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Palavra da Casa

Persicultores colhem boa safra na capital gaúcha
A safra de pêssego deste ano está em plena colheita nas propriedades rurais da zona
sul do município de Porto Alegre, fase que segundo a previsão dos técnicos da Emater/RSAscar se estende até o final de dezembro. Tradicional produtora de pêssegos de mesa, a
capital do Estado tem 20 hectares cultivados com a cultura e 16 famílias dedicadas à
produção, que chega a mais de 160 toneladas ao ano.
As variedades da fruta cultivadas são a Premier, Sulina, Charme, Peach, Chimarrita,
Douradão, Maciel, Granada, Cardeal e Eldorado. A comercialização de toda a safra ocorre de
forma direta ao consumidor, por meio de pontos de venda e na Festa do Pêssego, que neste
ano teve sua edição cancelada em função da pandemia de Covid-19.
Mas mesmo sem o evento que já é tradicional na agenda dos porto-alegrenses, em
diversos locais da cidade os agricultores disponibilizam o produto ao público consumidor. Os
apreciadores da fruta podem encontrá-la no Largo Glênio Peres, Parque da Redenção aos
domingos e os pontos tradicionais de oferta da fruta na Vila Nova, Ipanema, Restinga e
outros bairros, onde também podem adquirir ameixas e flores cultivadas por produtores da
capital. O preço médio do pêssego está sendo ofertado por volta de R$ 8,00/kg.
De acordo com o acompanhamento realizado pela Emater/RS-Ascar junto aos
agricultores, a safra está com boa qualidade nas frutas e caso as condições climáticas sejam
favoráveis, será garantida ainda a colheita de bons pêssegos de variedades tardias, já que a
falta de chuvas dificultou o amadurecimento de algumas variedades nas últimas semanas.
O volume de pêssego colhido em 2020 deverá ser 14% superior ao registrado em
2019, ano que tivemos uma quebra de produtividade em virtude do granizo que atingiu os
pomares. Na safra atual, as condições meteorológicas não devem afetar o volume de
produção, já que no inverno os termômetros registraram muitas horas de bastante frio e
dias de sol, que foram propícias para o desenvolvimento dos pêssegos.
A fruta é um dos principais símbolos da produção rural da capital do Rio Grande do
Sul. Na década de 1980, Porto Alegre chegou a ter 600 hectares destinados à produção de
pêssego.
Geraldo Sandri – presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar
DESTAQUES

Implantação das culturas de verão segue lenta.
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Condições Meteorológicas

Condições do tempo ocorridas de 09 a 15 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
dias ensolarados. Houve formação de nuvens e algumas precipitações, de baixo volume, com
distribuição geográfica descontínua na abrangência regional. Na Fronteira Oeste, região de
maior incidência em medições oficiais, os volumes precipitados não superaram cinco mm,
ocorrência em São Borja e Uruguaiana. Nos demais municípios, prevaleceu tempo seco ou
índices pluviométricos ínfimos, caso de Bagé, com dois mm. As temperaturas foram
crescentes, mínimas de 13,3°C em Bagé, dia 09, e máximas em São Borja, 14, de 37,1°C.
Na de Caxias do Sul, a semana foi marcada por instabilidades nas condições
atmosféricas com ocorrência de precipitação em quase todas as localidades, porém com
volume precipitado muito variável. Os maiores volumes foram registrados nas estações
meteorológicas de Serafina Correa (28,4 mm), Pinhal da Serra (39 mm) e São José dos
Ausentes (41,2 mm). Nas demais estações, os volumes foram baixos, variando entre 0,6 mm
em Canela e 14 mm em Bom Jesus. Na quarta feira, 11, ocorreu chuva de granizo de média a
alta intensidade atingindo algumas localidades nos municípios de Flores da Cunha, Antônio
Prado, Campestre da Serra e São Francisco de Paula, ocasionando danos em frutíferas e
hortaliças. As temperaturas se mantiveram em níveis mais elevados, a mínima de 9,5°C foi
registrada em Bom Jesus e a máxima de 34,9°C em Serafina Correa.
Na regional de Erechim, a semana foi marcada pela predominância de sol e
temperaturas de amenas e altas, entre 10 e 36°C. Ocorreram precipitações irregulares de 0 a
80 mm. Na maioria dos municípios localizados no vale do Rio Uruguai não ocorreu chuvas e
o déficit hídrico nesta região é muito grande, com sérios problemas nas culturas e criações
com falta de água de abastecimento para os próprios moradores das propriedades.
Na de Frederico Westphalen, no período ocorreram 32 mm de chuvas, a umidade
relativa do ar média foi de 69,6%, máxima 73% e mínima 21%; a temperatura média de
22,8°C, máxima 33,4°C e mínima 16°C, a velocidade média do vento foi de 0,77 m/s.
Na de Ijuí, semana com retorno das precipitações na forma de pancadas nos
municípios mais ao Norte e continuidade de tempo seco na parte Sul. As chuvas
aconteceram no final da tarde de quarta-feira e manhã de quinta-feira e no domingo. Os
volumes foram considerados baixos, mas em alguns municípios a soma do acumulado se
tornou expressiva. Demais municípios da região não tiveram precipitações. As temperaturas
apresentaram comportamento com grande amplitude no início da semana e elevação na
sexta-feira e sábado com sensação de abafamento à noite.
Na regional de Lajeado, as condições meteorológicas apresentaram elevação nas
temperaturas e chuvas de baixos volumes e desuniformes. As temperaturas registradas pelo
Núcleo de Informações Hidrometeorológicas – NIH, da Univates em Lajeado, apontaram
estabilidade ao longo da semana, com pequena alta ao final. A média das mínimas ficou em
20,1°C, a mínima foi de 19,4°C na quinta-feira, 12. A média das máximas foi 30,3°C, sendo
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que a máxima atingiu 35,5°C no sábado, 14. As chuvas registradas pelos pluviômetros do
Cemadem – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, no Vale do
Caí, oscilaram entre 0,2 e três milímetros. No Vale do Taquari, as precipitações foram
levemente superiores, registrados 21,6 milímetros na estação do NIH.
Na de Passo Fundo, ocorreu precipitação muito localizada na região, com volume de
18,44 mm, porém sem alteração da situação regional. A temperatura máxima registrada a
cinco centímetros do solo foi de 26°C e a mínima de 21,9°C. A 10 cm do solo a máxima foi de
25,3°C, e a mínima de 21,7°C. A temperatura máxima registrada foi de 29,4°C e a mínima
registrada de 15,2°C. A umidade relativa do ar variou de 60 a 88%. A insolação no período
acumulou até o momento a média de 14,2 horas/dia.
Na de Pelotas, a semana se caracterizou pelas temperaturas em paulatina elevação,
alguns ventos e alta evaporação. Foram registradas precipitações de escassas a moderadas.
No litoral, iniciou com dias nublados e chuva, aumentando a temperatura e a luminosidade
nos últimos dias. As temperaturas oscilaram entre 16,9 e 25,8°C. Chuvas de 20 mm em Rio
Grande e 21 mm em São José do Norte. Na Serra do Sudeste, novembro ainda segue sem
registro de precipitações na maior parte das localidades. As temperaturas mantiveram-se
amenas nas manhãs e noites e em elevação no período da tarde. Ocorrência de ventos
moderados no início da semana. Registros de oito mm em Piratini e 14 mm em Canguçu. Na
colônia de Pelotas, ocorreram chuvas leves, sem acúmulo. As temperaturas foram elevadas
durante o dia e amenas durante a noite, semana alternou nebulosidade com períodos
ensolarados. A barragem de Santa Bárbara está com o nível normal. Chuvas de 11,5 mm em
Pelotas, 35 mm em Morro Redondo, 19 mm em Cerrito e 38 mm em Arroio do Padre. No
norte da região, o período iniciou mais úmido e nublado, na sequência o clima foi seco e
ensolarado, com temperaturas em elevação. Registros de 35 mm em Turuçu. Na fronteira,
dias mais nublados e abafados. Chuvas leves e fracas: 22 mm em Jaguarão, 20 mm em
Herval, 10,6 mm em Santa Vitória do Palmar e oito mm em Arroio Grande. Em Pedras Altas,
apenas garoas. Dados oficiais da estação do Inmet de Santa Vitória do Palmar: temperaturas
mínima e máxima: 16,3°C dia 11/11 e 25,3°C dia 15/11.
Na de Porto Alegre, semana marcada por tempo seco, presença de ventos de leve a
moderados. Temperaturas altas para a época do ano, variando de 13/16°C ao amanhecer a
24/31°C. Na noite de domingo, dia 15, iniciaram precipitações que seguiram pela
madrugada, de forma fraca e com distribuição irregular. Em média, o volume foi de 15 mm.
Na regional de Santa Maria, semana com predomínio de tempo seco, somente na
segunda-feira, 16, ocorreram chuvas em alguns municípios, mas de baixa intensidade.
Na de Santa Rosa, semana marcada predominantemente por tempo seco e
temperaturas com grande amplitude térmica. Ocorreram precipitações de volumes muito
baixos e mal distribuídos na madrugada de segunda-feira, 09/11, e domingo, 15/11. Em
Caibaté, maiores acumulados – 48 mm, em Vitória das Missões, 30 mm, Pirapó, 8mm e São
Miguel das Missões, 7mm. Em Bossoroca e São Luís Gonzaga não foi registrado chuvas. Na
Fronteira Noroeste, as precipitações médias variaram de 2 mm em Candido Godói, 6 mm em
Porto Mauá, 10 mm em São Paulo das Missões, 15 mm em Santo Cristo e 26 mm em Boa
Vista do Buricá. As temperaturas mantiveram a tendência de elevação durante o dia,
permaneceram mais baixas pela parte da manhã e se elevaram à tarde, no sábado foi
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registrada a temperatura mais alta: 37°C. A mais baixa foi registrada no amanhecer de sextafeira com 17°C, segundo dados da Estação Meteorológica Didática da UFFS, em Cerro Largo.
Com o aumento das instabilidades, observou-se a retomada da umidade relativa do ar no
início da semana, mas com tendência de queda, mínima de 23% no dia 13 e a máxima
observada em 09/11, com 73,6%. Ocorreram ventos recorrentes com intensidade de até
2m/s na maior parte dos dias; predomínio do quadrante norte no início e no final da
semana. Na metade da semana foram observadas alternâncias entre os quadrantes oeste,
durante o dia e sul durante a noite. A velocidade máxima foi de 7,1 m/s em 10/11 e a rajada
máxima foi de 15,9 m/s (dados INMET – Estação São Luiz Gonzaga). A temperatura média do
solo foi de 23,9°C. O rio Uruguai teve recuperação do nível no final da semana, chegando a
cota de 0,06mentros no porto de Garruchos.
Na regional de Soledade, continuou o quadro climático predominante de deficiência
hídrica; em parte no Alto da Serra do Botucaraí ocorreram chuvas de baixos volumes (10 a
15 mm), aumentando levemente o teor de umidade do solo. No Centro-Serra e baixo Vale
do Rio Pardo, há três semanas não ocorrem chuvas. O retorno da chuva na segunda-feira
amenizou a estiagem. As chuvas variaram de 15 a 60 mm.

