Colhido

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, a colheita foi finalizada, favorecida
pelo tempo seco e ensolarado que apressou a maturação das lavouras de trigo. A
produtividade média é de 1.527 quilos por hectare, redução estimada em 50%. As lavouras
que não foram prejudicadas pelas geadas de agosto apresentaram produtividade dentro da
expectativa, superando os 3.600 quilos por hectare, alcançaram peso hectolitro superior a 78,
com ótima qualidade e valoração, trazendo boa rentabilidade aos produtores.
Nas regionais de Frederico Westphalen, Ijuí e Bagé, a colheita se aproxima do final.
Na de Frederico Westphalen, chega a 98%. O rendimento é variável em virtude do quanto as
lavouras foram atingidas pelas geadas, granizo e pela escassez de chuvas. A expectativa inicial
de 3.420 quilos por hectare teve uma redução estimada em 35%, chegando em média a 2.223
quilos por hectare. O produto colhido é de boa qualidade com pH superior a 78%. Na de Ijuí,
a semana de tempo seco favoreceu a colheita, que já chega a 95% dos cultivos. Os produtores
realizam a operação à medida que a umidade dos grãos se encontrava no ponto ideal de
armazenagem. O rendimento médio é de 2.154 quilos por hectare. Na medida que a colheita
avançou, as produtividades foram diminuindo lentamente devido à baixa umidade no solo,
que comprometeu o enchimento dos grãos no final do ciclo. A qualidade do produto colhido
segue boa, com pH superior a 76. Na regional de Bagé, a colheita se encaminha para o final
em parte dos municípios da Fronteira Oeste. Em Maçambará, maior produtor regional, com
16 mil hectares, 92% já foram colhidos. Lavouras semeadas no início do zoneamento e que
foram atingidas pelas geadas, têm qualidade dos grãos e produtividade abaixo do esperado,
média de 1.800 quilos por hectare. Já nas áreas semeadas no final do período recomendado,
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em lavouras bem manejadas, o rendimento chega a 3.300 quilos por hectare, e boa qualidade
dos grãos. Em São Gabriel, a colheita atinge 45% dos cinco mil hectares, com produtividade
entre 1.800 e 3.300 quilos por hectare, e os grãos de alta qualidade. Já na Campanha, a fase
predominante é a da maturação. Nas primeiras lavouras colhidas, o rendimento médio é de
2.400 quilos por hectare, com potencial de elevação à medida que a colheita avançar.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Erechim, Passo Fundo, Lajeado e Santa Maria,
segue a colheita. Na de Erechim, as áreas colhidas evidenciam redução de rendimento, em
média de 15% em relação ao esperado, em virtude dos efeitos das geadas de agosto e da atual
falta de chuvas. O peso hectolitro varia de 79 a 83. Na regional de Passo Fundo, 80% da área
já foi colhida e o rendimento médio é de 2.700 quilos por hectare. Na de Soledade, a colheita
já chega a 90%, e a média de produtividade de 2.900 quilos por hectare. Os grãos apresentam
ótima qualidade e pH acima de 78. Na de Lajeado, 85% dos cultivos já foram colhidos. A
produtividade média obtida é de 2.378 quilos por hectare, com grãos de ótima qualidade, pois
o tempo seco favoreceu a sanidade e a maturação. Na de Santa Maria, a colheita ultrapassa
90% da área plantada. A produtividade média se mantém em bom patamar, de 2.500 quilos
por hectare. Em geral, qualidade dos grãos é satisfatória, com pH superior a 75.
Nas regionais de Pelotas e Caxias do Sul, a colheita começa a se intensificar. Na de
Pelotas, 20% da área está colhida. Em São Lourenço do Sul, já alcança 80% dos cultivos, com
rendimento médio de 1.800 quilos por hectare. Em Jaguarão, a produtividade média é maior
e chega a 2.700 quilos por hectare, com ótima qualidade dos grãos. Na de Caxias do Sul, inicia
a colheita nos Campos de Cima da Serra. O rendimento das primeiras lavouras varia entre três
mil e quatro mil quilos por hectare. O tempo seco favorece a qualidade dos grãos que é
excelente, com peso hectolitro superior a 78. Já nas lavouras tardias, a falta de umidade
começa a prejudicar a finalização do enchimento de grãos.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar o preço médio do trigo
alcançou R$ 83,50, com aumento de 5,23% em relação ao da semana anterior.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, o preço é R$ 80,00; na de Passo Fundo,
R$ 84,00; na de Soledade, R$ 83,00; na de Caxias do Sul e Bagé, R$ 85,00; Santa Maria, R$
84,60; na de Santa Rosa, é cotado a R$ 81,55, já o preço do produto com o pH abaixo de 70,
tipo triguilho, é vendido a R$ 1,00/kg. Na de Ijuí, o preço médio é de R$ 83,70. Na de Frederico
Westphalen varia entre R$ 83,00 e R$ 84,00/sc.
Trigo - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Trigo (R$ 83,50/saca de 60 kg)
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
% 65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

83,50

112,09

113,99

79,35

62,13
39,02

45,00

102,67

41,20

39,37

40,00
35,00
30,00
R$

25,00
20,00

34,40

15,00

10,00
5,00
Semana atual

5,23
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

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 2153, de 12 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.
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Canola
Na regional de Santa Maria, a colheita da canola está finalizada. Em Capão do Cipó, os
887 hectares plantados foram colhidos, chegando a produtividade média de 2.100 quilos por
hectare. O preço da saca de 60 quilos aumentou 1,7% em relação a semana passada e está
cotada a R$ 148,00.
Aveia branca
A colheita está concluída nas regionais da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen
e Ijuí. Na de Frederico Westphalen, o rendimento médio esperado de 2.800 quilos por hectare
não foi atingido por falta de chuvas na fase final de enchimento de grãos e na maturação, com
redução média estimada de 23%. Na de Ijuí, as áreas apresentaram grande variação de
produtividade, e a média é de 1.700 quilos por hectare, devido aos danos causados pelas
geadas. O produto colhido é de baixa qualidade, e a grande maioria dos grãos é destinada a
alimentação animal. O preço médio praticado na região é de R$ 45,00/sc. de 60 quilos.
Nas regionais de Santa Maria e Soledade, se encaminha para finalização da colheita.
Na de Santa Maria, o rendimento médio é de dois mil quilos por hectare. Na de Soledade, 90%
da área já foi colhida. A produtividade média é de 2.900 quilos por hectare. E o preço médio
se mantém em R$ 46,00/sc. de 60 quilos.
Cevada
Nas regionais da Emater/RS-Ascar Ijuí e Frederico Westphalen, a colheita está
concluída. Na de Ijuí, o rendimento médio é de 2.080 quilos por hectare. Os produtores estão
desestimulados com os cultivos que não resultaram em rentabilidade nesta safra, devido à
baixa produtividade e qualidade muito inferior aos requeridos pela indústria cervejeira. Na de
Frederico Westphalen, o desenvolvimento da cultura foi bom, porém a falta de chuvas no final
do ciclo causou redução na produtividade em 20%, chegando a 2.100 quilos por hectare.

CULTURAS DE VERÃO
Soja
O período de tempo seco, com alternância de temperaturas, alta taxa de insolação e
presença de ventos constantes no Estado tem influenciado na redução da umidade dos solos.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 12/11

Em 05/11

Safra anterior

Média*

Em 12/11

Em 12/11

31%

17%

29%

32%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
*Média safras 2016-2020.

Nas regionais de Bagé e Ijuí, o plantio foi parcial. Na de Bagé, na primeira parte da
semana, ainda foram realizados plantios em áreas mais baixas, ou onde o volume de
precipitações foi mais elevado. Na segunda metade, a operação foi paralisada na espera de
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novas chuvas. Estima-se em 40% a área semeada, com extremos, em Dom Pedrito, já chega
em 60%, enquanto que em Bagé, somente 20% das lavouras foram semeadas. Já há registros
de ressemeadura em locais cuja emergência de plantas foi prejudicada pela ausência de
umidade. Outros fatores que interferem na implantação das lavouras são: permanência de
baixas temperaturas durante o processo de emergência – causando atrasos, e a presença de
ventos constantes que aceleram a desidratação das plantas em desenvolvimento. Na de Ijuí,
a continuidade da semeadura ocorreu no início da semana, com redução gradativa da
operação até ser interrompida pela falta de umidade no solo. Produtores adotam cautela
devido às previsões meteorológicas indicarem baixos volumes de precipitações no período. A
área semeada ultrapassou 31% do total previsto. As lavouras semeadas antes das
precipitações apresentam boa densidade de plantas mesmo com emergência em duas épocas
distintas. Lavouras semeadas após as chuvas do início de novembro apresentam emergência
desuniforme, pois a umidade do solo não foi suficiente, variando conforme a profundidade de
semeadura, revolvimento do solo e/ou quantidade de palhada de cobertura. As sementes que
ainda não germinaram estão intactas, sem danos aparentes e com possibilidade de
germinarem quando a umidade no solo atender, o que vai depender do retorno das chuvas.
Na de Caxias do Sul, os produtores seguem a semeadura em áreas com melhores
condições físicas e com boa cobertura de palha, mesmo com solo seco, na expectativa da vinda
da chuva nos próximos dias. Em áreas de solo mais compactado e pisoteio devido a integração
com a pecuária, a semeadura foi paralisada por completo. As semeaduras no cedo apresentam
germinação desuniforme, inclusive com necessidade de replantio onde ocorreu muita falha
de germinação. Em Muitos Capões e Vacaria, há registros de danos por geada, especialmente
nas áreas de baixada onde ocorreu a morte de plântulas.
A falta de chuvas provocou redução da umidade do solo e atrasou o plantio em várias
localidades. Na regional de Passo Fundo, a semeadura manteve-se em 25%. Na de Soledade,
após um período de intensa semeadura, que já atinge 30% da área cultivada, desaceleraram
as atividades nos últimos dias. Agricultores estão cautelosos em continuar a semeadura, pois
não querem correr riscos de perder as sementes; mesmo assim alguns continuam semeando.
Em geral, as lavouras estão com boa germinação e emergência e não apresentam sintomas de
déficit hídrico. Na de Erechim, nos municípios localizados nas margens do rio Uruguai, 5% da
área está plantada e evidencia problemas de germinação por falta de chuva. Na região do
entorno de Erechim, o plantio avançou para 50%, por ter ocorrido mais chuvas. Na regional
de Santa Maria, apesar da paralização do plantio nos últimos dias, a área plantada alcança
40% da intenção de plantio. Em Cachoeira do Sul, lavouras que foram semeadas antes das
chuvas são avaliadas sobre a necessidade de replantio. A área implantada já atinge mais de
70 mil hectares dos 105.800 hectares previstos para safra. Na de Frederico Westphalen, a
situação preocupa os agricultores, pois somente foram implantados 10% de 419.680 hectares.
Na de Porto Alegre, a área plantada se mantém em 29% do total previsto de 144 mil hectares
para essa safra.
Na de Pelotas, 35% da intenção de plantio de 421 mil para safra já foi plantada. Em
alguns municípios foi possível avançar no plantio, como em São Lourenço do Sul, que já chega
em 48% de semeadura, em Arroio Grande, 53%, e em Piratini, 62% das áreas de cultivo já
foram implantadas. Os plantios foram favorecidos pelas condições da umidade do solo que
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ainda são disponíveis; mesmo com a semana sem precipitações houve boa germinação e
emergência das plantas, resultando em um bom estabelecimento e bom estande de plantas.
Na de Santa Rosa, a falta de umidade do solo e o tempo seco, interromperam
novamente o preparo do solo, as dessecações, o manejo de plantas daninhas e o plantio. Já
foram implantados 12% da intenção de plantio de mais 710 mil hectares, os quais estão na
fase inicial de germinação e desenvolvimento vegetativo, com boa germinação na maioria das
lavouras. Nas semeadas no último final de semana de outubro – quando a umidade do solo já
era baixa – a germinação foi ruim e exigirá replantio. E nas lavouras germinadas, as plantas
apresentam dificuldade no desenvolvimento inicial. Em decorrência da expectativa de chuvas
irregulares, os agricultores pretendem escalonar os períodos de semeadura entre três e
quatro etapas, no intuito de minimizar os efeitos de possível estiagem em dezembro e janeiro.
Na de Lajeado, há significativa redução de área plantada, quando comparada com o
mesmo período do ano passado. Isso porque os produtores aguardam melhores condições
ambientais para dar seguimento ao processo de semeadura. Já estão plantados 32% da
intenção de plantio para a safra.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento de preços realizados pela Emater/RS-Ascar, o preço médio da saca
de 60 quilos alcançou R$ 161,83, aumento de 1,07% em relação à semana anterior.
Na regional Soledade, a oleaginosa é comercializada a R$ 161,75/sc.; em Passo Fundo
e Caxias do Sul, R$ 162,00; Erechim, R$ 160,00; na de Bagé e Ijuí, R$ 161,00. Na regional de
Santa Rosa, a cotação média da saca é de R$ 158,70. Na de Porto Alegre, R$ 140,00; Santa
Maria, R$ 161,20; na de Pelotas, os preços variam entre R$ 155,50 e R$ 166,00. Na de
Frederico Westphalen, entre R$ 160,00 e R$ 163,00/sc.