Grãos

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

CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A semana teve predomínio de tempo seco no Estado, com registros de chuvas
esparsas e com baixos volumes em algumas regiões, o que favoreceu o avanço da colheita
do trigo, que alcança 97% da área cultivada.
Fases da cultura do Trigo no Rio Grande do Sul
Trigo 2020
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 19/11

Em 19/11

Em 19/11

Em 12/11

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

0%

0%

0%

0%

Floração

0%

0%

0%

0%

Enchimento de Grãos

0%

0%

0%

2%

3%
97%

5%
95%

8%
92%

8%
90%

Plantio

Em Maturação
Colhido

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

Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Soledade, Erechim, Frederico Westphalen e
Ijuí, a colheita foi finalizada, grãos com ótima qualidade e peso hectolitro acima de 78. Na de
Soledade, a produtividade média chegou a 2.900 quilos por hectare; na de Erechim, 2.700
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quilos por hectare; e em Frederico Westphalen, a média alcançou 2.223 quilos por hectare.
Na regional de Ijuí, a geada foi responsável pela queda de produtividade da cultura,
reduzindo para 2.154 quilos por hectare. Os municípios que optaram pela semeadura mais
cedo apresentaram as maiores perdas, enquanto as implantadas no final do período
recomendado tiveram rendimentos acima de três mil quilos por hectare. A qualidade do
produto colhido foi muito boa; apenas pequeno número de lavouras com PH abaixo de 76.
Na de Bagé, o tempo seco favoreceu a colheita em parte da região, sendo finalizada
nos municípios localizados no extremo da Fronteira Oeste. Em São Borja, a produtividade
média é de 1.500 quilos por hectare, com redução de 55% com relação à média da safra
passada. As lavouras não atingidas pelas geadas em agosto apresentaram produtividade
superior, média de 2.700 quilos por hectare, boa qualidade dos grãos e peso hectolitro
superior a 78. Já em Maçambará e Manoel Viana, as produtividades médias foram menores,
respectivamente, 2.800 e 1.800 quilos por hectare. Em São Gabriel, com 70% dos cinco mil
hectares cultivados já colhidos, o rendimento oscila entre 1.800 e 3.300 quilos por hectare,
com grãos evidenciando alta qualidade. Na Campanha, iniciou a colheita. O potencial
produtivo esperado varia entre 1.800 e 2.400 quilos por hectare; cultivos apresentam boa
qualidade dos grãos. Em Hulha Negra, alguns produtores vão guardar parte da produção
para sementes e, alternativamente, como fonte de alimento para bovinos de leite,
considerando os altos custos das rações formuladas com base em milho e soja.
Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo e Santa Maria, avança a
colheita. Na regional de Passo Fundo, 95% das áreas estão colhidas e o rendimento médio se
mantém em 2.700 quilos por hectare. Na de Santa Maria, está praticamente encerrada,
faltando apenas algumas áreas no Vale do Jaguari e em Cachoeira do Sul. O rendimento
médio é de 2.500 quilos por hectare, com qualidade dos grãos satisfatória, e PH acima de 78;
em Santiago há lavouras que atingiram 87 de PH.
Nas de Pelotas e Caxias do Sul, a colheita se intensifica. Na de Pelotas, 70% da área
já foi colhida. Em geral, as lavouras tiveram bom desenvolvimento e sanidade, permitindo
alcançar bons tetos de produtividade e com boa qualidade de grãos. Em São Lourenço do
Sul, a produtividades é de 2.400 quilos por hectare, enquanto que em Jaguarão chega a
2.700 quilos por hectare. Na região de Caxias do Sul, a colheita está sendo finalizada nos
municípios de menor altitude e segue intensa nos Campos de Cima da Serra, onde o
rendimento médio se mantém em bons níveis, com excelente qualidade de grãos e peso
hectolitro superior a 78.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio do trigo no levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no
período chegou a R$ 79,11, com redução de 5,26% em relação ao da semana anterior.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé e Erechim, o preço é de R$ 80,00; na de
Passo Fundo, R$ 81,00; na de Soledade, R$ 79,50; na de Caxias do Sul, R$ 82,00; Santa Maria,
R$ 78,10. Na regional de Ijuí, o preço médio é de R$ 79,40. Disponível em Cruz Alta, R$
90,00/sc. de 60 quilos. Na de Frederico Westphalen, tem variado entre R$ 78,00 e R$
84,00/sc.
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Trigo - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Trigo (R$ 79,11/saca de 60 kg)
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83,50

79,11

100,94

100,63

70,86
39,43

45,00

92,01

41,20

39,37

40,00
35,00
30,00
R$

25,00
20,00
15,00

11,64

10,00
5,00
Semana atual

-5,26
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 2154, de 19 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Aveia branca
Na regional Emater/RS-Ascar de Soledade a colheita foi concluída. A produtividade
média alcançou 2.900 quilos por hectare. E o preço médio de comercialização é de R$
46,00/sc. de 60 quilos. Na de Santa Maria, está praticamente finalizada, com rendimento
médio chegando a dois mil quilos por hectare.

CULTURAS DE VERÃO
Soja
O plantio segue lento e chega a 35% da área no Estado, algumas regiões foram
favorecidas pela presença de chuvas esparsas que recompuseram a umidade dos solos em
áreas localizadas, a semana foi de predomínio de tempo seco na maioria das regiões.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 19/11

Em 12/11

Safra anterior

Média*

Em 19/11

Em 19/11

35%

31%

45%

46%

100%

100%

100%

100%

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

O plantio teve avanços em algumas regiões do Estado. Na regional da Emater/RSAscar de Ijuí, a retomada parcial da semeadura foi possível nas áreas aonde as precipitações
foram suficientes para recuperar a umidade adequada no solo. Como as chuvas foram
irregulares e atingiram poucas localidades, a área semeada foi pequena. Nas localidades
onde foram registradas precipitações, mesmo que baixos acumulados, ocorreu emergência
das sementes que estavam no solo, conferindo bom estande de plantas. Nos locais sem
chuvas, a emergência está desuniforme, com aproximadamente 70% das plantas emergidas
e 30% ainda por emergir, mas não apresentam sintomas de deterioração. As plantas
emergidas estão com desenvolvimento lento ou paralisadas, poucas folhas, hastes primárias
finas e sem emissão de hastes laterais. A semeadura está atrasada em relação à mesma
época de anos anteriores. Nos municípios com as maiores áreas destinadas à cultura da soja,
não foram registradas precipitações compatíveis com a semeadura nos últimos 20 dias. Na
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de Frederico Westphalen, a semeadura voltou a acontecer devido às precipitações que,
apesar de irregulares e de baixo volume, ainda assim, permitiram avanço significativo,
chegando a 50% do total previsto de mais de 419 mil hectares. Na de Porto Alegre, a
semeadura avançou para 32% da área prevista de 144 mil hectares. Na regional de Pelotas,
mais de 50% já foi plantado do previsto de 421 mil hectares. Os avanços mais significativos
ocorreram em Piratini, com 75%; em Arroio Grande, 73%; e em Santa Vitória do Palmar, já
chega em 79% das áreas de cultivo. Os plantios acontecem dentro da normalidade,
favorecidos pelas condições da umidade do solo ainda presente, restabelecida com as
chuvas esparsas, em volumes reduzidos e dias com nebulosidade. O resultado é muito bom
na germinação, emergência e no estabelecimento inicial da cultura, que se encontra com
bom estande de plantas.
Na de Caxias do Sul, algumas áreas deverão ser ressemeadas em função da falha de
germinação devido à falta de umidade no solo. Em Muitos Capões e Vacaria, o replantio
ocorrerá principalmente nas áreas de baixada devido à morte de plantas ocasionadas pela
geada no amanhecer em 05 e 06 de novembro. Em geral, a germinação das lavouras varia:
em áreas com solo bem manejado e maior presença de umidade a germinação é satisfatória;
nas implantadas em solos mais compactados e em localidades com menos volume de chuva
há falhas na germinação.
O período de estiagem determinou a interrupção dos plantios. Na regional de
Erechim, o plantio atinge 40% da intenção de mais 230 mil hectares. A intensidade do sol
associada à diminuição da umidade do solo faz com que as plantas deem sinais de estresse
hídrico, principalmente no vale do rio Uruguai. Na de Soledade, a estimativa é de que 45%
da área foi semeada, do total de 451 mil hectares previstos. Em geral, as lavouras têm boa
germinação/emergência e bom desenvolvimento vegetativo, sobretudo nas semeadas na
primeira semana após as chuvas do dia 26/10 e naquelas com mais palhada em cobertura.
Na de Passo Fundo, a implantação se mantém em 25% da área da intenção de plantio de
648 mil hectares. Na de Santa Maria, permanece em 40%, do total de mais 993.840
hectares. Na de Bagé, estima-se que a área semeada é de 40% da intenção de plantio de 835
mil hectares. Os menores avanços estão na Fronteira Oeste, com 20% semeados. Em geral, o
desenvolvimento da cultura é desuniforme, condicionado pelas precipitações de baixo
volume e irregulares. Na de Santa Rosa, as chuvas não aportaram umidade suficiente para a
continuidade da semeadura, assim como as demais atividades relativas ao preparo do solo.
Estima-se que há 14% de semeadura da área total prevista, área menor quando compara
com ano anterior que era de 22%. Para tentar minimizar os efeitos da estiagem, os
produtores pretendem escalonar os períodos de semeadura em três a quatro etapas, no
intuito de minimizar os efeitos de uma possível estiagem em dezembro e janeiro. Em geral,
as lavouras implantadas estão com boa germinação, mas o desenvolvimento vegetativo já se
ressente da falta de umidade do solo. Nas áreas semeadas no último final de semana de
outubro – quando a umidade do solo já era baixa – a germinação foi ruim e exigirá replantio.
Mercado (saca de 60 quilos)
O levantamento de preços semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, aponta preço
médio R$ 162,38/sc. de 60 quilos, aumento de 0,34% em relação à semana anterior.
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Na regional Soledade, o preço da saca de 60 quilos é R$ 162,70/sc.; na de Ijuí, R$
161,70; Caxias do Sul e Passo Fundo, R$ 163,00; Erechim, R$ 160,00; na de Bagé, R$ 162,00.
Na regional de Santa Rosa, a cotação média da saca é de R$ 159,60. Na de Porto Alegre, R$
140,00; Santa Maria, R$ 162,80; na de Pelotas, os preços variam entre R$ 160,50 e R$
167,00. Na de Frederico Westphalen, entre R$ 158,00 e R$ 161,00/sc.
Milho
O tempo seco que predominou na maioria das regiões do Estado segue dificultando o
avanço dos plantios e afeta o desenvolvimento das plantas. O plantio alcança 80% das áreas.
No RS, já há 490 comunicações de ocorrência de perdas para cobertura do Proagro.
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020/2021
Fases