Milho
A falta de precipitações no Estado dificulta o avanço dos plantios e afeta o
desenvolvimento de alguns cultivos já implantados
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020/2021
Fases

Safra atual
Em 12/11

Em 05/11

Safra anterior

Média*

Em 12/11

Em 12/11

Plantio

78%

75%

81%

79%

Germinação/Des. Vegetativo

73%

87%

78%

78%

Floração

21%

12%

16%

16%

6%

1%

6%

6%

Enchimento de Grãos

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, o plantio não avançou no período. As
lavouras implantadas nas encostas do rio Uruguai depois do dia 10/08, e que se encontram
mais adiantadas e em início de pendoamento, as perdas já ultrapassam 30%. Alguns
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produtores começam a destiná-las para alimentação animal. Nas com propósito para silagem,
há também perdas significativas de massa verde e qualidade dos grãos.
Na de Frederico Westphalen, a falta de chuvas desde setembro até agora atrasou o
desenvolvimento da cultura; além disso, dificultou os tratos culturais, como a aplicação de
fertilizantes nitrogenados e o manejo de plantas invasoras. Em alguns casos, observa-se o
ataque de lagartas, percevejos e até mesmo tripes. A situação da cultura se agravou muito
devido ao estresse hídrico causado pelas baixas precipitações desde a implantação da cultura
e deverá afetar significadamente a produtividade das lavouras. Nas destinadas à silagem, o
desenvolvimento e crescimento estão comprometido e as perdas já ultrapassam 47% da
expectativa inicial de 33.562 quilos por hectare.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, na Fronteira Oeste, lavouras estão no início
do estádio reprodutivo – pendoamento, preocupando produtores e técnicos pela falta de
chuva nesse período crítico. Em Manoel Viana, percebe-se que nas áreas de várzeas e nas de
coxilhas com grande palhada, ainda há bom nível de umidade no solo. Nas áreas de coxilhas
no sistema com preparo convencional, os níveis de umidade já estão abaixo do ideal. As áreas
implantadas no final de outubro estão em fase de emergência, sendo que este processo está
ocorrendo de maneira lenta e desuniforme devido às baixas temperaturas registradas no
período. Na Campanha, os fortes ventos ao longo da semana, paralisaram as dessecações. Em
Hulha Negra, produtores são orientados sobre estratégias para evitar problemas relacionados
com a deriva, fundamentalmente com destaque para as condições ambientais ideais e nos
ajustes na regulagem de pulverizadores.
Na de Soledade, grande parte das lavouras com plantio no cedo – meados de agosto
e setembro – entraram na fase florescimento, estádio de maior exigência hídrica, coincidindo
com o período de déficit. Começa-se a perceber lavouras com sintomas de estresse hídrico,
sobretudo em áreas com solo pouco profundo e arenoso. Em geral, o déficit hídrico
cumulativo desde outubro já evidencia perdas na cultura, porém ainda não significativas.
Na de Caxias do Sul, as plantas voltaram a mostrar fortes sintomas de deficiência
hídrica. O tempo seco não permitie a adubação nitrogenada na melhor época. Nos Campos de
Cima da Serra, muitas áreas foram atingidas por geadas nos dias 05 e 06/11, ocasionando
queima das folhas, porém sem atingir o ponto de crescimento, o que permitirá às plantas ter
condições de recuperação com pequenas perdas de potencial produtivo.
Na regional de Ijuí, o desenvolvimento está comprometido devido à baixa umidade no
solo. As precipitações que ocorreram a duas semanas atrás proporcionaram melhora na
turgidez das plantas, mas o crescimento continuou lento. Mas o volume de chuvas não foi
suficiente para restaurar o pleno desenvolvimento da cultura. A partir da metade da semana
as plantas já apresentavam sintomas de déficit hídrico nas horas mais quentes da tarde, com
enrolamento de folhas. Em geral, as plantas apresentam redução de área foliar e de tamanho,
comprometendo o potencial produtivo.
Na de Pelotas, segue o plantio com restrições, nas localidades que apresentam
condições adequadas de umidade do solo ocorrem plantios, com boa germinação e
emergência das plantas. A região já totaliza 28% da área de mais 50 mil hectares para grãos e
40% da área total de 16 mil hectares prevista para silagem.
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Nas regionais Santa Maria e Passo Fundo a área plantada não avançou devido à pouca
umidade dos solos e escassez de chuvas. Na de Santa Maria, permaneceu em
aproximadamente 38% da área total prevista. Na de Passo Fundo, 92% da intenção de plantio.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, novembro é um dos meses
preferenciais para o plantio de acordo com o zoneamento agroclimático. Até o momento, já
foi plantado 54% do previsto de milho grão e 58% do destinado à silagem. Os cultivos estão
predominamente em desenvolvimento vegetativo, mas já inicia o florescimento. O estado
fitossanitário não apresenta ataque de pragas e doenças.
Na de Santa Rosa, cada vez mais são perceptíveis os prejuízos que a estiagem está
causando na cultura do milho; plantas apresentam folhas enroladas, com pontas secas, além
do porte baixo e emissão antecipada do pendão, com consequências na produção de espigas
pequenas e baixo volume de massa verde. Em variedades convencionais, há infestação de
lagarta do cartucho, com grande dificuldade de realizar as operações de pulverização devido
à baixa umidade do ar e do solo. É estimada uma redução de 54% na expectativa inicial da
produtividade, ficando na média em 3.717 quilos por hectare. Quanto às lavouras para silagem
que foram semeadas em setembro, as plantas apresentam desenvolvimento baixo,
provocando redução estimada de 65% na produtividade prevista de 35 toneladas por hectare.
Na de Lajeado, 66% da área tanto de milho grão como de silagem já estão implantadas.
Há incerteza quanto ao restante das áreas, tendo em vista o atual ambiente desfavorável e
diante das condições meteorológicas indicando a entrada em um período mais quente do ano,
já com déficit hídrico e previsão de poucas chuvas. Nesse cenário, agricultores poderão deixar
de plantar algumas áreas. Em geral, as lavouras estão 93% em desenvolvimento vegetativo e
7% em florescimento. Estão prejudicados os tratos culturais, como a adubação em cobertura,
que, com a baixa umidade do solo e poucas perspectivas de precipitação, os produtores
atrasam-a, o que poderá implicar em redução do potencial produtivo das lavouras. Outra
prática, é o monitoramento de pragas de parte aérea, com fins de identificar a necessidade
de controle químico e/ou biológico.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio do milho conforme o levantamento semanal da Emater/RS-Ascar,
chegou em R$ 78,57/sc., com aumento de 7,39% em relação ao da semana anterior.
Na região de Ijuí, a cotação varia de R$ 75,00 e R$ 79,00/sc. Na de Frederico
Westphalen, entre R$ 78,00 e R$ 79,00; na regional Porto Alegre, a cotação é de R$ 71,00. Na
regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, o preço é de R$ 79,00; Na de Bagé, R$ 75,00;
na de Passo Fundo, R$ 78,00; Santa Rosa, R$ 77,30. Na regional de Pelotas tem variado entre
R$ 60,00 e R$ 75,00. Na de Santa Maria, o preço médio é R$76,70; Erechim, R$ 75,00; Lajeado,
R$ 85,00; e na de Soledade, R$ 78,70/sc.