Safra atual
Em 19/11

Em 12/11

Safra anterior

Média*

Em 19/11

Em 19/11

Plantio

80%

78%

82%

84%

Germinação/Des. Vegetativo

63%

73%

69%

68%

Floração

24%

21%

20%

19%

Enchimento de Grãos

13%

6%

11%

13%

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

Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, as áreas com maior impacto da
ausência de umidade nos solos são as situadas nas encostas do rio Uruguai e do entorno de
Erechim, como são os casos de Marcelino Ramos, Mariano Moro, Três Arroios, Gaurama,
Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul, Erval Grande, Faxinalzinho, São Valentim e Severiano de
Almeida. O mesmo ocorre com as áreas plantadas para silagem, que têm reduzido tanto a
produção de massa verde quanto a qualidade dos grãos. Produtores acionam seguro ou
destinam áreas para alimentação animal.
Na de Frederico Westphalen, a safra 2020/2021 está toda semeada e as lavouras
apresentam bom estande de plantas nos 82.800 hectares de milho grão. Já o destinado à
silagem na primeira safra, que ocupa 64% área de 33.849 hectares, está igualmente
plantado. A falta de chuvas em setembro, outubro e início de novembro atrasa o
desenvolvimento da cultura, além de dificultar as práticas de manejo. O estresse hídrico
causado pelas baixas precipitações deverá afetar significadamente a produtividade das
lavouras, cuja redução na produtividade inicial dos grãos, de oito mil quilos por hectare, é
estimada em 48%. Nas destinadas à silagem, as perdas já ultrapassam 47% em relação à
expectativa inicial de 33.562 quilos por hectare.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, em São Borja, que cultiva seis mil hectares,
a falta de chuvas afeta o desenvolvimento das plantas, pois a maior parte da cultura está na
fase de pendoamento e as perdas nestas lavouras são significativas e ultrapassam os 60%.
Em Maçambará, lavouras não irrigadas apresentaram sintomas de déficit hídrico, e, caso as
chuvas não retornem, parte dos produtores destinará para silagem. Nas áreas irrigadas –
25% das lavouras, o desenvolvimento da cultura é bom e ocorre o manejo de adubação
nitrogenada conforme a recomendação técnica. Na Campanha, as lavouras semeadas antes
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1633, p. 9, 19 nov. 2020

das precipitações de 23 a 26/10, têm bom estande das plantas e o desenvolvimento inicial é
uniforme. Nas semeadas depois, o desenvolvimento é desuniforme, só 50% de emergência.
Na de Soledade, 50% da área prevista de 77 mil hectares está plantada. As lavouras
que se encontram em florescimento são as que mais se ressentem do período prolongado
de estresse hídrico, que é potencializado por dias ensolarados, baixa umidade relativa do ar
e ocorrência de ventos. As chuvas esparsas na segunda-feira, 16/11, amenizaram
parcialmente a situação em algumas lavouras. Há casos pontuais de incidência da lagarta do
cartucho que estão sendo controlados.
Na de Caxias do Sul, a situação de forte déficit hídrico foi amenizada nas localidades
onde o volume de chuva foi maior, porém a distribuição foi irregular e grande parte da
região ainda segue com solo muito seco e as plantas apresentam sinais visíveis de falta de
água. O tempo seco atrasa a semeadura e também a adubação nitrogenada, o que poderá
ter impacto sobre a produtividade final das lavouras.
Na regional de Ijuí, a cultura evolui rapidamente para o estádio reprodutivo,
apresentando plantas pouco desenvolvidas, de estatura baixa e folhas pequenas. Na região,
há duas situações distintas: nas áreas aonde ocorrem precipitações com baixos volumes as
plantas têm crescimento lento, apresentam enrolamento das folhas nos horários mais
quentes, mas retomam a turgidez durante a noite e logo após as chuvas. Nos municípios
onde não foram registradas precipitações, as plantas então com crescimento paralisado, as
folhas permanecem murchas e enroladas durante todo o dia e as folhas baixeiras estão
secando. As primeiras lavouras em estádio de formação de grãos apresentam falhas de
fecundação, reduzindo o número de grãos por espiga. Todas as áreas de sequeiro que estão
em estádio reprodutivo apresentam redução de potencial produtivo.
Na de Pelotas, intensifica-se o plantio devido à permanência de condições favoráveis
do solo ainda com umidade, resultado de precipitações esparsas e de pouco volume,
associadas com dias nublados durante a semana. A área implantada já alcança 50% do total
previsto para grãos, de 50.956 hectares. A destinada à silagem está mais adiantada, com
70% de implantação, de um total de 15.388 hectares. Os cultivos estão com boa
germinação/emergência, culminando com um bom estande de plantas.
Nas regionais de Santa Maria e Passo Fundo, a área plantada não avançou,
permanecendo respectivamente em 38% e 92% da área total prevista. Na de Santa Maria,
91% das lavouras encontram-se em germinação/desenvolvimento vegetativo e 9% entre
floração e enchimento de grãos. As lavouras continuam se ressentindo com a falta de
umidade, plantas apresentam folhas enroladas; outro agravante é que a maior parte das
lavouras não puderam receber a adubação em cobertura no momento mais adequado,
situação que compromete o bom desenvolvimento da parte vegetativa. Na de Passo Fundo,
apesar das lavouras ainda estarem na fase vegetativa, existe grande preocupação dos
produtores com os potenciais danos na cultura, se permanecer a situação de estiagem.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, 56% das lavouras para grãos estão
implantadas e 58% para silagem. O avanço foi pequeno devido à predominância do tempo
seco, presença de ventos e dias ensolarados, reduzindo a umidade dos solos.
Na de Santa Rosa, as precipitações esparsas e de baixos volumes não supriram as
necessidades das plantas. Cada vez mais, são perceptíveis os prejuízos que a estiagem vem
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1633, p. 10, 19 nov. 2020

causando na cultura; plantas apresentam folhas enroladas, pontas secas, além de porte
baixo e emissão antecipada do pendão, que tem como consequências, a produção de
espigas pequenas e baixo volume de massa verde. Em havendo a manutenção dessas
condições, somente as áreas irrigadas poderão manter as produtividades esperadas. Estimase redução de 59% na produtividade inicial do milho grão prevista de 8.125 quilos por
hectare, variando de acordo com a variedade, ciclo, locais de plantio, ocorrência de chuvas
localizadas e condições de fertilidade e conservação do solo. Há locais com perdas mais
elevadas, que resulta no aumento da solicitação de Proagro. Atualmente há 96
comunicações de perdas.
Mercado (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal da Emater/RS-Ascar, o preço médio do milho no Estado
chegou em R$ 80,19/sc., com aumento de 2,06% em relação ao da semana anterior.
Na região de Ijuí, o preço médio é de 80,10/sc. Na de Frederico Westphalen varia
entre R$ 79,00 e R$ 80,00; na regional Porto Alegre, a cotação é de R$ 71,00. Na de Caxias
do Sul e Passo Fundo, o preço é de R$ 80,00; na de Bagé, R$ 81,00; Santa Rosa, R$ 78,35. Na
regional de Pelotas varia entre R$ 60,00 e R$ 80,00. Na de Santa Maria, o preço médio é R$
79,70; Erechim, R$ 78,00; e na de Soledade, R$ 79,30/sc.
Arroz
A sequência de dias de tempo seco no Estado, apesar de períodos de chuvas esparsas
e de baixo volume, não interrompeu o plantio do arroz que já chega a 94%. Na região de
Bagé, os reservatórios destinados à irrigação da cultura de arroz permanecem volumes de
água insatisfatórios, trazendo limites à manutenção das lavouras e à expansão da área.
Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020/2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo

Safra atual
Em 19/11

Em 12/11

Safra anterior

Média*

Em 19/11

Em 19/11

94%

90%

70%

78%

100%

100%

100%

100%

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

Nas regiões administrativas da Emater/RS-Ascar de Bagé e Santa Rosa, o plantio foi
praticamente paralisado. Na de Bagé, a área prevista para a safra de 396 mil hectares está
próxima de ser alcançada apesar disso. Há dificuldade de emergência nas áreas semeadas
recentemente, pois os produtores têm restringido o uso da irrigação para atingir a umidade
do solo ideal para as sementes, na expectativa de que ocorram precipitações. Na Campanha,
em Dom Pedrito, estima-se que 3% dos 26 mil hectares tenham que ser replantados devido
ao baixo estande de plantas. Ao longo da semana foram realizadas aplicações de fertilizantes
nitrogenados e herbicidas nas lavouras estabelecidas em outubro, e iniciada a irrigação. Nas
demais áreas, produtores aguardam o desenvolvimento das plantas para manejar as ervas
daninhas e o início da irrigação. Na de Santa Rosa, com a manutenção dos dias ensolarados,
a cultura tem bom desenvolvimento vegetativo, mas produtores estão receosos quanto à
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disponibilidade de água em barragens e riachos para manutenção da irrigação. A falta de
chuva afetou as lavouras já semeadas, sendo necessária a entrada de água para garantir
emergência uniforme e manter o estande de plantas, a fim de atingir o potencial de
produtividade de nove mil quilos por hectare.
Na de Porto Alegre e Santa Maria, o tempo foi favorável. As precipitações que
ocorreram com baixos volumes permitiram a continuidade das atividades de preparo do solo
e semeadura. Na de Porto Alegre, já chega a 63% o plantio. As lavouras implantadas estão
com boa germinação e bom desenvolvimento inicial devido à umidade do solo. Nas mais
adiantadas, já é realizada a irrigação. Na de Santa Maria, 60% do total previsto de 133.516
hectares já foram plantados. As lavouras encontram-se nas fases de germinação e
desenvolvimento vegetativo, com bom aspecto.
Na de Soledade, 80% da área total para safra já foi semeada. Nos sistemas de
cultivos com plantio direto ou convencional, a germinação/emergência e desenvolvimento
vegetativo inicial estão de acordo com o esperado. Nas áreas com cultivos pré-germinado, a
semeadura está mais avançada, com lavouras apresentando ótimo crescimento e
desenvolvimento vegetativo.
Na região de Pelotas, a semana que passou novamente seguiu favorável para as
semeaduras, mesmo com algumas precipitações esparsas e de pouco volume. Estas
condições estão favorecendo o desenvolvimento do arroz já semeado, permitindo seu pleno
estabelecimento e desenvolvimento vegetativo. A maioria dos municípios produtores da
região já semearam 100% da área prevista, mas com período ainda favorável, deverão
extrapolar a previsão. Os produtores monitoram os reservatórios de água que estão nos
níveis adequados e suficientes para a irrigação das áreas já semeadas, se as condições
climáticas forem favoráveis poderão avançar na intenção de plantio de 167 mil hectares.
Mercado (saca de 50 quilos)
O preço médio do arroz no levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar,
chegou a R$ 102,42/sc., com redução de 0,37% em relação à semana anterior.
Na regional de Bagé o preço médio é estável, R$ 100,00; na de Pelotas, entre R$
100,00 e R$ 105,00. Nas regiões de Santa Rosa e Soledade, o preço é de R$ 98,00; na de
Porto Alegre, R$ 109,00; em Soledade, a R$ 98,00. Em Santa Maria, o preço médio se
mantém estável em R$ 98,40/sc.
Feijão 1ª safra
Nas regionais de Frederico Westphalen, Santa Rosa, Ijuí e Porto Alegre, a sequência
de dias sem chuvas tem se refletido nos cultivos. Na de Frederico Westphalen, 5% das áreas
já estão colhidas. A continuidade do tempo seco afeta, principalmente, as fases da floração
(30% dos cultivos) e do enchimento de grãos (30%), estágios extremamente críticos ao
déficit hídrico. Em algumas lavouras, são estimadas perdas de até 100%, enquanto que a
média regional já atinge 62%. Na de Santa Rosa, as áreas estão em desenvolvimento
vegetativo e plena floração, cuja falta de chuvas, associada à restrição nos tratamentos de
pragas e doenças, acarretam em estimativas de perdas acima de 50%. Na região de Ijuí, as
áreas de sequeiro apresentam desenvolvimento comprometido pela falta de chuvas. As
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primeiras lavouras implantadas são de sequeiro e estão em estádio reprodutivo com baixa
formação de vagens e reduzido número de grãos. Já nas lavouras irrigadas, o
desenvolvimento é excelente. Na de Porto Alegre, a diminuição da umidade do solo começa
a ser sentida pelas plantas, atenuada parcialmente, dia 15/11, com precipitações de baixo
volume (em média 15 milímetros). Apesar da predominância do tempo seco, os agricultores
apostam em uma melhor safra de feijão este ano com aumento da área semeada, que
chegou a 4.888 hectares, superando a intenção de plantio para safra. Em geral, as áreas já
semeadas apresentam bom desenvolvimento e bom estado fitossanitário.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, tempo seco impediu que mais
áreas de feijão fossem plantadas, permanecendo em 81% da primeira safra de feijão;
provavelmente novas áreas somente serão semeadas na segunda safra, entre janeiro e
fevereiro de 2022. Das lavouras, 25% se encontram entre floração e enchimento de grão,
fases críticas à falta de umidade.
Na de Soledade, 95% das áreas já foram semeadas. A maior parte das lavouras entra
na fase de florescimento e formação de vagem, estádios de maior exigência hídrica que
coincide com o baixo teor de umidade do solo. Esse cenário começa a comprometer o
potencial de rendimento da cultura, com o surgimento de perdas ainda não quantificadas.
Na de Pelotas, a região se encaminha para finalização dos plantios da primeira safra.
A semana foi de tempo favorável para o desenvolvimento vegetativo e florescimento da
cultura devido à existência de umidade no solo. Em geral, os cultivos têm bom
estabelecimento e desenvolvimento, e se mantém com bons estado sanitário e estande de
plantas. Nas áreas recém-implantadas, os produtores dão continuidade ao manejo das
plantas daninhas e adubações em cobertura. Em São Lourenço do Sul e Pelotas, a fase
predominante das lavouras é o florescimento, respectivamente, 40% e 60%. A expectativa é
de ótima floração e formação de vagens diante das condições adequadas do tempo.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço do feijão no Estado no levantamento semanal realizado pela Emater/RSAscar, chegou a R$ 241,30/sc., com aumento de 1,70% em relação ao da semana anterior.
Na regional de Frederico Westphalen, o preço chegou a R$ 260,00; na de Soledade,
R$ 250,00; na de Ijuí, R$ 225,00; na região de Pelotas, varia entre R$ 200,00 e R$ 250,00; em
Santa Maria, o valor chegou a R$ 230,75; e na região de Porto Alegre, o preço se manteve
em R$ 323,00/sc.
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Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, as condições de ausência de chuvas,
somado ao aumento das temperaturas, alguns dias com alta irradiação solar, baixa umidade
relativa do ar e ventos dificultam a produção de olerícolas, principalmente para
autoconsumo e onde não houve investimentos em irrigação. Produtores especializados
abastecem os mercados, feiras e venda direta aos consumidores, pois investiram em
irrigação e cultivam em condições abrigadas. Esses estão em uma situação melhor, mas
preocupados com a manutenção do nível dos reservatórios de água, que está baixo. Os
preços aumentaram com a redução da oferta dos produtos, como o caso do tomate,
comercializado pelo produtor a R$ 5,50/kg; nos mercados varia de R$ 7,00 a R$ 8,00/kg. Os
cultivos não irrigados de cucurbitáceas, como abóboras, pepinos e morangas sofrem com a
falta de umidade no solo, necessitando de regas manuais para manter seu desenvolvimento.
Iniciou a colheita de pepino para salada, comercializado a R$ 5,00/kg.
Na regional de Ijuí, olerícolas em geral com crescimento rápido e grande aporte de
irrigação. O período foi de alta insolação e temperaturas adequadas, contribuindo para o
bom desenvolvimento das culturas. Folhosas seguem com escalonamento de plantio e
colheita, principalmente alface, rúcula e chicória. Produtores monitoram ataque de insetos –
mosca branca, tripes e ácaros e com necessidade de controle mais intenso. Cultura da
mandioca apresenta morte de plantas devido à falta de chuvas. Os preços não variaram
muito, permanecendo praticamente estáveis em relação à semana anterior.
Na de Bagé, temperaturas foram mais elevadas na semana, mas ainda ocorreu
grande amplitude térmica entre dias e noites. As temperaturas variaram entre 13,3°C e
37,1°C que, associadas à insuficiência das precipitações, demandaram cuidados intensivos
de irrigação e proteção dos cultivos. Hortas comerciais têm elevada produção de folhosas.
Espera-se aumento do consumo nos meses de verão. Em Quaraí, a comercialização é boa,
favorecida pelos diversos canais: feira do produtor, diretamente ao consumidor e para
mercado institucional, com aquisições pelo exército. Na Campanha, em Candiota e Hulha
Negra, lavouras de coentro e cebola estão na fase de formação das sementes. A falta de
chuvas começou a causar estresse nas plantas com amarelecimento nas folhas, necessitando
chuvas para interromper este processo e manter o bom potencial produtivo. De maneira
geral, a incidência de doenças é bem inferior às safras passadas, permitindo manejo com
menor número de aplicações de fungicidas. Em algumas áreas com falhas de estande é
observada infestação de ervas daninhas, havendo possibilidade de reduzir a produtividade e
a qualidade das sementes, bem como causar dificuldades no processo de colheita.
Na maior parte da regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, as chuvas leves e
insuficientes tornam o cenário preocupante para os horticultores, pois há dificuldade de
realizar novos plantios em virtude da baixa umidade do solo. Cultivos sem irrigação têm
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atraso no desenvolvimento e possível comprometimento dos fatores de produção e
qualidade. Mesmo os produtores que possuem lavouras irrigadas temem a falta de água,
pois em muitos casos os reservatórios estão com níveis baixos. Pepino e tomate seguem em
produção, como são irrigadas, os fatores climáticos de radiação solar e temperaturas
favoráveis propiciam condições para o crescimento e desenvolvimento satisfatórios.
Encerrado o plantio de mandioca. A falta de chuvas atrasa o crescimento e dificulta a
germinação de lavouras tardias. Lavouras precoces de moranga Cabotiá estão em floração e
pegamento dos frutos. As chuvas abaixo do normal prejudicam o desenvolvimento,
provocando abortamento de frutos. Há presença de oídio. Iniciou a colheita de lavouras
precoces de alho e cebola; tardias em bulbificação. Há boa oferta de brássicas. Milho verde
tem desenvolvimento prejudicado pela ausência de precipitações de grandes volumes.
Na regional de Santa Maria, o tempo seco, aliado a uma situação de ótima
luminosidade, favorece o bom e adequado desenvolvimentos das olerícolas. Alguns
produtores enfrentam dificuldade pelo baixo nível dos reservatórios de água para a
irrigação. Em Santiago, há ataque de míldio em alguns cultivos de alface. Os preços das
olerícolas tiveram oscilação positiva na semana: alface a R$ 12,00/dz. de pés; batata-doce a
R$ 30,00/cx. de 20 quilos; repolho a R$ 0,80/kg; rúcula a R$ 6,70/kg; mandioca em R$
25,00/cx. de 20 quilos e tomate a R$ 70,00/cx. de 24 quilos.
Na de Pelotas, predominou dias encobertos, com chuvas em pouco volume e
temperaturas em elevação durante o dia. O aumento das temperaturas durante o dia e
queda à noite favorecem a olericultura. Reservas de água estão com níveis máximos.
Continua o transplante escalonado de mudas de tomate e pimentão, e também de batatadoce. Áreas já transplantadas estão em crescimento vegetativo, floração e frutificação, com
bom desenvolvimento. A colheita iniciará em dezembro. Alface, couves e temperos verdes
apresentam boa oferta. A couve-flor e repolho têm aumento da oferta; brócolis, oferta
estável. Segue a colheita de feijão vagem nas áreas de produção em ambiente protegido. A
cenoura com bom desenvolvimento e oferta reduzida. Segue plantio de mandioca.
Na regional de Passo Fundo, continua a irrigação das lavouras de olerícolas, no
entanto, o abastecimento estruturas já corre risco de redução.
Preços praticados na feira do produtor de Passo Fundo
Produto

Unidade

Preço (R$)

Aipim

kg

5,00

Alface lisa, crespa e americana

pé

1,50

Abobrinha

kg

3,00

Alface em estufa

pé

2,00

Almeirão

pé

2,50

Batata-doce

kg

3,50

Beterraba

kg

3,00

cab.

2,00

Cenoura

kg

3,00

Chicória

pé

2,00

cab.