Arroz
As condições do tempo seco na semana não favorecem grandes avanços do plantio nas
regiões produtoras do Estado, que já chega a 90%.
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Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 12/11

Safra anterior

Média*

Em 12/11

Em 12/11

Em 05/11

90%

85%

66%

72%

100%

100%

100%

100%

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

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, o plantio foi realizado apenas
em pequenas áreas; em algumas houve replantio devido a problemas na germinação. O
período sem chuvas foi aproveitado por alguns produtores para sistematizar áreas para
semeadura. As lavouras que foram semeadas com a umidade proporcionada pelas chuvas de
23 a 26/10 estão em germinação e emergência. Noites frias prejudicam as lavouras no estágio
inicial e atrasam o desenvolvimento. Em São Gabriel, na Fronteira Oeste, estima-se que 40%
das lavouras receberam controle de invasoras, adubação nitrogenada e se encontram em
estabilização da irrigação. Na Campanha, em Dom Pedrito, são realizados replantios em áreas
que apresentaram problemas na germinação. Estima-se que mais de 90% estejam plantados.
Na de Porto Alegre, o tempo permitiu a continuidade do preparo de solo e plantio da
safra nos locais mais propícios. Lavouras estão em fase inicial, com boa germinação.
Na regional de Santa Maria, área plantada já ultrapassa 50% do total previsto de
133.516 hectares. Os cultivos recém-semeados apresentam boa germinação e os implantados
com bom desenvolvimento vegetativo.
Na de Soledade, depois de um período de intensa semeadura, houve desaceleração
devido ao baixo teor de umidade do solo; porém muitos agricultores seguem semeando e o
percentual atinge 80%, bem adiantado em relação ao ano passado que nesta época, devido
ao outubro chuvoso atrasou a semeadura. Lavouras implantadas em sistema de cultivo em
solo seco apresentam germinação/emergência e desenvolvimento vegetativo inicial normais.
Lavouras em sistema de plantio pré-germinado, como em Candelária, com aproximadamente
50% da área cultivada, estão mais adiantadas, favorecidas por um setembro mais chuvoso.
Na região de Pelotas, se aproxima a finalização dos plantios. A semana novamente
seguiu favorável para semear, com solo mantendo umidade à germinação e emergência das
plântulas e fornece boas condições para o estabelecimento e desenvolvimento vegetativo do
arroz já semeado. Em Rio Grande, 98% foi semeado; em Arroio Grande, 97%; e em Pelotas e
Santa Vitória do Palmar, o plantio foi concluído. Com o período ainda favorável, deverão
extrapolar a intenção de plantio. As reservas de água estão nos níveis adequados e suficientes
para a irrigação das áreas planejadas e já semeadas.
Na de Santa Rosa, sem previsão de chuvas, os arrozeiros não avançaram na semeadura
da cultura em decorrência do baixo nível dos mananciais, que atualmente estão com 80% de
sua capacidade. A falta de chuva afetou as lavouras semeadas, sendo necessária a entrada de
água para garantir emergência uniforme e assegurar população de plantas para manter a
expectativa de produtividade em torno de nove mil quilos por hectare. Infelizmente, se não
chover, a expectativa é de faltar água nos reservatórios até o fim do ciclo da cultura. E diante
dessa previsão, pode ser que não sejam semeados aproximadamente 15% de um total de três
mil hectares na região missioneira.
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Mercado (saca de 50 quilos)
O preço médio do arroz no levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar,
chegou a R$ 102,80/sc., com aumento de 0,38% em relação à semana anterior.
Na regional de Bagé o preço médio é estável, R$ 100,00; na de Pelotas, entre R$ 98,00
e R$ 106,00. Na região de Santa Rosa, o preço se mantém em R$ 98,00; na de Porto Alegre,
R$ 109,00; em Soledade, a R$ 98,30. Em Santa Maria, o preço médio chegou a R$ 98,40/sc.
Feijão 1ª safra
Nas regionais de Frederico Westphalen e Santa Rosa, a falta de chuvas compromete
o desenvolvimento da cultura. Na de Frederico Westphalen, 3% das áreas destinadas à
primeira safra já estão colhidas. A estiagem afeta drasticamente o desenvolvimento, floração
e a formação de grãos, que reduzirá significativamente a produção; atualmente a perda
estimada é de 62%. Na de Santa Rosa, os cultivos que se encontram em floração já evidenciam
sintomas de carência de água. Em geral, estimam-se perdas que superam 50%, devido à seca
e falta de tratamento de doenças e pragas como tripes, mosca branca, ácaros e pulgões.
Na de Ijuí, foi finalizada a implantação da cultura de primeira safra com a semeadura
das áreas irrigadas. Os cultivos de sequeiro seguem com desenvolvimento reduzido e
evoluindo rapidamente para o estádio reprodutivo. É elevado o abortamento de flores, com
baixa formação de vagens. Nas lavouras com irrigação, o desenvolvimento é excelente, boa
condição fitossanitária e elevado potencial produtivo.
Na de Porto Alegre, 96% da área prevista foi implantada, correspondendo a 3.476
hectares. As lavouras semeadas apresentam bom desenvolvimento. As plantas evidenciam
sintomas de estresse diante da falta de umidade nos solos, principalmente naquelas em fase
de florescimento. O estado fitossanitário é bom.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, 81% da intenção de plantio de 1.710
hectares já foi semeada, dos quais 21% estão em florescimento, fase crítica para o
fornecimento de água, cuja falta prolongada implica em perdas de produção.
Na de Soledade, o tempo seco, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas
amenas/elevadas não favoreceu o pleno desenvolvimento das plantas. O ponto de atenção é
com a ausência de precipitações, principalmente nas lavouras que já se encontram na fase de
pré-florescimento e florescimento, exigentes em disponibilidade de água. E além disso, na
medida em que o ciclo da cultura avança, aumenta a exigência hídrica e o baixo teor de
umidade do solo compromete o rendimento da cultura. Há casos pontuais de incidência de
pragas como brocas e vaquinha que são monitorados e controlados.
Na de Pelotas, restam poucas áreas do feijão primeira safra por semear. Os cultivos
estão 100% na fase de desenvolvimento vegetativo, com bom estabelecimento e
desenvolvimento, bom estado sanitário e adequado estande de plantas. A semana foi
favorável para o desenvolvimento vegetativo da cultura, com solo mantendo nível de
umidade. Produtores realizam o manejo das plantas daninhas e de adubações em cobertura.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço médio do feijão no
Estado ficou em R$ 237,27/sc., com redução de 1,14% em relação ao da semana anterior.
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Na regional de Frederico Westphalen, o preço chegou a R$ 260,00; na de Soledade,
R$ 250,00; na de Ijuí, R$ 220,00; na região de Pelotas, varia entre R$ 200,00 e R$ 250,00; em
Santa Maria, o valor chegou a R$ 235,60; e na região de Porto Alegre, o preço aumentou para
R$ 323,00/sc.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a falta de chuvas, somada a altas
temperaturas e baixa umidade do ar comprometem sobremaneira a produção, de modo mais
intenso nas áreas cultivadas a céu aberto, refletindo em redução no desenvolvimento,
produção e qualidade dos produtos e alta nos preços. Sem precipitações e com ventos que
reduzem a umidade do ar, muitos produtores interromperam os tratos culturais e a
semeadura de canteiros em áreas não irrigadas. Concluída a colheita de alho e cebola, com
redução de 40% da produção, pois tiveram seu ciclo reduzido, não formaram totalmente os
bulbos e a parte aérea das plantas secou. Lavouras de milho doce verde apresentam perdas
de produção devido à baixa umidade do solo; necessitam chuva para melhorar o
desenvolvimento e a floração. É baixa a produção e oferta de tomate devido à estiagem e ao
forte calor, com isso o preço sofreu forte elevação, produtores recebem de R$ 4,00 a R$
5,00/kg. A baixa umidade do ambiente favoreceu a ocorrência de ácaros, principalmente em
cucurbitáceas, solanáceas e algumas brássicas. Alguns preços praticados: rúcula, salsa,
cebolinha e couve R$ 1,50/maço, couve-flor e brócolis, R$ 2,50/unid., alface R$ 1,50/pé,
cenoura e beterraba R$ 3,00/kg, rabanete R$ 5,00/kg, repolho de R$ 1,50 a R$ 2,00/unid.
Na regional de Ijuí, olerícolas têm bom desenvolvimento e necessidade mais intensa
e constante de irrigação. Aumentou a produção de folhosas, como alface e rúcula em
ambiente protegido e diminuiu em campo aberto. Estas culturas apresentam crescimento
rápido, conferindo aos produtos colhidos maciez e baixa concentração de seiva leitosa na
alface. Com clima seco, há baixa incidência de doenças, mas alta infestação de insetos como
tripes e mosca branca, necessitando monitoramento constante e controle eficiente. Cultura
do repolho já apresenta redução de tamanho devido às temperaturas elevadas,
principalmente no período da tarde. Pepino apresenta excelente desenvolvimento e boa
sanidade das plantas, refletindo em aumento de produtividade. Produtores têm dificuldades
no estabelecimento de cenoura em virtude da baixa umidade do ar, que contribui para elevar
a evaporação da água na superfície do solo, prejudicando a germinação das sementes da
cultura. Mandioca e batata-doce estão implantadas. Com a utilização de mudas enraizadas da
batata-doce, produtores não enfrentam dificuldade de estabelecimento da cultura. O
aumento do ataque de insetos é geral nas hortaliças neste período de clima seco.
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Preços médios praticados na região
Produto
Alface
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve-flor
Mandioca com casca
Mandioca sem casca
Pepino
Repolho
Rúcula
Tomate

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

Preço (R$)
2,10
3,22
4,52
3,70
5,62
1,89
5,45
4,10
2,96
2,20
5,00

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

Na de Bagé, semana de temperaturas amenas, com grande amplitude térmica entre
5,6°C e 32,9°C. Houve predomínio de dias ensolarados e presença constante de ventos, que
aliado a ausência de precipitações causou grande demanda de irrigação das produções. Na
Fronteira Oeste, em Quaraí, período de produção diversificada de folhosas e tubérculos. A
comercialização ocorre dentro da normalidade; preços estáveis. Boas perspectivas para a
comercialização de tomate e pimentão, que apresentam bom potencial produtivo e sem
problemas de pragas ou doenças. Na Campanha, em Candiota, os produtores ampliaram o uso
de sombrites e irrigação nas hortas domésticas para subsistência familiar. Na produção de
sementes de hortaliças em Candiota e Hulha Negra, a atividade foi beneficiada pela boa
luminosidade. O coentro está em florescimento e enchimento de grãos; foram realizadas
operações de controle de invasoras. As lavouras de coentro, cenoura e salsa apresentam bom
desenvolvimento e sanidade, gerando expectativas de boas produções.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, predomínio de tempo seco durante a
semana, com boa incidência de radiação solar e temperaturas normais durante o dia e amenas
a noite, associada a ventos é favorável a cultivos em ambiente protegido. Cultivos a campo
com irrigação tem crescimento e desenvolvimento satisfatórios, porém a presença de ventos
frios à noite é um fator desfavorável. Cultivos a campo sem sistemas de irrigação tem o
crescimento e desenvolvimento afetados pela baixa umidade no solo na maior parte da região
– cenário da maior parte das olerícolas. Espécies com áreas mais expressivas, como mandioca,
abóbora, moranga e milho verde são normalmente cultivadas sem irrigação. No baixo Vale do
Rio Pardo, segue a colheita de pepino e tomate. Tomate em estufa apresenta boa sanidade,
já no pepineiro há presença de ácaros e manchas foliares, mas sem comprometer produção e
qualidade. Cultivos a campo dessas espécies com irrigação apresentam desenvolvimento
satisfatório, porém os ventos frios noturnos são desfavoráveis. As lavouras precoces de
moranga Cabotiá estão na fase de início de floração. A reduzida umidade do solo em função
das chuvas abaixo do normal tem prejudicado o desenvolvimento dessas espécies,
provocando atraso no ciclo. Plantios precoces de batata-doce estão em fase de crescimento.
Seguem os transplantios, porém há atraso em função da dificuldade pela baixa umidade do
solo. Cenoura e beterraba têm boa oferta e qualidade. Áreas sem irrigação apresentam atraso
no crescimento.
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Na de Pelotas, semana novamente favorável para o estabelecimento e
desenvolvimento das olerícolas. Predominou dias ensolarados, sem chuvas e temperaturas
em elevação durante o dia. Reservas de água estão recuperadas, em níveis máximos.
Preços médios praticados na região de Pelotas
Produto

Unidade

Preço (R$)

Agrião da água

molho

1,70 a 2,00

Beterraba

molho

1,20 a 1,50

Brócolis

unid.

1,50 a 1,80

molho
cx. com 20 kg

0,70 a 1,00
45,00 a 55,00

Couve
Couve manteiga

molho
molho

0,40 a 0,50
0,50 a 0,70

Couve-flor
Espinafre

unid.
molho

2,80 a 3,20
1,60 a 1,80

Repolho

unid.

0,80 a 1,00

Rúcula

molho

1,70 a 2,00

Salsa

molho

1,20 a 1,70

Cebolinha
Cenoura

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

Em Vale Real, na regional de Lajeado, a safra de abobrinha a campo vai de agosto a
maio. Em outubro, foi necessário irrigar a cultura. Os valores de comercialização oscilaram
entre R$ 20,00 e R$ 25,00/cx. de 20 quilos. A berinjela cultivada a campo implantada na
primeira quinzena de outubro encontra-se no estádio de desenvolvimento vegetativo. O
cultivo de beterraba é escalonado. A qualidade do último ciclo foi excelente, pois as chuvas
foram regulares, permitindo um crescimento uniforme e baixa incidência de doenças.
Entretanto, para o novo ciclo, a sinalização de irregularidade de chuvas preocupa os
produtores. A comercialização no período foi realizada a valores que oscilaram entre R$ 27,00
e R$ 30,00/cx. de 12 molhos. Para a beterraba comercializada sem as folhas, os valores
oscilaram entre R$ 25,00 e R$ 30,00/cx. de 20 quilos. A cultura da vagem a campo teve
condições favoráveis ao seu desenvolvimento. O preço oscilou entre R$ 60,00 e R$ 70,00/cx.
de 10 quilos para a vagem verde. Já para a vagem amarela/branca, o valor médio foi de R$
50,00/cx. de 10 quilos. Pimentão verde e colorido cultivados em ambiente protegido estão em
fase de frutificação e de colheita. A principal praga que preocupa os produtores é a mosca
branca. O preço de comercialização foi entre R$ 35,00 e R$ 40,00/cx. de 10 quilos.
Alho
Na de Caxias do Sul, mais uma semana de clima seco, noites frias e bastante insolação,
fatores condicionantes ao desenvolvimento e manutenção da sanidade das lavouras. A
continuidade da deficiência hídrica é suprimida pela irrigação, fator indispensável para as
plantas expressarem todo o seu potencial produtivo. Com algumas raras exceções, todas as
lavouras já são planejadas e implantadas com a disponibilidade de sistemas de irrigação por
aspersão. Iniciou a colheita da safra, devendo se estender até meados de dezembro,
apresentando bom rendimento e bulbos bem formados e firmes. O alho colhido é todo
armazenado em galpões específicos e amplamente ventilados para possibilitar a cura dos
bulbos. Nesta safra estão cultivados 1.200 hectares em 480 propriedade na região serrana;
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deverão ser colhidas 13.200 toneladas, gerando receita bruta aproximada de R$ 132 milhões
aos alhicultores.
Na de Passo Fundo, lavouras seguem em estádio de desenvolvimento vegetativo.
Produtores realizam tratamentos fitossanitários preventivos.
Batata
Na regional de Passo Fundo, lavouras estão em fase vegetativa; seguem
monitoramento e tratamentos fitossanitários preventivos. A preço de comercialização do
produto vindo de São Paulo foi de R$ 110,00/sc. de 50 quilos da batata rosa e de R$ 150,00
para a branca. A colheita da produção local deve iniciar na próxima semana.
Em Silveira Martins, na de Santa Maria, plantio de 30 hectares está finalizado.
Lavouras recebem tratos culturais. A batata rosa está cotada em R$120,00/sc. de 50 quilos e
a branca cotada a R$ 200,00/sc.
Batata-doce
Na regional de Porto Alegre, 96% das áreas na região da Costa Doce foram colhidas. O
produto apresentou alta no preço, valor médio na Ceasa para caixa de 20 quilos atingiu R$
45,00 a roxa e R$ 50,00 a branca. Na lavoura, varia entre R$ 28,00 e R$ 30,00/cx. A batata
pequena de refugo, ou grande demais, sem padrão comercial, é comercializada de R$ 15 a R$
20,00/cx. Há necessidade de precipitações para impulsionar a implantação das áreas do tarde,
que já está atrasada, estima-se que apenas 30% da área planejada esteja implantada.
Brássicas
Em Linha Nova, na regional de Lajeado, a falta de umidade e as temperaturas de modo
geral, ainda amenas, proporcionam boas condições de sanidade aos cultivos. Porém, as
variedades de verão que já estão no campo demandam temperaturas mais elevadas para um
bom desenvolvimento e a persistência das temperaturas mais baixas pode começar a ser um
problema. A expectativa de estiagem preocupa os produtores, que já sofreram com um
quadro de estiagem no ano passado. Nas últimas semanas, o aumento da demanda no
mercado consumidor fez com que os preços pagos aos produtores tenham tendência de alta,
especialmente para brócolis e couve-flor, que já tiveram aumentos expressivos
anteriormente. Os produtores têm dificuldades para aumentar rapidamente as áreas de
produção e disponibilizar mais mão de obra para a condução dos cultivos, a fim de se ajustar
à demanda. O repolho roxo e a couve também acompanharam a tendência de alta, enquanto
o repolho verde se mantém estável.
Preços praticados para as brássicas na região
Produto
Brócolis
Couve
Couve-flor
Repolho verde – médio
Repolho roxo

Unidade
dz.
dz. de molhos
dz.
unid.
dz.

Preço (R$) mercado local
21,00 a 28,00
10,50 a 12,50
21,50 a 28,00
0,70 a 1,00
14,00 a 17,50

Preço (R$) para Ceasa
30,00 a 40,00
15,00 a 18,00
30,00 a 40,00
1,00 a 1,50
20,00 a 25,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Lajeado. Escritório Municipal de Linha Nova.
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Na regional de Porto Alegre, houve aumento significativo nas cotações do brócolis e
da couve-flor. A couve-flor foi comercializada com valor de R$ 30,00/dz. e o brócolis a R$
35,00/dz., já o repolho ao preço de R$ 1,00/cab. com cerca de 1,8 quilos, na lavoura.
Cebola
Na de Passo Fundo, as lavouras apresentam bom desenvolvimento vegetativo e
adequada sanidade vegetal, apesar do menor desenvolvimento dos bulbos para a época do
ano. O preço da última semana foi de R$ 1,20/kg, na lavoura.
Na de Pelotas, 95% das áreas estão na fase de bulbificação e 5% delas estão colhidas.
Estas cebolas têm destino imediato para os mercados locais e regional. Expectativa de colheita
de uma safra normal. Clima foi novamente favorável na semana que passou, sem chuvas, com
dias ensolarados e com aumento de temperatura durante o dia. Em Tavares ainda não há
comercialização de cebola pelos produtores. Em Rio Grande e São José do Norte, com a
colheita das cebolas precoces, comercialização com valores entre R$ 35,00 e R$ 50,00/sc. de
20 quilos, variação de acordo com a classificação do diâmetro e presença de coloração e casca.
Na regional de Porto Alegre, plantas seguem com bom desenvolvimento vegetativo.
Lavouras em fase de formação de bulbos tiveram melhoria no aspecto e podem completar
bem o ciclo devido à chuva na semana que passou. Entretanto, há presença de doenças devido
ao vento, que quebra as folhas, favorecendo a instalação da mesma. Previsão de início da
colheita nos próximos dias.
Cogumelos
Na regional de Porto Alegre, na venda direta do cogumelo Paris, a cotação está em
média a R$ 23,00/kg. A comercialização virtual é importante para este produto, pois conecta
agricultores e consumidores, encurtando a cadeia, o que favorece a entrega e/ou consumo de
produtos mais frescos, de melhor aparência. A boa aparência é um fator importante à cadeia
produtiva desta olerícola.
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, a cultura está 79% implantada, nas demais áreas os
produtores aguardam a chuva e umidade do solo para terminar o plantio. Nas áreas plantadas
mais cedo a chuva do dia 26/10 foi importante para melhorar o desenvolvimento inicial.
Entretanto, ocorreram muitas falhas na brotação das mudas e, mesmo plantas que brotaram,
acabaram secando devido à falta de água, consequentemente, as áreas estão com baixa
densidade de plantas. Alguns produtores estão à procura de rama para replantar, mas a
produtividade das lavouras foi comprometida em redução mínima de 10%. Em Salvador das
Missões, uma agroindústria terá que reimplantar cerca de 30% da área onde ocorreu a morte
das plantas. Produtores realizam a capina das ervas daninhas de forma manual. Mandioca de
dois anos em fase de rebrote da soqueira ou em colheita e apresenta bom cozimento. Preços
estáveis.
Na de Soledade, no baixo Vale do Rio Pardo plantios mais tardios tem dificuldade de
germinação devido à baixa umidade no solo. Há ocorrência de percevejo de renda, registrado
em Venâncio Aires, possivelmente em função do clima seco.
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Na regional de Santa Maria, a falta de chuva causa dificuldades aos produtores tanto
para implantação dos mandiocais, como no seu adequado estabelecimento. Segue a colheita
da safra anterior. O preço de comercialização está em R$ 16,00/cx. de 20 quilos.
Moranga Cabotiá
Na regional de Pelotas, segue em período de plantio; estão previstos 1.200 hectares,
400 em Herval. A região é polo nacional de produção de moranga Cabotiá, comercializa sua
produção para todo País. Áreas com bom estande de plantas e bom desenvolvimento
vegetativo. Clima favorável para a cultura. Seguem os plantios escalonados, no entanto, em
Herval o solo já com problemas de umidade, paralisando os plantios. Os preços seguem
estáveis. Em Pelotas e Herval, varia entre R$ 1,50 e R$ 2,00/kg.
Pepino
Na regional de Caxias do Sul, as condições climáticas com baixa umidade relativa do
ar, temperaturas noturnas baixas e diurnas medianas, com altos índices de radiação solar
favorecem o desenvolvimento, a produção e a sanidade dos pepineiros cultivados em
ambiente protegido por plasticultura. São registrados intensa florada e grande produção de
frutos, sem maiores problemas de incidência de fitopatias e ataque de pragas. Grande parte
dos produtores prefere utilizar produtos biológicos para o manejo da fitossanidade, refletindo
em colheita mais rápida e garantida quanto à carência e a segurança alimentar. A oferta de
pepino é baixa, pois a oferta é no momento só das lavouras conduzidas na plasticultura,
mercado se encontra aquecido e comprador, sendo grande parte da produção destinada à
agroindústria de conserva da região. Preço médio na propriedade para fruta a granel é de R$
3,50/kg.

FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a estiagem começa a impactar nas
árvores frutíferas, causando a queda de frutinhos em citros e reduzindo o crescimento de
outras frutas como manga e uva. Em pomares domésticos, as famílias utilizam irrigação para
garantir a manutenção de parte da produção a fim de proporcionar frutas para o consumo
familiar. Também há dificuldades em manter mudas plantadas recentemente e produtores
estimam perdas significativas no pegamento destas. A colheita de laranja Valência chega a
aproximadamente 85% dos pomares. Preços estáveis. A maioria das variedades cítricas está
em emissão de novas brotações e floração, fase crítica para ataque de pragas e necessidade
de umidade do solo, uma vez que já começa a aparecer os sintomas de estresse hídrico nas
plantas. O preço do morango aumentou, e é comercializado entre R$ 15,00 e R$ 20,00/kg. Há
relatos de presença de ácaros, tripes, fede-fede e pulgões, assim como de antracnose e
phoma, sendo necessário realizar controle, respeitando o período de carência para colheita.
A falta de umidade prejudicou as frutíferas de clima temperado como o pêssego e ameixa em
fase de formação de frutos, os quais tendem a ter tamanho pequeno, mas é bom o aspecto
sanitário. Pessegueiros precoces como o Premier está em plena colheita, com baixa produção
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devido a morte das flores com as geadas de agosto; variedade Precocinho em início de colheita
com baixa carga de frutas. Segue a frutificação das ameixeiras e macieiras.
Na de Ijuí, o clima seco contribui para a boa sanidade das frutíferas. Citros em final de
colheita, com baixa oferta de produtos devido a área pouco expressiva. Necessidade de
aquisição em outras praças para abastecer a região. Dificuldades de aumentar a área cultivada
para atender a demanda. Melão e melancia em estádio inicial de desenvolvimento de frutos,
com bom número de frutos por plantas. O preço médio recebido pela bergamota é de R$
2,55/kg; laranja, R$ 1,80/kg; morango, R$ 18,20/kg; pêssego, R$ 4,00/kg.
Na de Bagé, oliveiras estão com pequenos frutos em formação e foram realizadas
operações de controle de inços e aplicação de fertilizantes. A cultura apresenta bom potencial
produtivo como reflexo de clima mais seco transcorrido durante o ano. Em São Gabriel, já
foram plantados 40 hectares dos 80 previstos com melancia. A produtividade esperada é de
20 toneladas por hectare e as lavouras encontram-se em desenvolvimento vegetativo, com as
mais precoces iniciando o processo de floração e frutificação. Não há indicativos de problemas
fitossanitários na cultura.
Na regional de Soledade, o mirtilo tem pouca área em produção comercial em
Soledade e Encruzilhada do Sul, neste a cultura entra em produção na metade de novembro.
Além dessa fruta, a amora entra em produção na metade de novembro em Encruzilhada, tem
boa produção.
Ameixa
Na regional de Caxias do Sul, as condições climáticas foram boas para o
desenvolvimento e manutenção da sanidade dos ameixeirais, com raros casos de incidência
de fitopatias e/ou ataque de pragas. Pomares que dispõe de sistema de irrigação já principiam
o seu uso, face à secura climática e ao estádio fenológico crítico em que se encontram – o
crescimento exponencial das frutas. O fato negativo para a cultura foi a geada tardia, por duas
vezes ocorridas, uma em agosto e outra em setembro, comprometendo o potencial produtivo
da cultura, notadamente da Letícia, principal variedade cultivada na região serrana. Momento
de adubação nitrogenada em cobertura e poda verde. Essa prática cultural requer frequente
intervenção, em razão da reduzida carga de frutas, as ameixeiras compensam no vigor dos
brotos.
Banana
Na regional de Porto Alegre, terceira semana de preços estabilizados: banana do tipo
Prata, de primeira qualidade a R$ 36,00 e de segunda a R$ 18,00. Caturra de primeira a R$
34,00 e R$ 17,00 para a de segunda, todos os preços referem-se à caixa de 20 quilos. Há relatos
de suplementação do abastecimento oriunda do norte de Minas Gerais.
Caqui
Na regional de Caxias do Sul, a plena ausência de chuvas, caracterizando solo com
reduzido teor de umidade e, principalmente, baixa umidade relativa do ar e com intensa
insolação continua favorecendo a cultura, principalmente quanto à fitossanidade dos
pomares e à fecundação e pegamento das frutas. As duas principais variedades produzidas na
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Serra gaúcha, a Fuyu e a Kioto se encontram na fase fenológica da antese, ou seja, pleno
florescimento. Afora as áreas afetadas pelas geadas tardias de agosto e setembro, as quais,
na sua grande maioria conseguiram emitir nova brotação, porém, sem frutificação, os
pomares demonstram ótima brotação, vigor e isenção de incidência de fitopatias e ataque de
pragas, exigindo baixo número de aplicações preventivas.
Na de Erechim, os 32 hectares de pomares estão em frutificação, com expectativa de
produção menor em função da estiagem.
Na regional de Passo Fundo, os pomares apresentam boas condições sanitárias, com
as plantas em fase de frutificação e crescimento. Os produtores realizam o monitoramento de
tripes e os tratamentos sanitários preconizados. Apesar da menor intensidade de chuvas, os
pomares apresentam boas condições de crescimento.
Citros
Na regional de Erechim, produtores aceleram a colheita do restante de laranja. O
preço aumentou para R$ 0,62/kg para suco e R$ 0,70/kg para mesa. Segue a queda de frutos
em função da estiagem, além de paralisar os tratamentos fúngicos por não haver condições
ideais.
Na regional de Porto Alegre, produtores encerrando a safra, com oferta ainda de
bergamota Murcott, a R$ 55,00/cx. de 20 quilos, e limão Taiti ao valor de R$70,00/cx. de 20
quilos. A preocupação do setor está na possibilidade de estiagem.
Maçã
Na regional de Passo Fundo, as condições climáticas com menor intensidade de chuvas
favorecem o controle das pragas e doenças, produtores realizam tratamentos sanitários e
limpeza dos pomares. Naqueles com variedades precoces, observa-se aumento consistente
do tamanho do fruto nessa fase final de crescimento, apesar da redução da umidade do solos.
Melancia
Na regional de Soledade, a cultura está em fases distintas: floração e pegamento de
frutos e, em Rio Pardo, em fase final de formação de frutos. A falta de umidade do solo afeta
a cultura, causando principalmente abortamento de frutos e atraso no crescimento. Os
plantios mais tardios de melancia são realizados em Encruzilhada do Sul. Produtores realizam
os tratos culturais nos melanciais.
Na de Porto Alegre, a semana não apresentou precipitações que atenderam a
demanda da fase que está a maioria das lavouras. Ventos fortes prejudicam o
desenvolvimento das plantas. As lavouras estão implantadas na região da planície do baixo
Jacuí. Plantios do cedo projetam colheita em 25 de novembro, preço médio esperado é de R$
1,00/kg. Estado fitossanitário satisfatório; produtividade estimada em 30 mil quilos por
hectare.
Morango
Na regional de Soledade, o morangueiro entra na fase de emissão de estolões
(estrutura reprodutiva), em função da elevação da temperatura média. Início do
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1632, p. 21, 12 nov. 2020

aparecimento de mosca Drozophila spp. e do idiamim – Lagria villosa. Há boa oferta do
produto no mercado; morangos com ótima qualidade. Preços estáveis.
Na de Erechim, segue plena produção com excelente qualidade de fruto. Calor
prejudica o pegamento da flor. Ataque de tripes sendo controlado. Preço de R$ 15,00/kg.
Pêssego
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, as condições climáticas de secura
que afetavam o desenvolvimento da cultura, principalmente o calibre das variedades de ciclo
médio, foram parcialmente amenizadas no início da semana com uma precipitação média de
30 mm. Semana de alta intensidade de insolação, temperaturas noturnas baixas para a época,
e medianas no turno da tarde. Plantas seguem com ótima sanidade, e frutos de boa coloração
e excelente sabor. As pragas se mantêm com populações bem reduzidas. Esse quadro de interrelação das condições do tempo e fitossanidade propicia um número bem menor de
tratamentos foliares, reduzindo os custos de produção e o volume de produtos dispensados
no meio ambiente. Comercialmente, a fruta continua com ótimas cotações e o mercado é
fortemente comprador, face ao pouco volume de pêssego ofertado. O preço médio na
propriedade para frutas a granel: polpa amarela R$ 3,00/kg e branca a R$ 4,00/kg.
Na regional de Pelotas, semana sem chuvas, com dias ensolarados e temperaturas em
elevação durante o dia, impactaram no bom desenvolvimento e frutificação plena dos
pomares. Segue a colheita nas cultivares Bonão e Sensação. O preço para a fruta de mesa varia
de R$ 2,50 a R$ 4,00/kg.
Na regional de Passo Fundo, variedades mais precoces estão na fase inicial de colheita,
enquanto que as demais estão de crescimento do fruto, exigindo atenção do produtor quanto
à ocorrência de podridões. Ainda se observa a ocorrência de crespeira principalmente em
folhas e ramos, nos pomares mais novos.
Na regional de Erechim, segue a colheita, com produção abaixo do esperado, frutas
menores e perda diária por apodrecimento. O preço está desvalorizado, em R$ 3,50/kg.
Na de Soledade, as variedades mais precoces de pêssego estão em maturação e
colheita. É alta a incidência de mosca-das-frutas, exigindo manejo criterioso para não afetar a
qualidade do produto. Variedades de ciclo médio e tardio encontram-se em fase de formação
de frutos. É realizada poda verde nos pomares de pessegueiro, visando o preparo da planta
para o próximo ciclo produtivo.
Na regional de Porto Alegre, continua a colheita, chegando a 20% colhido. Nos pontos
tradicionais de comercialização direta aos consumidores, já há várias variedades de pêssego.
Os períodos de sol facilitaram os tratos culturais e colheita. Na venda direta, o preço médio é
de R$ 8,00/kg, dependendo da classificação e da variedade. Qualidade muito boa em sabor e
aparência; a região é favorecida pela cadeia curta, fornecendo frutas frescas.
Uva
Na de Erechim, a cultura apresenta bom estado vegetativo e início da produção. Falta
de chuvas diminuiu o calibre de bagas. Na de Frederico Westphalen, a cultura encontra-se em
fase de floração, formação de grãos e início da maturção. Produtores finalizam a adubação e
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realizam tratamento fúngico. A estiagem causa murchamento nas plantas, principalmente em
áreas de solo raso. Videiras com irrigação apresentam bom desempenho.
Na regional de Bagé, a vitivinicultura apresenta um bom potencial de produção nesta
safra, mas com problemas de contaminação de cultivos pela deriva de herbicidas da cultura
da soja. Em Candiota, a cultura está em plena brotação e são realizadas roçadas, controle de
invasoras, adubações foliares e aplicações de fungicidas. Em Quaraí, vinhas em fase de
florescimento e grão chumbinho nas variedades brancas e precoces. Neste e em Santana do
Livramento, há indicativo de anomalias em plantas em áreas próximas de lavouras de soja.
Na de Passo Fundo, parreirais encontram-se em fase de enchimento das bagas,
entretanto com ritmo de crescimento menor em virtude da escassez de chuvas. Situação que
começa a preocupar, pois se persistir pode levar a queda precoce de grãos. Os produtores que
contam com sistemas de irrigação fazem o uso para reduzir os impactos da escassez de chuvas.
Seguem os tratos fitossanitários e o monitoramento para controle das principais pragas e
doenças da cultura – míldio, oídio e podridões.
Na regional de Soledade, as videiras continuam na fase de formação das bagas. O
tempo seco favorece a sanidade dos vinhedos, porém os ventos frios noturnos podem
ocasionar doenças como a antracnose, mesmo nessa época (incomum em anos normais).
Segue a realização da poda verde. Viticultores estão atentos ao aparecimento de doenças
fúngicas, que requerem rigoroso manejo fitossanitário para não comprometer a produção e a
qualidade da uva. Em alguns vinhedos, há registros de fitotoxidade por deriva de herbicidas.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 11/11/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 13 produtos ficaram estáveis em preços, 16 tiveram alta e em seis ocorreu baixa.
Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos
que tiveram variação de preços em 25% para cima ou para baixo. Quatro produtos
destacaram-se em alta e nenhum em baixa.
Nesta semana o mercado se comportou com maior intenção de compra. No atual
período do mês, com o reforço no poder aquisitivo da população, a Lei da Oferta e da Procura
atua com maior intensidade na formação dos preços praticados.
Produtos em alta
Abacate – de R$ 5,55 para R$ 9,00/kg (+62,16%)
Batata – de R$ 2,60 para R$ 4,00/kg (+53,85%)
Cebola – de R$ 1,75 para R$ 2,25/kg (+28,57%)
Chuchu – de R$ 2,00 para R$ 3,33/kg (+66,50%)
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Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Abacate
Abacaxi Caiena
Alho importado
Batata
Batata-doce
Beterraba
Brócolis
Cebola nacional
Cenoura
Chuchu
Couve-flor
Laranja suco
Maçã Fuji
Mamão Formosa
Repolho verde
Vagem