3,30

molho

1,50

Brócolis

Couve-flor
Couve
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Espinafre

molho

3,00

Moranga Cabotiá

kg

4,00

Morango

kg

20,00

Pepino conserva

kg

4,00

Pepino Japonês

kg

3,50

Radite

kg

1,00

Rabanete

kg

3,50

Repolho roxo

kg

2,50

Repolho verde

kg

2,50

Rúcula

pé

1,50

molho

1,00

kg

5,00

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

Na regional de Lajeado, no Vale do Caí, tradicional região produtora de olerícolas, a
semana foi marcada pelo tempo firme, ensolarado, predominância de dias quentes e sem
chuva. Em 15 dias ocorreram, em média, apenas 4 a 5 milímetros de chuvas; já compromete
as culturas de sequeiro, como o milho. Para cultivos com irrigação, caso da maioria das
olerícolas, o clima favorece o potencial produtivo das culturas. Entretanto, os reservatórios
(açudes) estão baixando de nível rapidamente, o que exigirá o acionamento dos poços
tubulares profundos. Em São Sebastião do Caí, a maioria dos agricultores implantou batatadoce no final de outubro. A cultura está na fase de desenvolvimento inicial; a falta de chuva
poderá atrasar a colheita que tradicionalmente iniciaria em fevereiro. A cultura da alface
implantada a céu aberto recebe mais irrigação, de 30 minutos por dia, esta por aspersão. O
principal problema no momento é o tripes, favorecido pela falta de chuvas. O preço continua
baixo; a dúzia da alface crespa é comercializada entre R$ 4,00 e R$ 5,00 na Ceasa e da
americana de R$ 6,00 a R$ 8,99/dz.
Abobrinha
Na regional de Porto Alegre, produtores do litoral iniciaram safra da abobrinha Italia.
Projeta-se que cerca de 30% das áreas estão com início de floração, 40% em formação de
frutos e 20% esteja em colheita. A cotação é de R$ 0,70/kg.
Batata
Na regional de Passo Fundo, lavouras em maturação e início da colheita. A cultura
apresenta boa sanidade vegetal e com expectativa de bons rendimentos. O preço da semana
foi de R$ 100,00/sc. de 50 quilos da batata rosa e de R$ 120,00 para a branca.
Em Silveira Martins, na de Santa Maria, seguem os tratos culturais. A batata rosa está
cotada em R$140,00/sc. de 50 quilos e a branca cotada a R$ 180,00/sc.
Berinjela
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, a produção de berinjela encontra-se em
plena safra, porém a estiagem prejudica o desenvolvimento das lavouras que não tem
irrigação. O preço está em queda pelo aumento da oferta do produto; varia de R$ 30,00 a R$
40,00/cx. de 10 quilos.
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Cebola
Na de Caxias do Sul, as condições de extrema secura, com chuvas escassas, alta
radiação solar, ventos frequentes e altas temperaturas diurnas impõem sérias dificuldades
ao desenvolvimento das plantas, comprometendo o potencial produtivo da cultura. Também
favorecem o crescimento e ataque de pragas, notadamente tripes. Logo após o transplantio,
na fase de pegamento das mudas, muitas lavouras foram afetadas pelo ataque da “bicheirada-raiz”, larva de um pequeno díptero, reduzindo o estande das lavouras. Mesmo com bons
volumes de água reservada, considerável percentagem de lavouras são irrigados com
subdoses de água, no intuito de proporcionar um período mais longo de suplementação
hídrica. Algumas lavouras sem irrigação já apresentam forte influência no potencial
produtivo, afetando o desenvolvimento da parte aérea e da formação do bulbo, refletindo
em menor calibre. O volume negociado aumentou; preço em média na propriedade para
bulbos maiores sem cura e sem toalete a R$ 1,60/kg.
Na de Pelotas, a cultura está 65% em bulbificação, 20% na fase de estalo e 15%
colhido. Seguem os tratamentos fitossanitários, principalmente para manejo de doenças
foliares, por meio de aplicações de fungicidas específicos. Produtores dão continuidade na
execução da rastreabilidade, anotando insumos e serviços. Em Tavares, não há
comercialização de cebola pelos produtores. Em Rio Grande e São José do Norte, com a
colheita das cebolas precoces, o valor de venda varia entre R$ 26,00 e R$ 30,00/sc. de 20
quilos, de acordo com a classificação do diâmetro e presença de coloração e casca.
Feijão de vagem
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, a cultura do feijão de vagem encontra-se no
início da safra e apenas as lavouras irrigadas se desenvolvem razoavelmente bem; o restante
sofre com a estiagem e os dias quentes. Com isso, o preço segue em alta, sendo
comercializado a R$ 50,00 ou mais o saco de 10 quilos, ou de R$ 12,00 a R$ 15,00/cx. com 6
bandejas de 200 gramas cada (total aproximado de 1,2 quilos).
Mandioca/Aipim
Na regional de Santa Rosa, 89% das áreas destinadas à cultura estão implantadas. A
chuva no final de semana em alguns municípios foi importante para melhorar o
desenvolvimento inicial nas lavouras em brotação. Segue a capina manual das ervas
daninhas.
Em São Sebastião do Caí, na regional de Lajeado, produtores relatam que a colheita
irá atrasar, certamente, em um ou dois meses, em função da falta de chuvas. Cultura em
fase de desenvolvimento vegetativo e limpeza; sem problemas sanitários significativos.
Milho Verde
Na regional de Porto Alegre, iniciou a safra no Litoral Norte gaúcho, iniciando o
abastecimento dos quiosques de estrada e beira de praias. O plantio das lavouras é
escalonado de modo a manter abastecimento contínuo.
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, a cultura do milho verde está sendo muito
prejudicada pela estiagem, que atrasa e compromete a qualidade das espigas. Nas primeiras
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1633, p. 17, 19 nov. 2020

áreas implantadas, iniciou a colheita da safra do milho verde na semana, porém alguns
produtores iniciarão a colheita em alguns dias. Há grande procura por sistemas de irrigação
pelos produtores, para evitar maiores perdas devido à estiagem que se apresenta. O milho é
comercializado na Ceasa/Porto Alegre a R$ 3,00/band. com três espigas e na Ceasa/Caxias
do Sul a R$ 2,50/band.
Moranga Cabotiá
Na regional de Pelotas, segue bom o desenvolvimento da cultura; primeiras áreas
implantadas em início de florescimento e frutificação. Algumas precipitações ao longo da
semana oportunizaram o retorno da umidade do solo e retomada dos plantios.
Pepino
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, o pepino encontra-se em plena safra. Com
o clima favorável a este cultivo irrigado, a produção é ótima no período. Devido à
predominância de cultivo em ambiente protegido, não foi registrada ocorrência significativa
de doenças, apenas pequenos focos de mosca branca. O preço de comercialização do pepino
salada variou de R$ 35,00 a R$ 40,00/cx. de 20 quilos. Já o pepino Japonês variou de R$
40,00 a R$ 50,00/cx. de 18 quilos. O pepino conserva é comercializado a R$ 60,00/cx. de 20
quilos ou R$ 3,00/kg; R$ 3,50/kg em Caxias do Sul. Em São Sebastião do Caí, o pepino
conserva se desenvolve muito bem, segundo os produtores, favorecido pelo tempo mais
quente e seco (menos doenças), desde que se tenha água. Alguns relataram problemas com
o inseto cascudinho verde-amarelo. A caixa de 20 quilos é comercializada a R$ 50,00.
Tomate
Na regional de Caxias do Sul, iniciou a colheita das lavouras conduzidas em ambiente
protegido – plasticultura, porém, sem sistema de aquecimento, ou seja, ambiências sem
alterações substanciais das condições de temperatura e umidade do ar. Plantas apresentam
ótima sanidade, vigor e altas cargas de frutas – essas de excelente aparência, calibre,
coloração e sabor. Alguns casos já com o ataque da traça-dos-ponteiros, praga de
surgimento tradicional no final do verão. Tomaticultores recorrem à utilização de controle
biológico, por meio da liberação de vespas parasitoides dessa praga. As condições de chuvas
raras, temperaturas noturnas baixas e diurnas altas favorecem o desenvolvimento e a
sanidade das áreas conduzidas a campo aberto, pois a cultura raramente é implantada sem a
preocupação de programar bons volumes de reservação hídrica e adoção de sistema de
irrigação localizado. O mercado segue bastante aquecido e comprador, face à baixa oferta
da olerícola. O preço médio na propriedade para grupo Longa Vida é de R$ 80,00/cx. de 22
quilos.

FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, os ventos de moderados a fortes
ocorridos no sábado à noite contribuíram para uma queda acentuada de pequenos frutos de
manga, limão e laranja. Os cultivos de melão e melancia que não são irrigados têm sua
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produção comprometida, pois o nível dos reservatórios que abastecem essas irrigações está
bastante reduzido, com possibilidades de não ofertar água até o final do ciclo. Colheita da
laranja Valência em andamento, com aproximadamente 95% da área colhida. O preço
realizado para revenda é de R$ 1,25/kg e ao consumidor está em R$ 1,50 na propriedade e
R$2,00/kg entregue na área urbana. A produtividade do morango varia conforme a
temperatura e umidade, podendo chegar a 25% a variação. O preço do morango varia de R$
12,00 a R$ 15,00/kg.
Na de Ijuí, segue a colheita do pêssego com baixa oferta de produto e venda mais
expressiva para os mercados e pouca venda direta aos consumidores. Videiras continuam
com desenvolvimento satisfatório com boa sanidade, diminuindo a necessidade de aplicação
de fungicidas. Produtores realizam a desbrota e desfolha. Melão e melancia com
crescimento acentuado e boa emissão de ramos laterais e formação de frutos adequada.
Primeiras áreas cultivadas com melão em início de colheita. O preço médio recebido pela
bergamota é de R$ 2,55/kg; laranja, R$ 1,80/kg; melão, R$ 4,50/kg; morango, R$ 17,70/kg;
pêssego, R$ 4,00/kg.
Na de Bagé, permanecem as operações de cultivo em oliveiras, que estão com
pequenos frutos em formação. Vinhedos em geral – uvas tintas e brancas – em floração,
boas perspectivas de produção e comercialização; seguem os tratos sanitários contra as
diversas doenças fúngicas, plantas excelentes com vegetação exuberante. Prosseguiram os
trabalhos de roçadas, controle de invasoras, adubações foliares e aplicações de fungicidas.
Em Maçambará, iniciou a colheita de cultivares precoces de pêssego; o preço médio pago ao
produtor é de R$ 3,50/kg.
Banana
Na regional de Porto Alegre, a redução da safra no norte de Minas Gerais, por conta
da sazonalidade, eleva os preços no estado. A oferta passa ser da safra gaúcha e catarinense,
que é baixa, por conta das perdas nos ciclones de julho. Observou-se valorização inclusive da
classificada de segunda. Tanto para a banana Prata como a Caturra o preço é de R$ 40,00/cx.
de 20 quilos para primeira qualidade e R$ 26,00/cx. para segunda.
Butiá
Na Costa Doce, na regional de Porto Alegre, já aparecem os primeiros cachos
maduros de butiá em Tapes. Esta fruta nativa vem ganhando importância na economia local.
Caqui
Na regional de Passo Fundo, o crescimento e desenvolvimento dos frutos já estão
em ritmo menor em função dos menores níveis de umidade dos solos, disponível. As plantas
e os frutos mantêm boas condições sanitárias, com baixíssima incidência de pragas e
doenças. Os produtores realizam tratamentos sanitários preconizados de acordo com os
monitoramentos realizados.
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Citros
Na regional de Passo Fundo, produtores dão continuidade na colheita de laranja
Valência e Folha Murcha, no monitoramento de pragas e doenças e nos tratamentos
fitossanitários.
Na de Soledade, em fase de formação de frutos. Observa-se a queda natural de
frutinhos, que é intensificada pela deficiência de umidade no solo. Continua a colheita de
laranja comum tardia.
Kiwi
Na regional de Caxias do Sul, fases fenológicas de final de florescimento, limpeza e
pegamento das frutas. As condições de escassez de umidade do solo impõe a necessidade de
severos e continuados aportes de água via irrigação, haja vista a grande demanda de
transpiração da cultura no atual momento. Nos quivizeiras de variedades mais precoces,
também está em curso o raleio de frutas, prática cultural indispensável para a obtenção de
frutas de qualidade superior, notadamente o calibre das mesmas. Na conclusão do raleio, é
efetivada a adubação nitrogenada em cobertura. Pomares exibem bom vigor, alta carga de
frutas e sanidade muito boa, requerendo poucas intervenções para sua manutenção.
Continua a morte de plantas devido à seca-do-kiwizeiro, reduzindo ainda mais o estande de
plantas nos pomares.
Melancia
Na regional de Soledade, as chuvas leves na semana amenizam os efeitos prejudiciais
de atraso no crescimento dos frutos.
Na de Porto Alegre, iniciou a colheita das primeiras lavouras na região da planície do
baixo Jacuí. Os preços almejados eram de R$ 1,10/kg, no entanto a cotação está em R$
0,80/kg. O principal fator para manter preços baixos está na oferta de frutas de Goiás. O
período seco preocupa os agricultores, pois as lavouras sentem a baixa umidade. O estado
fitossanitário está satisfatório.
Morango
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, a produção de morango ocorre 100% em
ambiente irrigado. O clima quente e pouco chuvoso proporciona ótima produção nessa
época, com baixíssima ocorrência de pragas e doenças. Muitos dos produtores se adaptam
com o uso do ácaro predador e manejando a água e a vegetação espontânea, como
estratégias para o controle do ácaro rajado, eliminando o uso de acaricidas. Época de plantio
de matrizeiras para quem faz muda, também de encomendas de mudas para o plantio do
ano que vem. Na comercialização, há uma maior entrada de morango vindo da Serra,
fazendo com que o preço baixe. Na maioria das vendas, o preço está na média a R$
15,00/kg, ou inferior. Alguns morangos da Serra, com calibre maior, chegam a ser vendidos
de R$ 18,00 a R$ 20,00/kg. Na Ceasa/Caxias do Sul, o preço médio do morango está em R$
30,00/dz. de bandejas de 250 gramas (ou R$ 10,00/kg).
Na de Pelotas, a semana com períodos com pouca insolação prejudicou a maturação
e o sabor dos morangos. Clima favorece o aparecimento de doenças como o oídio e pragas
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como ácaros, esse de difícil controle pelos produtores. O preço de venda direta ao
consumidor, com frutos de excelente qualidade, é de R$ 15,00/kg. A feira do morango segue
com grande sucesso de vendas nas praias, centro e bairros de Pelotas, prorrogada por mais
um tempo. O aumento da oferta causa queda nos preços, que variam de R$ 6,00 a R$
15,00/kg, dependendo do tamanho dos morangos. Alternativa para alguns é beneficiar a
fruta, congelar e comercializar para os mercados locais que adquirem a fruta congelada.
Valores de venda entre R$ 5,00 e R$ 7,00/kg da fruta limpa congelada e entregue no local de
compra. Em Turuçu, morangueiros têm boa sanidade e boa produção de frutos. Preço médio
de R$ 8,00/kg na propriedade rural. Boa procura.
Na regional de Santa Maria, a cultura encontra-se em plena colheita. De maneira
geral, a safra é de frutos de extrema qualidade, tamanho grande, cor bem vermelha,
saborosos – adequado teor de açúcar – e boa fitossanidade. Em Agudo e Santa Maria, o
preço médio é de R$ 20,00/kg; em Formigueiro, a R$ 18,00/kg.
Olivas
Na regional de Pelotas, pomares em plena frutificação. O clima favorece o bom
estado fitossanitário das plantas e dos frutos em desenvolvimento. Segue o manejo
nutricional nos pomares com as aplicações das adubações em cobertura e o manejo
fitossanitário, com aplicações preventivas de produtos para manejo das principais doenças
das oliveiras, o emplumado, o repilo e a antracnose. Continua o manejo de pecuária junto
aos pomares.
Na de Soledade, oliveiras apresentam boa sanidade e seguem em formação das
azeitonas.
Pêssego
Na regional de Pelotas, as condições do clima favorecem a frutificação,
desenvolvimento do fruto em tamanho e peso, assim como a continuidade da colheita,
mesmo com dias mais nublados e algumas precipitações na semana que passou.
Temperaturas em elevação durante o dia impactam no bom desenvolvimento e frutificação
plena dos pomares. As estimativas até o momento é de redução de 25% do total previsto de
50 mil toneladas na região devido ao frio intenso, geadas, problemas na polinização e
antracnose. Segue a colheita e as aplicações preventivas de fungicidas para o manejo da
podridão parda. Preços estáveis.
Na regional de Passo Fundo, segue a colheita de variedades precoces; demais estão
em fase de crescimento do fruto, porém com ritmo menor de ganho de tamanho e volume,
em função da escassez de umidade do solo. As condições de clima mais seco e com maior
intensidade luminosa permite o desenvolvimento mais acentuado de coloração e sabor e
contribui para melhor sanidade dos pomares.
Na regional de Erechim, segue a colheita, frutos de boa qualidade. Ocorre queda dos
frutos em virtude da falta de chuvas. Preço aumentou para R$ 4,00/kg.
Na regional de Porto Alegre, pomares em colheita, totalizando 35% colhido. A
qualidade das frutas continua muito boa. Na de Santa Maria, continua a colheita; apesar da
menor produtividade, os frutos são de muito boa qualidade, com bom teor de açúcar.
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Uva
Na regional de Santa Rosa, parreiras estão com desenvolvimento vegetativo
paralisado devido à falta de chuvas, com murchamento das folhas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, inicia a colheita da atual safra por
meio de variedades superprecoces, como a Vênus, cultivadas em mesoclimas mais quentes
da região – nos vales dos maiores rios, quais sejam, Taquari, Caí e Antas. De forma geral, as
condições climáticas causam início de travamento do desenvolvimento da cultura e
crescimento das bagas, porém, ao mesmo tempo, uma excepcional sanidade de todos os
órgãos aéreos da vinha. Esse panorama infere um baixo número de tratamentos
fitossanitários, principalmente nos parreirais de viticultores com maior nível de
conhecimento e/ou tranquilidade. Das práticas culturais da poda verde, o desbrote está
sendo concluído, passando a se intensificar a desfolha e soltura do cacho para as áreas de
produção destinada ao consumo in natura. Nos vinhedos protegidos, está no auge o manejo
das ponteiras dos ramos, sendo redirecionados para baixo do filme plástico. Mercado está
altamente aquecido e comprador; cotação média da Vênus na CEASA a R$ 8,00/kg.
Na regional de Soledade, as videiras se encontram na fase de formação das bagas.
No Centro-Serra, as variedades mais precoces – Goethe, Francesa e Bordô – estão na fase de
grão tamanho ervilha e início da compactação do cacho; enquanto as mais tardias – Isabel e
Niágara – estão na fase de grãos tamanho chumbinho e ervilha.

COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 18/11/2020)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 12 produtos ficaram estáveis em preços, 10 apresentaram alta e em 13 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 baixa e nenhum em alta.
Entrada na segunda quinzena do mês demonstrou leve retração nas aquisições dos
hortigranjeiros. Com o início de várias safras gaúchas, também ocorre o aumento na oferta
de alguns produtos, o que influencia na oscilação de preços conforme a lei da oferta e da
procura.
Produtos em baixa
Brócolis – de R$ 2,50 para R$ 1,67/unid. (-33,20%)
Chuchu – de R$ 3,33 para R$ 1,94/kg (-41,74%)
Tomate-caqui longa vida – de R$ 5,28 para R$ 3,89/kg (-26,33%)
Vagem – de R$ 7,00 para R$ 5,00/kg (-28,57%)
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Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Abacate
Alho importado
Batata-doce
Cenoura
Maçã Red Delicious
Mandioca
Melão Espanhol
Morango
Melancia
Ovo branco

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
dz.

Produtos em baixa

Unidade

Batata
Beterraba
Brócolis
Cebola nacional
Chuchu
Limão Taiti
Maçã Fuji
Manga
Pepino salada
Repolho verde
Pimentão verde
Tomate-caqui longa vida
Vagem

kg
kg
unid.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

10/11/2020
(R$)
9,00
15,00
2,25
2,25
7,50
1,67
2,69
10,00
1,20
3,33
10/11/2020
(R$)
4,00
2,33
2,50
2,25
3,33
5,00
6,11
2,77
2,22
0,80
4,50
5,28
7,00

17/11/2020
(R$)
10,00
16,50
2,50
2,50
8,88
1,75
3,08
12,00
1,30
3,83
17/11/2020
(R$)
3,80
2,25
1,67
1,90
1,94
4,00
5,28
2,50
1,94
0,67
3,50
0,67
5,00

Aumento
(%)
+11,11
+10,00
+11,11
+11,11
+18,40
+4,79
+14,50
+20,00
+8,33
+15,02
Redução
(%)
-5,00
-3,43
-33,20
-15,56
-41,74
-20,00
-13,58
-9,75
-12,61
-16,25
-22,22
-26,33
-28,57

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

Outras Culturas

Silvicultura
Na regional de Bagé, segue o manejo das florestas. A produção das florestas
comerciais de eucalipto está entre 260 e 580 metros cúbicos por hectare, segundo
levantamentos de inventários florestais com idades entre oito e 12 anos, realizados pelas
empresas. As florestas de acácia-negra têm produção entre 250 e 350 metros cúbicos por
hectare em plantios com idades entre oito e 11 anos. Atualmente, grande parte das florestas
está em estágio de engrossamento do caule para produção de madeira.
A comercialização do eucalipto do Programa Poupança Florestal é paga em duas
vezes aos produtores: aos 7,5 anos de idade, mediante inventário florestal, recebem R$
34,50/m3 em pé e com casca por 70% do volume apurado na medição; no acerto final, por
ocasião do corte, recebem de R$ 45,00 a R$ 50,00/m3 em pé mediante novo inventário
florestal que apura o crescimento ocorrido.
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Em Bagé, o preço da lenha segue a R$ 80,00/m empilhado entregue ao consumidor.
O preço da casca da acácia-negra é composto de R$350,00/t ao produtor mais o valor do
frete para ser posto em Montenegro ou Estância Velha. A madeira é cotada de R$ 88,00 a R$
100,00/m, posta em Rio Grande.
Na regional de Porto Alegre, os preços seguem estáveis.
Preços praticados na região
Categoria
Casca de Acácia-negra
Lenha de Acácia-negra
Lenha
Lenha rachada
Madeira
Resina

Preço (R$)
240,00/t
55,00/m³
35,00/m³
120,00 a 150,00/m³
180,00/m³ ou 95,00/t
2,90 a 3,20/kg

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

Na regional de Passo Fundo, os preços permaneceram estáveis.
Preços praticados na região para eucalipto
Categoria
Eucalipto lenha – entregue na indústria
Eucalipto cavaco
Carvão vegetal
Lenha fogão caseiro ensacada
Lenha fogão caseiro
Eucalipto serraria
Palanque tratado de eucalipto (10 x 12 x 200 cm)
Palanque tratado de eucalipto (15 x 17 x 220 cm)
Trama tratada de eucalipto (cerca) (5,5 x 55 x 130 cm)
Muda de eucalipto dunni
Muda de eucalipto grandis/saligna
Muda de árvores nativas diversas

Preço (R$)
55,00 a 75,00/mst
70,00/m³
1,75/kg
0,75/kg
300,00/mst (640 lascas)
140,00/m³
21,60
41,60
4,54
0,32/unid.
0,30//unid.
4,50/unid.