kg
unid.
kg
kg
kg
kg
unid.
kg
kg
kg
cab.
kg
kg
kg
kg
kg

Produtos em baixa
Limão Taiti
Maçã Red Delicious
Melão Espanhol
Ovo branco
Pepino salada
Tomate-caqui longa vida

Unidade
kg
kg
kg
dz.
kg
kg

03/11/2020
(R$)
5,55
3,50
13,00
2,60
1,94
2,00
2,08
1,75
2,00
2,00
2,08
1,85
5,28
4,00
0,75
6,00
03/11/2020
(R$)
6,00
7,77
2,91
3,66
2,50
6,66

10/11/2020
(R$)
9,00
4,00
15,00
4,00
2,25
2,33
2,50
2,25
2,25
3,33
2,50
1,94
6,11
4,50
0,80
7,00
10/11/2020
(R$)
5,00
7,50
2,69
3,33
2,22
5,28

Aumento
(%)
+62,16
+14,29
+15,38
+53,85
+15,98
+16,50
+20,19
+28,57
+12,50
+66,50
+20,19
+4,86
+15,72
+12,50
+6,67
+16,67
Redução
(%)
-16,67
-3,47
-7,56
-9,02
-11,20
-20,72

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

Outras Culturas

Fumo
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, cultura está na fase de
desenvolvimento vegetativo, sem problemas com ataques de pragas e doenças. Plantas têm
crescimento praticamente paralisado devido ao estresse hídrico, sendo estimada uma
redução de 50% na produtividade.
Na de Pelotas, o transplante do tabaco está concluído. Áreas estão em pleno
desenvolvimento vegetativo e bom estado fitossanitário. Destaques de maiores produtores
para Canguçu com 10.050 hectares e São Lourenço do Sul com nove mil hectares. Semana
novamente com boas condições do clima, boa umidade no solo, e dias ensolarados com a
temperatura diurna em elevação, favorecem o bom desenvolvimento do tabaco. As
expectativas são de safra dentro da normalidade. Continuidade nas atividades de manejo das
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plantas invasoras e aplicações de adubos e fertilizantes em cobertura. Algumas lavouras estão
na fase de floração e produtores começam a efetivar o desponte/capação da cultura com a
aplicação de antibrotantes. Aumento das áreas com tabaco irrigado.
Na de Soledade, cultura em plena colheita no baixo Vale do Rio Pardo; nessa região
prossegue os tratos culturais de desponte e desbrote químico; as adubações foram concluídas.
Em fase de conclusão a colheita das lavouras plantadas em julho, em percentual pequeno. Em
regiões altas, prosseguem os tratos culturais de desbrote e em finalização a aplicação da
última parcela de adubos nitrogenados. No geral, as lavouras apresentam baixos impactos por
conta dos eventos climáticos. Folhas colhidas com boa qualidade.
Na regional de Porto Alegre, a área implantada apresenta redução de
aproximadamente 10% em relação à safra anterior, devido aos seguintes fatores: preço abaixo
do esperado, dificuldades na comercialização da produção da safra 2019-2020 e a falta de
mudas para replante das áreas prejudicadas pela geada ocorrida em final de agosto e
setembro. As lavouras de uma forma geral, após a chuva desta semana, apresentam boa
recuperação e uniformidade no desenvolvimento vegetativo, com exceção das áreas
plantadas no cedo que apresentam maior desuniformidade. Lavouras do cedo deve iniciar a
colheita do baixeiro nos próximos dias. Os agricultores estão otimistas por uma boa colheita.
Foi intensificado o preparo do solo e está em conclusão o plantio. O preço médio é de R$
110,00/arroba.

Criações

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

PASTAGENS
A estiagem prolongada está comprometendo o desenvolvimento das pastagens nas
regiões mais ao Norte do Estado. As espécies anuais de verão estão com atraso na implantação
e as áreas já implantadas estão com baixo desenvolvimento, não formando forragem
suficiente para a alimentação dos rebanhos. A baixa umidade do solo também compromete
as lavouras de milho destinado à silagem. Nas pastagens perenes de verão, como tífton e o
campo nativo, o desenvolvimento é pequeno, mas já produzem quantidade suficiente para
ofertar um pouco de pasto aos animais.
Devido à baixa oferta de forragens no campo, os produtores fazem uso intenso de
suplementos como silagem de milho, ração e feno, elevando os custos de produção.
Nas regiões de Erechim e Santa Rosa, as propriedades que utilizam sistemas de
irrigação ainda conseguem manter constante a oferta de pasto aos animais. Na de Caxias do
Sul, as áreas com trevos estão com bom crescimento, auxiliando na oferta de forragem.
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Nas regiões mais ao Sul do Estado, apesar da redução do nível de umidade do solo, as
temperaturas amenas e alta disponibilidade de radiação solar permitem o desenvolvimento
das forrageiras, principalmente das espécies de verão.
Na região de Bagé, em algumas áreas ainda é possível observar o uso de pastagens de
inverno, como azevéns tetraploides. As pastagens de verão já apresentam rebrote e os
produtores aumentam gradativamente o pastoreio e capacidade de suporte animal. Na de
Pelotas, o excesso de vento prejudica as pastagens. Apesar da baixa umidade, produtores dão
continuidade na semeadura das áreas de milho para silagem. Em Pedras Altas, muitos
produtores aproveitam para colher sementes de azevém e fazer feno destas pastagens.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, as espécies forrageiras anuais de
inverno encerraram o ciclo e os proprietários preparam as de verão, com preparo de área,
plantio direto e ou sobressemeadura, principalmente de espécies de braquiárias, capim sudão
e milheto.

BOVINOCULTURA DE CORTE
Apesar do baixo desenvolvimento das pastagens, os animais em geral apresentam
boas condições corporais, mantendo o escore corporal adquirido ainda nas pastagens anuais
de inverno. Nas regiões onde a estiagem está impedindo o desenvolvimento das pastagens,
os produtores utilizam produtos alternativos para alimentação dos animais, o que já impacta
a disponibilidade destes produtos no mercado. Outra preocupação decorrente dos baixos
índices pluviométricos é a disponibilidade de água para a dessedentação animais, que já
demonstra problemas de quantidade e qualidade.
As matrizes encontram-se em fase final de parição e a temporada reprodutiva segue
em andamento, tanto por cobertura com monta natural como por inseminação artificial, com
destaque para a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), sendo feito repasse com touros.
As condições sanitárias dos animais de modo geral são boas, e os cuidados seguem
voltados para o controle de parasitos externos, como o carrapato bovino. A Emater/RS-Ascar
está implantando unidades de referência (URs) em todas as regiões administrativas, nas quais
será realizado o acompanhamento do manejo dos rebanhos visando o controle do carrapato.
Na região de Porto Alegre, destaca-se a introdução de tecnologias para aumento da
produtividade nas propriedades de pecuária de corte, como o uso do pastoreio rotativo nas
áreas de campo nativo, e o uso da IATF como estratégia reprodutiva. Nesta região também
chama atenção o aumento expressivo de casos da presença do parasita fascíola hepática nos
animais, principalmente nos municípios da região litorânea.
Na de Caxias do Sul, a baixa disponibilidade de alimentos já impacta os índices
reprodutivos, com redução no número de terneiros nascidos devido as perdas embrionárias
pelas matrizes.
Na região de Santa Rosa, o mercado para bovinos de corte ainda apresenta elevada
demanda, fazendo com que os compradores locais organizam lotes para que possam ser
carregados para os frigoríficos. Há preocupação devido a venda acentuada de novilhas e
matrizes, o que pode gerar falta de terneiros no futuro.
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Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, a preocupação se dá principalmente
nas propriedades nas quais não é mantida lotação adequada de animais, impactando na
disponibilidade de forragens e prejudicando o desenvolvimento do rebanho.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço médio
do boi para abate no Estado aumentou 3,02%, ficando em R$ 8,18/kg vivo, e o da vaca para
abate aumentou 3,17%, de R$ 6,94 para R$ 7,16/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 8,18/kg vivo)
50,00

46,33

45,00

9,00

42,01

8,18

7,94

5,76

5,59

7,00

33,44

35,00

6,13

7,47

8,00

40,00

6,00
30,00

%

R$

25,00
20,00

4,00
3,00

15,00

2,00

9,50

10,00
5,00

5,00

1,00

0,00

3,02

Semana atual

0,00
Semana anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Semana
anterior

Mês anterior

Ano anterior

Média geral

Média mês

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 2153, de 12 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

A compra de animais continua ocorrendo e o mercado segue aquecido, com bons
preços pagos a praticamente todas as categorias. Na região de Santa Maria, o quilo vivo do
boi gordo foi cotado na média a R$ 8,32 e o da vaca, a R$ 7,10; já na de Soledade, o valor ficou
em R$ 8,20 e R$ 7,50, respectivamente.
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 |cab.| kg)
Vaca c/cria ao pé (cab.)
Novilha (cab.| kg)
Novilho (kg |cab.| kg)
Terneira (kg)
Terneiro (kg)