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

Preços praticados na região para pinus
Categoria
Pinus maravalha – entregue na indústria
Pinus serraria – entregue na serraria
Maravalha – entregue no aviário
Muda de pinus
Resina bruta

Preço (R$)
45,00/t
120,00/m³
47,00/m³
0,30/unid.
2.257,00/t

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

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1633, p. 24, 19 nov. 2020

Alfafa
Na regional de Santa Rosa, o cultivo da alfafa concentra-se nas Missões, com 2.431
hectares. A produtividade esperada era de 11.423 quilos por hectare, mas em decorrência
da falta de chuvas a produtividade reduziu significativamente, atingindo 5.673 quilos por
hectare, redução média de 52,3%. Os municípios que concentram o cultivo da alfafa são
principalmente São Luís Gonzaga, Dezesseis de Novembro, Roque Gonzales, Rolador e São
Pedro do Butiá, mas há cultivo em diversos municípios, para produção de feno. A falta de
chuvas reduz a produtividade, condição visível nos alfafais, com plantas em estresse hídrico,
além da produção de massa por unidade de área. A falta de feno na região elevou os preços,
comercializado a R$ 3,00/kg; agricultores não conseguem manter os compradores
intermediários da cadeia, em decorrência do aumento entre os intervalos de cortes e a
menor produtividade.
Girassol
Na regional de Santa Rosa, onde há expectativa de 820 hectares nessa safra, 72% da
área implantada encontra-se em fase de germinação e emergência das plântulas. A
expectativa de produtividade atualmente é de 1.675 quilos por hectare, uma redução de
5,4% decorrente das geadas de agosto.
a semeadura estabilizou em 74% das lavouras implantadas, distribuídas quanto ao
seu desenvolvimento em: 56% em desenvolvimento vegetativo, 24% na floração e 20% em
enchimento do grão. A produtividade média esperada fica em 1.514 kg/ha devido à falta de
chuvas. O preço do girassol está em torno de R$ 158,63/sc. de 60 quilos, interrompendo a
série de elevação dos preços nas semanas anteriores.

Criações

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

PASTAGENS
A falta de chuvas afeta o desenvolvimento das pastagens, estagnando o crescimento
das espécies forrageiras, que estão visivelmente desidratadas, demonstrando intenso
estresse hídrico. Somente nas áreas de várzea, o solo apresenta umidade suficiente para
permitir o crescimento das plantas. As precipitações que ocorreram no último final de
semana não foram suficientes para melhorar garantir a oferta de forragem e para alimentar
os reservatórios ou mananciais.
As espécies de verão que foram implantadas apresentam baixa germinação, além da
grande mortalidade das plântulas, aumentando a apreensão dos produtores rurais pela
possibilidade de falta de alimento para os rebanhos.
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Grande parte das áreas com plantio de milho para silagem também já está
comprometida pela estiagem. A falta de chuvas dificulta a realização dos tratos culturais,
como controle de plantas daninhas e aplicação da adubação nitrogenada em cobertura,
fundamentais para o pleno desenvolvimento das lavouras.
Na região de Santa Rosa, devido às perdas no cultivo do milho, muitos agricultores
se organizam para utilizar a massa verde com alimento, tendo em vista a baixa perspectiva
de produção de grãos. Já há agricultores vendendo as lavouras de milho em pé,
principalmente para bovinocultores de leite.
Na região de Bagé, na Campanha, o clima seco induz a formação de sementes nas
áreas com remanescentes de azevém, antecipando o final do ciclo. As áreas de trevos e
cornichão estão com crescimento praticamente paralisado, mas ainda se apresentam como
uma alternativa para produtores de leite para manter a produtividade das matrizes.
Na região de Caxias do Sul, destacam-se as áreas com plantio de tífton e trevos, que
permitem o pastoreio pelos animais. E na de Soledade, além do tífton, o pastoreio está
ocorrendo em áreas de braquiárias, capim elefante e espécies nativas.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Lajeado, há aumento pela demanda de présecado e feno, que são utilizados como base da oferta de volumoso aos rebanhos. As
lavouras de trigo e de aveia para silagem foram todas colhidas e os rendimentos médios
ficaram entre 18 e 22 toneladas por hectare, com perda de 30% na produtividade. O trigo
que floresceu nos períodos chuvosos tem espiga com fungos. Em Cruzeiro do Sul, Estrela e
Teutônia, as lavouras de milho apresentam bom desenvolvimento, mas estão entrando na
floração, havendo necessidade urgente de chuvas para garantia da produtividade.

BOVINOCULTURA DE CORTE
As condições para o forrageamento de bovinos de corte são afetadas pela diminuição
da disponibilidade de forragens, consequência da baixa ocorrência de precipitações. Em
algumas regiões, essa situação já afeta as condições corporais dos animais, que apresentam
dificuldade de ganho de peso.
Outro fator que começa a preocupar produtores é a diminuição da disponibilidade de
água para dessedentação animal. Ainda não são relatados casos extremos, mas alguns
produtores já precisam manejar os rebanhos nas áreas em função da disponibilidade de
recursos hídricos.
Segue o final do período de parição e em andamento a realização de inseminações
artificiais ou monta natural. Muitos produtores necessitam suplementar a alimentação das
matrizes, como forma de garantir bom índice de prenhes.
Em relação ao manejo sanitário, não houve intercorrências significativas no período,
sendo o foco do manejo principalmente o controle dos ectoparasitas, que tendem a
aumentar com o calor.
Na região de Bagé, na Campanha, com o final do ciclo das pastagens de inverno e
atraso na implantação das pastagens de verão, alguns produtores evitam novas aquisições,
priorizando a oferta de forragem para os animais em fase de recria e engorda.
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Na região Caxias do Sul, nos Campos de Cima da Serra, o período reprodutivo está
iniciando com a realização dos exames andrológicos e aquisição de touros para a temporada
de monta, assim como já são realizadas as primeiras inseminações artificiais nos rebanhos.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Estado aumentou 1,83%, ficando em R$ 8,33/kg vivo, e o da
vaca para abate aumentou 1,68%, de R$ 7,16 para R$ 7,28/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 8,33/kg vivo)
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Observação: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são corrigidos por valor
nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Média mês

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2154, de 19 de novembro de 2020. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo
de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Mercado para bovinos de corte se mantém promissor, porém as incertezas em
função da estiagem começam a afetar a comercialização dos animais.
Na região de Santa Maria, o quilo vivo do boi gordo foi cotado na média a R$ 8,43 e o
da vaca, a R$ 7,17; já na de Soledade, o valor ficou em R$ 8,30 e R$ 7,60, 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

8,70
7,50
6,80

8,00
5,50

8,50
7,70
2.300,00

8,30
7,20
6,30

8,35
7,30
-

Município
de
Bossoroca
8,65
7,50
6,50

7,00
10,00

8,75

3.800,00
2.250,00
2.550,00
9,30
10,00

6,4
8,30
9,80

9,50

4.000,00
8,00
8,50
8,75
9,25

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
A produção de leite apresenta menores índices se comparada aos anos anteriores no
mesmo período. A maior dificuldade relatada pelos produtores é o aumento considerável
dos custos de produção, devido à necessidade de suplementar a alimentação dos animais
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com insumos comercializados a altos valores. A disponibilidade restrita de pastagens e a
baixa qualidade da silagem obriga o produtor a incluir maior quantidade de ração na dieta
do rebanho, como forma de manter a produtividade.
As lavouras implantadas para produção de silagem sofrem com a falta de água para a
germinação e desenvolvimento, projetando um quadro desfavorável para este verão e para
as forragens conservadas. A falta de chuvas também ocasiona a perda da qualidade da água
para dessedentação dos animais.
O forte calor afeta negativamente o bem-estar dos animais, tanto em rebanhos
manejados em sistemas pastoris quanto em confinados. Entretanto, o clima seco beneficia o
manejo dos animais e auxilia na redução de enfermidades do rebanho, assim como há uma
melhora da qualidade do leite, pois os animais têm menor contato com locais úmidos e com
formação de barro. Em algumas regiões, já há relatos de surto de Tristeza Parasitária Bovina.
Na região de Caxias do Sul, os produtores de leite abriram silos confeccionados com
cereais de inverno, e com isso amenizam a situação com oferta de alimentos para os
rebanhos. Na de Lajeado, muito agricultores relatam que já não possuem mais estoques de
silagem e precisam diminuir a suplementação dos rebanhos, devido a alta dos preços do
milho e farelo de soja. Conforme relato dos extensionistas da Emater/RS-Ascar, essa medida
deve ser feita com muito critério, pois é preferível diminuir o número de animais
alimentados do que reduzir e desbalancear a dieta.
Na região de Bagé, em Hulha Negra, produtores contratam serviços de terceiros para
fenação de suas forrageiras. Produtores com áreas reduzidas realizam a compra feno de
outras propriedades, para ofertar aos animais na entressafra de pastagens que se aproxima.
Outra preocupação é a queda no preço do leite pago aos produtores, ao mesmo tempo em
que há aumento no preço da ração, afetando diretamente a lucratividade da atividade.
Na região de Santa Rosa, a produção de leite apresenta tendência de declínio em
12% quando comparado com a produção diária média em setembro, e redução de 18,27%
quando comparada ao mesmo período em 2019. Estes valores variam conforme o nível
tecnológico adotado, a capacidade de reservação de alimentos, o uso de irrigação e a
presença de sombra, como nos sistemas silvipastoris.
Na região de Pelotas, o destaque foi para a realização da 46ª Expofeira do Rio
Grande, durante a qual foi realizado o julgamento das raças leiteiras. A atividade foi
realizada de forma presencial, mas sem a presença de público, sendo transmitida ao vivo por
canais locais, com participação de mais de 600 pessoas.
Comercialização
Na região de Porto Alegre preço do leite variou de R$ 1,40 a R$ 1,86/L. Na de Pelotas
os valores praticados pelo litro de leite foram os seguintes: em Arroio Grande, a R$ 1,30 a R$
1,79; Canguçu, de R$ 1,50 a R$ 2,13; em Rio Grande, de R$ 0,98 a R$ 1,80; em Pelotas, de R$
1,20 a R$ 2,10; em Turuçu, de R$ 1,65 a R$ 1,86; em Pedras Altas, de R$ 1,86 a R$ 2,16 e
Santa Vitória do Palmar, de R$ 1,69 a 1,79. Na regional de Soledade, o litro de leite ficou com
valor médio de R$ 1,83. Na de Caxias do Sul, em R$ 2,00, com variação de R$ 1,87 a R$ 2,12,
de acordo com o volume produzido e as bonificações por qualidade e sanidade. Na de
Erechim, preço médio de R$ 1,96/L.
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Na região da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, o valor médio pago aos produtores
está em R$ 1,88/L, variando entre R$ 1,50/L em Cachoeira do Sul até R$ 2,18/L em Restinga
Seca. Na de Santa Rosa, o valor mínimo pago aos produtores está em R$ 1,20/L e o preço
máximo, em R$ 2,44/L, em média a R$ 1,91/L. Na região de Bagé, o valor do litro variou de
R$ 0,90 a R$ 2,04/L. Na de Lajeado, o valor do litro variou entre R$ 1,55 e R$ 2,40/L. Em
Frederico Westphalen o preço médio pago pelo leite é de R$ 1,73/L, variando entre R$ 1,30
e R$ 2,15/L.