Região
de Bagé

Região de
Erechim

Região de
Porto Alegre

Região de
Caxias do Sul

Região de
Pelotas

8,00
7,50
6,80

8,00
5,50

8,00
7,50
2.300,00

8,10
7,00
6,20

8,85
7,30
-

Município
de
Bossoroca
8,15
7,00
6,20

7,00
10,00

8,75

3.800,00
2.250,00
2.550,00
9,00
9,50

8,20
9,50

9,50

3.750,00
8,00
8,30
8,75
9,25

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
A redução da oferta de alimentos volumosos tem exigido o uso mais intenso de
suplementos, como silagem e ração, elevando os custos de produção, e já compromete os
estoques destes suplementos no mercado. Além disso, já é possível verificar uma queda
significativa na produção de leite em relação ao mesmo período no ano passado.
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Apesar dos problemas na oferta de alimentos, os animais mantêm o escore corporal e
apresentam boas condições sanitárias, mantendo os cuidados em relação a presença do
carrapato bovino e outros ectoparasitas, que tende a aumentar nesta época. Em algumas
regiões, as condições de umidade e temperatura já começam a causar estresse térmico aos
animais, principalmente das raças de origem européia, requerendo medidas de manejo
específicas para amenizar seus efeitos.
O clima seco favorece o manejo da ordenha, melhorando as condições de higiene e de
qualidade do leite.
Nas regiões de Ijuí e de Santa Rosa, a queda na qualidade dos alimentos causa
aumento nos casos de leite instável não ácido (LINA). Na de Santa Rosa, os produtores relatam
que utilizam as lavouras de milho com baixo potencial produtivo para a alimentação do gado,
conseguindo assim minimizar as perdas de produção.
Na região de Porto Alegre, segue a indicação do controle de endoparasitas, devido ao
aumento de casos de fasciolose.
Na região de Pelotas, os produtores seguem implantando as áreas de milho para a
silagem. Em São Lourenço do Sul, foi finalizada a colheita de trigo para silagem.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, a silagem de trigo é utilizada como
opção de alimento volumoso conservado para o gado leiteiro, podendo substituir em 50 a
60% a silagem de milho.

OVINOCULTURA
O rebanho ovino mantido em campo nativo apresenta boa recuperação de estado
corporal após o período de outono e inverno, marcados pela baixa oferta de forragem. Nas
áreas de pastagens cultivadas, a disponibilidade forragem é geralmente superior a demanda
dos animais, que se beneficiam com excelentes índices de ganho de peso.
Em finalização os manejos de castração e corte de cauda nos cordeiros. Em algumas
propriedades, já iniciou o desmame dos cordeiros, enquanto outras ainda ocorrem parições.
No aspecto sanitário, produtores realizaram vacinação preventiva de clostridioses e o
controle da verminose ovina.
A temporada de esquila das ovelhas adultas continua, mas a venda da lã ainda é
inexpressiva em grande parte das regiões.
O mercado de cordeiros segue aquecido, principalmente para terminação. Produtores
realizam a seleção dos rebanhos, comercializando as borregas e as ovelhas de descarte.
Na região de Soledade, o controle da verminose ovina é feito com base nos exames
laboratoriais e pela técnica Famacha.
Na de Pelotas, os extencionistas da Emater/RS-Ascar seguem realizando a coleta e
envio da lã para micronagem (teste que mede a qualidade do velo).
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio do
cordeiro para abate no Estado aumentou, de R$ 8,69 para R$ 8,92/kg vivo, 2,65% maior.
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Preços médios das categorias de ovinos nas regiões
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,50
9,00
10,10
8,60
7,00
9,00

Capão
(kg vivo)
7,50
8,00
6,50
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. / kg vivo)
400,00
7,00
8,90
5,50
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Na região de Pelotas, os preços médios pagos pelo quilo da lã foram os seguintes:
Merina, a R$ 17,00; Ideal (Prima A), a R$ 13,25; Corriedale - Cruza I, a R$ 7,25; Corriedale Cruza II, a R$ 6,25. Já na de Bagé, foram os seguintes: Merina, a R$ 17,00; Ideal, R$ 11,50;
Corriedale, R$ 6,75; Romney Marsh, R$ 4,00; raças de carne, a R$ 3,00. Na de Santa Rosa foram
os seguintes: Merina, a R$ 17,00; Ideal, a R$ 14,00; raças de carne, a R$ 3,50. Na região de
Porto Alegre, a lã foi comercializada a valores entre R$ 3,00 e R$ 4,20/kg.

APICULTURA
Na maioria dos apiários, as colmeias estão em boas condições sanitárias e alimentares.
O tempo seco favorece o aumento da atividade das colmeias, com exceção das regiões que
apresentaram dias com muito vento e com temperaturas mais baixas. Devido à falta de chuvas
e a baixa disponibilidade de água, as abelhas tendem a se locomover grandes distâncias em
busca de recurso hídrico, aumentando o esforço e perda de energia.
Os produtores seguem realizando as capturas de novos enxames.
Na região de Erechim, destaca-se a florada da uva-do-japão, considerada a principal e
mais produtiva florada. Na região de Ijuí, há pouca disponibilidade de floradas, não havendo
colheitas no período. Na região de Pelotas, as abelhas utilizam intensamente as floradas de
campo nativo. Há expectativa de queda de produção, devido a mortandade de abelhas, ainda
sem explicação. Na de Soledade, há uma tendência que a safra de mel de primavera não seja
satisfatória, devido à falta de uniformidade na produção de mel na maioria dos apiários.
Comercialização
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Pelotas
Porto Alegre
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
4,80
8,00
8,00
12,20
8,50 a 15,00
8,00
7,00 a 13,00
7,00 a 8,00

Embalado (R$/kg)
24,00
25,00
22,00
22,00
15,00 a 20,00
23,00
13,00 a 20,00
12,00 a 15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.
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Na regional de Erechim, a embalagem de própolis com 100 mililitros foi comercializada
a R$ 15,00, e a embalagem de 130 gramas de pólen, a R$ 22,00.

PISCICULTURA
A falta de chuvas já afeta a quantidade e qualidade de água dos açudes em algumas
regiões, principalmente nas mais ao Norte do Estado. Os produtores são orientados a fazer o
monitoramento constante do nível de oxigênio da água. Este manejo é fundamental para
evitar mortandade de peixes, principalmente nesse período de povoamento. Na região de
Santa Rosa, já há relatos de mortalidade de peixes devido à baixa oxigenação dos açudes, fato
que tende a aumentar se a estiagem persistir.
Na região de Passo Fundo, continuam as aquisições e liberações de alevinos, bem
como também foi intensificada a alimentação dos peixes nas propriedades mais tecnificadas.
Na região de Erechim, apesar da falta de renovação da água nos açudes, as
temperaturas e intensidade de radiação solar favorecem o desenvolvimento de alimentos
para as espécies de peixes filtradores.
Na região de Porto Alegre, há crescimento da atividade piscícola em vários municípios,
principalmente a criação de tilápias. Em Igrejinha, foi inaugurado uma estufa com tanques
para recria e comercialização de alevinos desta espécie.
Comercialização
Na região de Santa Rosa, a carpa capim é comercializada a R$ 14,00/kg vivo e as demais
espécies de carpas a R$ 11,00/kg vivo; a tilápia, de R$ 5,50 a R$ 6,50/kg vivo; e o filé de tilápia,
a 23,00/kg.
Na região de Erechim, o preço médio dos peixes foi o seguinte: carpas cabeça-grande,
húngara e prateada, a R$ 10,00/kg vivo; carpa capim, a R$ 13,00/kg vivo; jundiá, a R$ 18,00/kg
vivo; dourado, a R$ 29,00/kg vivo; pacu, a R$ 15,00/kg vivo; traíra, a R$ 13,00/kg vivo e o filé
de tilápia, a R$ 25,00/kg. Na região de Porto Alegre, o preço médio da tilápia teve uma sensível
reação, ultrapassando o valor de R$ 7,00/kg vivo.
Na de Ijuí, os preços do quilo vivo foram: carpa húngara e cabeça grande, a R$ 6,00;
carpa prateada, a R$ 6,10; carpa capim, a R$ 6,50; e tilápia, a R$ 6,10.

PESCA ARTESANAL
A região de Pelotas, os pescadores seguem com poucas capturas da corvina, tainha e
linguado na Lagoa dos Patos. Na Lagoa Mirim e Mangueira o defeso iniciou no dia 01 de
novembro que vai até 31 de janeiro de 2021. Está encerrada a safra na Lagoa do Peixe em
Tavares.
Na região de Porto Alegre, há registro de boas capturas em todas as modalidades,
principalmente de pescadinha, tainha e papa-terra. Nas Lagoas, não houve registro de
instabilidades meteorológicas, favorecendo a pesca do jundiá, cará, traíra, peixe-rei e violinha.
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Na região de Santa Rosa, a pesca continua suspensa em função do período de defeso
e diversos pescadores continuam sem resposta para as solicitações do seguro defeso.
Comercialização
Na região de Pelotas, os preços pagos pelo quilo do pescado variaram: corvina entre
R$ 2,50 e R$ 4,00; tainha, entre R$ 2,50 e R$ 3,50; traíra R$ 4,00 e R$ 5,00; e linguado R$ 8,00
e R$ 11,00. Na região de Porto Alegre, não houve variação nos valores de comercialização de
peixes e camarões em relação à semana anterior.

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 2153, 12 nov. 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

12/11/2020
102,80
8,18
8,92
237,27
78,57
161,83
54,17
5,51
83,50
7,16

05/11/2020
102,00
7,94
8,69
240,00
73,16
160,12
56,00
5,79
79,35
6,94

15/10/2020
102,81
7,47
8,26
237,92
62,21
148,16
43,13
5,59
62,13
6,50

14/11/2019
46,13
5,59
7,37
143,14
35,30
80,28
28,19
3,77
39,02
4,79

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2015/2019
GERAL
NOVEMBRO
49,47
49,99
6,13
5,76
6,91
7,11
202,28
179,02
36,83
38,11
82,20
83,65
30,28
31,48
4,30
4,17
41,20
39,37
5,38
5,05

03-07/02

09-13/11

02-06/11

12-16/10

11-15/11

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2153 (12 nov. 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

Com redução nas vendas de soja e fumo, exportações do agronegócio gaúcho
registram queda no terceiro trimestre
As exportações do agronegócio gaúcho totalizaram U$ 3 bilhões no terceiro trimestre
de 2020, uma redução de 14,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A
baixa nas vendas externas do segmento foram puxadas pelo complexo soja, principal setor
exportador do Estado (menos US$ 293,9 milhões; -17,5%), pelo setor de fumo (menos US$
232 milhões; -39,5%) e pelos produtos florestais (menos US$ 64,9 milhões; -22%). Cereais,
farinhas e preparações (mais US$ 78,9 milhões; +103,5%) e carnes (mais US$ 23,6 milhões;
+4,8%) tiveram destaque positivo no período. Em valores absolutos, a queda total foi de US$
506,6 milhões.
No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, as exportações do agronegócio
somaram US$ 8 bilhões, uma queda de 8,7% (menos US$ 762,3 milhões) quando comparado
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com os nove primeiros meses de 2019. O resultado negativo foi determinado principalmente
pelos setores de produtos florestais (menos US$ 642,2 milhões; -49%) e de fumo e seus
produtos (menos US$ 492,3 milhões; -35,8%).
Os dados sobre as vendas externas do setor, que corresponderam a 74,4% das exportações
totais do Estado no terceiro trimestre, fazem parte do boletim Indicadores do Agronegócio do
RS, divulgado na manhã desta quarta-feira (11/11) pela Secretaria de Planejamento,
Governança e Gestão (SPGG) e elaborado pelos analistas do Departamento de Economia e
Estatística (DEE/SPGG) Rodrigo Feix e Sérgio Leusin Júnior.
Terceiro trimestre
A estiagem que afetou o Rio Grande do Sul no início de 2020 e o aumento nos
embarques no primeiro semestre, impulsionado pela alta nos preços, explicam o resultado
negativo do complexo soja no terceiro trimestre. A principal redução nas vendas do setor foi
a de soja em grão (menos US$ 274,5 milhões; -19,4%). O setor de fumo registrou a segunda
maior queda absoluta no período, com o seu principal produto, o fumo não manufaturado,
tendo uma redução de US$ 240,4 milhões em vendas (-43,8%). Neste caso, a estiagem, que
reduziu em 22,5% a produção, e a queda dos preços médios em dólar foram as principais
responsáveis pelo desempenho.
No setor de cereais, farinhas e preparações, o resultado positivo se deve,
principalmente, pelo aumento expressivo nas exportações de arroz (mais US$ 74,7 milhões;
+105,1%). Nas carnes, a alta nas vendas de carne suína (mais US$ 66,6 milhões; +66,5%) e da
carne bovina (mais US$ 31 milhões; +47,5%) compensaram a redução nas vendas do principal
produto do setor, a carne de frango (menos US$ 70,4 milhões; -24%).
Entre os principais destinos dos produtos gaúchos no terceiro trimestre, a China se
manteve em primeiro lugar, representando 46,6% do total exportado, seguido da União
Europeia (15,6%), Estados Unidos (4,5%), Arábia Saudita (2,7%) e Argentina (1,8%). Apesar de
permanecer na liderança, a China foi responsável pela maior redução absoluta no valor das
exportações gaúchas (menos US$ 370,9 milhões; - 21%), concentrada na queda das vendas de
soja em grão (-18,8%), fumo não manufaturado (-99,2%) e celulose (-57,1%).
Acumulado do ano
Entre janeiro e setembro, mesmo com a redução geral, o complexo soja (US$ 3,5
bilhões) e carnes (US$ 1,5 bilhão) lideraram o ranking de vendas do agronegócio. O boletim
aponta o resultado surpreendente das vendas da soja em grão (mais U$$ 96,2 milhões;
+3,5%), uma vez que a oferta do produto foi prejudicada em função da estiagem no Rio Grande
do Sul. O setor de cereais, farinhas e preparações também surpreendeu, com destaque,
novamente, para as exportações de arroz (mais US$ 165,8 milhões; +75,1%).
No caso dos produtos florestais, as vendas de celulose foram as mais prejudicadas, e o
Rio Grande do Sul viu sua participação no ranking nacional de exportadores do produto cair
de 18,3% em 2019 para 9,8% em 2020.
Quanto aos destinos das exportações nos nove primeiros meses do ano, a China
continua na liderança. O país asiático foi o responsável por 45% das compras do agronegócio
gaúcho no período, seguido de União Europeia (13,1%), Estados Unidos (4,4%), Arábia Saudita
(2,9%) e Coreia do Sul (2,8%). Com exceção da Coreia do Sul (+8,7%), todos os demais do topo
do ranking registraram quedas nas compras.
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Tendência para o último trimestre de 2020
O documento divulgado pelo DEE aponta que o agronegócio está entre os setores da
economia menos prejudicados pela pandemia do coronavírus. A estiagem, no entanto, foi
mais impactante, especialmente no setor fumageiro, no qual influenciou a produção em
quantidade e qualidade. Para o complexo soja, mesmo afetado pela quebra na produção, os
embarques até setembro cresceram em valor e volume. A tendência, no entanto, é de queda
acentuada nas exportações no último trimestre do ano.
"Tendo em conta a menor disponibilidade do produto nos armazéns e as necessidades
para atender à demanda doméstica das indústrias de rações e óleos vegetais, é possível
projetar menores volumes embarcados de soja até dezembro. Além da oferta mais restrita, o
período coincide com o escoamento da safra dos Estados Unidos, que registrou um forte
crescimento em vendas para o mercado chinês", explicou o pesquisador do DEE, Sérgio Leusin
Júnior.
Emprego formal
No terceiro trimestre de 2020, o Rio Grande do Sul registrou perda de 1.126 postos de
trabalho com carteira assinada no agronegócio, reflexo da sazonalidade da produção e dos
desdobramentos das atividades agroindustriais. Como comparação, no mesmo período do
ano passado a redução foi de 9.020 empregos.
"Em 2020, refletindo a queda da produção agrícola, a contratação de trabalhadores
temporários foi menor no primeiro trimestre. Por consequência, nos trimestres seguintes os
saldos se tornaram menos negativos, comparativamente ao mesmo período de 2019", diz
Rodrigo Feix.
Entre julho e setembro, o setor de fabricação de produtos do fumo figura como
o principal responsável pela redução, com um saldo negativo de 6.812 empregos com carteira
assinada, ainda que, na comparação com o mesmo período de 2019 (-9.351 empregos), a
perda tenha sido menor. Essa diferença se explica, principalmente, pelo alargamento da janela
de processamento do fumo, associada aos desdobramentos da pandemia.
Nos destaques positivos, a indústria de carnes (+1.611 empregos), impulsionada pela
demanda externa, atingiu o recorde de empregos ativos da série histórica acompanhada pelo
Ministério da Economia, iniciada em 2007, com um total de 64.762 empregos. “Cada vez mais
esse setor se consolida como o principal empregador da agroindústria gaúcha”, afirma Feix.
No acumulado do ano, o saldo positivo na criação de postos de emprego formal no
agronegócio foi de 7.969 vagas. O resultado é positivo quando comparado com o mesmo
período de 2019, em que houve criação de 683 postos, e com o conjunto da economia gaúcha,
que até setembro de 2020 tinha perdido 74.445 postos de trabalho com carteira assinada.
Assim como no terceiro trimestre, o destaque no ano foi o setor de abate e fabricação de
produtos de carne, com a criação de 5.219 postos de emprego formal.
Para o último trimestre do ano, no entanto, o boletim aponta uma tendência de saldos
negativos de emprego formal, especialmente na indústria do fumo.
Fonte: Seapdr (publicado em 11/11/2020).
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Circular analisa a estiagem na safra 2019/2020 e os impactos na agropecuária gaúcha
Pesquisadores do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) divulgaram a circular “Análise da
estiagem na safra 2019/2020 e impactos na agropecuária do Rio Grande do Sul”. A safra de
primavera-verão 2019/2020 foi caracterizada pela ocorrência de estiagem em todo o estado
do Rio Grande do Sul, com impactos negativos na agropecuária. A publicação é gratuita e está
disponível para download em Análise da estiagem na safra 2019/2020 e impactos na
agropecuária do RS.
Os objetivos do estudo foram analisar as condições meteorológicas do período de
novembro de 2019 a março de 2020, com ênfase na precipitação pluvial e temperatura do ar,
relacionando-as ao rendimento e fitossanidade das principais culturas produtoras de grãos
(milho e soja), ao crescimento das pastagens e ao desempenho animal (bovinocultura de corte
e leite) observado no período de primavera-verão; e promover uma análise comparativa das
safras 2004/2005, 2011/2012 e 2019/2020, caracterizadas como de ocorrência de estiagens
no Estado.
Conforme uma das autoras da publicação, Carolina Bremm, o Rio Grande do Sul tem
uma economia baseada na agropecuária, sendo um dos maiores produtores de grãos do
Brasil. “É o maior produtor de arroz, o terceiro de soja e o sexto de milho, além de ser um
importante produtor de leite e carne. Por isso, há um interesse na caracterização das
condições meteorológicas que ocorrem durante a safra de primavera-verão”, explica.
Para os pesquisadores, caracterizar as condições meteorológicas ocorridas é
fundamental para quantificar a variabilidade interanual das variáveis meteorológicas de maior
impacto na definição de rendimento e produtividade; promover um maior entendimento da
relação clima-planta e minimizar o risco climático associado à atividade agropecuária.
O Rio Grande do Sul é dividido em doze regiões ecoclimáticas, com padrões ecológicos
e climáticos semelhantes. “Com o intuito de facilitar a análise dos impactos no rendimento de
grãos, foram selecionadas uma ou duas estações meteorológicas por região ecoclimática,
considerando a disponibilidade de dados”, conta Carolina.
Ela esclarece que a análise dos dados representa oito regiões ecoclimáticas do Estado:
Pelotas (Região das Grandes Lagoas), Encruzilhada do Sul (Serra do Sudeste), São Borja (Baixo
Vale do Uruguai), Bagé e Uruguaiana (Campanha), Júlio de Castilhos e Santa Maria (Depressão
Central), Santa Rosa (Alto e Médio Vale do Uruguai), Passo Fundo (Planalto Médio), Vacaria e
Veranópolis.
Resultados
De acordo com o estudo, é importante considerar que, dada a elevada variabilidade
interanual da precipitação pluvial no Estado, há necessidade de investimento contínuo, por
parte dos diversos elos da cadeia produtiva, em estratégias de mitigação ou redução dos riscos
associados à produção agrícola, especialmente para cultura de primavera-verão, cujo
rendimento ou produtividade são dependentes da disponibilidade hídrica.
“Nesse sentido, permanecem as recomendações técnicas referentes ao manejo do
solo, incluindo rotação de culturas para melhoria da estrutura do solo, manutenção da
cobertura do solo e para aumentar a retenção de água; planejamento da semeadura
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considerando os critérios do zoneamento agrícola, escalonamento de épocas de semeadura,
priorizando cultivares de diferentes grupos de maturação para evitar eventuais perdas em
função de deficiência hídrica nos períodos críticos”, comenta Carolina.
Os estudos das relações hídricas de uma planta ou comunidade de plantas exigem um
tratamento sistêmico, sempre sendo considerados os subsistemas solo, planta e atmosfera,
os quais são interligados e interdependentes. Além da demanda atmosférica, determinante
da potencial perda de água pela planta, sempre devem ser levados em conta os aspectos
relacionados à planta em si, como tolerância à deficiência hídrica e os relacionados ao solo,
que atua como reservatório e pode ser decisivo para sustentabilidade da produção e
manutenção dos rendimentos de grãos pelo fornecimento de água às plantas entre uma chuva
e outra.
Fonte: Seapdr (publicado em 10/11/2020).
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