OVINOCULTURA
Apesar da baixa disponibilidade de forragens devido à falta de chuvas, o rebanho
ovino é favorecido pela condição de pastos mais baixos, mantendo boas condições
corporais.
Algumas regiões estão em fase final do período de tosquia. Os pecuaristas
aproveitam o momento da esquila para dosificar os animais contra verminoses.
Em relação ao manejo reprodutivo, o período de parições está encerrado, com
exceção de algumas propriedades que não tem temporada reprodutiva pré-estabelecida.
Segue a avaliação das matrizes e seleção para descarte, assim como a reposição de carneiros
para reprodução.
Na região de Bagé, em Caçapava do Sul, muitos pecuaristas aproveitaram o período
para realizar a seleção de matrizes, usando peso dos cordeiros como critério, além da
qualidade da lã e características da raça.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio
do cordeiro para abate no Estado aumentou, de R$ 8,53 para R$ 8,56/kg vivo, 0,35% maior.
Preços médios das categorias de ovinos nas regiões
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,00
9,00
10,45
8,75
7,00
9,00

Capão
(kg vivo)
7,50
7,75
6,50
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. / kg vivo)
400,00
7,00
9,25
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$ 8,00; Corriedale Cruza II, a R$ 5,50. Já na de Bagé, foram os seguintes: Merina, a R$ 20,00; Ideal, R$ 13,00;
Corriedale, R$ 7,50; Romney Marsh, R$ 4,50; raças de carne, a R$ 3,50. 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.
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APICULTURA
As condições de clima seco e a disponibilidade de floradas favorece o trabalho dos
enxames, inclusive com necessidade de aumentar a quantidade de sobre caixas em algumas
colmeias. Ainda foram registrados episódios de captura de novos enxames.
Há previsão de déficit de chuvas durante toda a primeira, o que em um primeiro
momento favorece a atividade das abelhas, mas também prejudica a floração das espécies,
consequentemente diminuindo a coleta de néctar e a produção do mel.
Na região de Lajeado, houve relatos de mortalidade de abelhas, mas ainda sem
causa definida. Na de Soledade, há poucos casos de enxameação, mas os enxames ainda são
considerados pequenos para produção de mel, gerando pouca expectativa em relação à
safra desta primavera.
Na região de Bagé, em Candiota, com a elevação das temperaturas, as abelhas
aproveitam a fartura de flores nas lavouras de coentro, que totalizam 350 hectares no
município, aumentando significativamente a atividade dos enxames. Na de Caxias do Sul,
houve queda de granizo junto com a chuva do último final de semana, o que prejudicou
algumas floradas.
Comercialização
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$ 15,00. Na região de
Lajeado, em Progresso, a associação de produtores está laminando cera e aguarda a
legalização da casa do mel. A cera laminada custa entre R$ 60,00 e R$ 70,00/kg e a cera
bruta é vendida a R$ 30,00/kg.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Lajeado
Pelotas
Porto Alegre
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,00
8,00
12,00
12,20
10,00 a 15,00
8,50 a 15,00
8,00
15,00
7,00 a 8,00

Embalado (R$/kg)
24,00
25,00
22,00
22,00
16,00 a 20,00
15,00 a 20,00
24,00
20,00
12,00 a 15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
As temperaturas amenas dos últimos dias foram favoráveis à atividade piscícola, mas
a ausência de chuvas contribui para diminuição dos níveis de água dos reservatórios,
causando redução da qualidade de água, de alimento disponível e menores taxas de
oxigênio.
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Os técnicos extensionistas da Emater/RS-Ascar indicam o monitoramento dos níveis
de oxigênio nos viveiros povoados, assim como para a intensificação do uso de aeradores
nos dias nublados. Já há relatos de mortalidade em alguns açudes em decorrência da baixa
oxigenação da água e intoxicação pela amônia produzida.
Os produtores ainda realizam o povoamento dos açudes em algumas regiões, porém
a oferta de alevinos ainda é baixa e não atende à totalidade da demanda. Alguns
piscicultores já relatam alta dos preços dos alevinos, assim como das rações, evidenciando a
elevação dos custos de produção da atividade para o próximo ciclo.
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 segue acima 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
Na região de Porto Alegre, em razão das constantes mudanças de direção do vento,
o mar esteve agitado e com oscilações na correnteza, afastando os peixes e impedindo as
capturas. Os registros foram de capturas fracas em praticamente todas as modalidades. A
pesca a cabo acumulou prejuízos, pois além de praticamente não haver capturas no período,
vários pescadores perderam seus petrechos de pesca após um grande número de cabos
terem sido cortados devido a uma ação de vandalismo, conforme relatado pela equipe do
Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Capão de Canoa. Na Lagoa do Peixe, iniciou o
período de monitoramento do camarão rosa. Nas lagoas internas, a pesca está proibida, em
razão do período da piracema, exceto em parte da Lagoa dos Patos, onde a pesca é
permitida.
A região de Pelotas, a pesca da corvina, tainha e linguado continua muito fraca no
momento, mas a expectativa é que melhore em dezembro. Em Pelotas, segue o comércio
nas feiras realizado por quatro pescadores, que, além do pescado, comercializam bolinhos
de peixe e pastéis. Há expectativa de que a safra do camarão, que inicia em fevereiro de
2021, seja boa, devido a previsão de chuvas abaixo da média.
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, a comercialização através da venda direta ainda
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é pequena devido a pouca presença do consumidor (veranistas, turistas), tornando-a mais
dependente de atravessadores, que pagam menos pelos pescados. Nas regiões litorâneas
com maior afluxo de veranistas, a comercialização começa a apresentar melhora, com
aumento no consumo e na venda direta ao consumidor, modalidade em que o pescador
alcança valores mais altos pelo pescado. Os preços pagos se mantiveram estáveis.

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 2154, 19 nov. 2020)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Leite
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

Unidade

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

19/11/2020
102,42
8,33
8,56
241,30
1,94
80,19
162,38
58,00
5,79
79,11
7,28

12/11/2020
102,80
8,18
8,53
237,27
1,93
78,57
161,83
54,17
5,51
83,50
7,16

22/10/2020
103,17
7,62
8,19
241,18
1,79
64,38
151,68
45,00
5,49
70,86
6,56

21/11/2019
46,15
5,74
7,38
143,97
1,23
35,74
80,83
28,46
3,79
39,43
4,94

16-20/11

9-13/11

19-23/10

18-22/11

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2014/2018
GERAL
NOVEMBRO
49,47
49,99
6,13
5,76
6,91
7,11
202,28
179,02
1,27
1,25
36,83
38,11
82,20
83,65
30,28
31,48
4,30
4,17
41,20
39,37
5,38
5,05

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2154 (19 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

Instalação de estações meteorológicas na reta final no RS
O Rio Grande do Sul recebeu três novas estações meteorológicas nos municípios de
São Borja, Bossoroca e Jaguari na última semana. Elas vão fazer o monitoramento das
condições climáticas em tempo real. Até dezembro serão 20 estações espalhadas no estado,
gerando dados diversos sobre umidade, temperatura, vento, chuva, radiação, entre outros.
As estações estão sendo instaladas em regiões onde ocorreram registros de deriva do
2,4D. E são fruto de uma parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr), Ministério Público Estadual e empresas de herbicidas. Além
de parcerias locais com prefeituras, universidades e sindicatos.
Uma rede de estações, quanto mais densa, quanto maior ela for, melhor serão as
informações geradas por ela. Então, além das estações ajudarem a monitorar as condições
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ideais para fazer a aplicação do 2,4D e qualquer outro produto fitossanitário, elas vão
melhorar o monitoramento agroclimático do estado, disponibilizando assim uma informação
mais segura para o produtor do Rio Grande do Sul’, afirma Flávio Varone, meteorologista da
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).
“O Rio Grande do Sul enfrente diversos desafios climáticos com frequência, desde
estiagem até excesso de chuvas, granizo, geadas etc. Não podemos interferir na natureza,
mas com a instalação das unidades de monitoramento teremos mais facilidade me prevenir
estragos e amenizar impactos. Um bem valiosíssimo para todos os agricultores gaúchos’,
destaca o secretário Covatti Filho.
Na próxima sexta-feira (20), devem ser instaladas as estações de São Francisco de
Paula e Caxias do Sul, sendo a de Caxias em parceria com Departamento de Diagnóstico e
Pesquisa Agropecuária (DDPA), da Seapdr. A estação deve gerar dados para o projeto do
Lúpulo que está implementado (veja aqui mais informações). E as últimas duas estações a
serem instaladas são nos municípios de Porto Vera Cruz e Aceguá.
Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro)
A partir da instalação das estações meteorológicas, o Rio Grande do Sul terá nos
próximos meses um sistema próprio que vai gerar informação de tempo e clima próprios. É o
Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).
De acordo com Varone, “nós vamos gerar produtos para todos os municípios do Rio
Grande do Sul. São 497 ao todo. Vamos gerar, além do índice de aplicação do 2,4-D, os mais
diversos produtos como monitoramento da ferrugem da soja, algum produto para o arroz, a
oliveira, a uva, entre outras culturas”. O sistema estará disponível gratuitamente para o
produtor gaúcho através do site da secretaria.
Fonte: Seapdr (publicado em 17/11/2020).

Palestra sobre clima, monitoramento e aplicações na agropecuária
aborda o fenômeno La Niña
O meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
(Seapdr), Flávio Varone, falou recentemente sobre “Clima: monitoramento e aplicações na
agropecuária”, no Café com Inovação, evento promovido pelo Departamento de Diagnóstico
e Pesquisa Agropecuária. Entre outros assuntos, ele abordou o fenômeno La Niña, um dos
responsáveis pela estiagem no Rio Grande do Sul nos próximos meses.
“Estamos com o La Niña agora, mas também não é tão preocupante assim, não é o
fim do mundo. Em anos anteriores, já tivemos o fenômeno. É corriqueiro acontecer”,
tranquilizou Varone. Segundo ele, a previsão para os próximos meses é de condição de
pouca chuva predominando no Rio Grande do Sul, principalmente em novembro e
dezembro. “É normal para o período no Estado, principalmente na metade Sul, a chuva
diminui nessa época. No Norte do Estado, em novembro, ainda tem um percentual bom de
chuva, mas no geral ela diminui. Então vai ser um pouco mais agressiva a diminuição da
umidade e da chuva”, comentou.
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O pesquisador acredita que a diminuição da chuva no Norte e Noroeste do Estado
preocupa mais, porque é uma área “extremamente” produtora e pode trazer problema
neste final de primavera, até dezembro. “É uma condição que está presente, que a gente
tem que ter bastante cuidado neste sentido”, alertou.
Por outro lado, Varone afirmou que, por enquanto, não há uma previsão de que os
meses de janeiro e fevereiro sejam secos como no último verão. “A tendência é que
tenhamos uma La Niña se concretizando até meados de janeiro, quando começa a sofrer
declínio. No início do outono, as chuvas devem se normalizar. É uma La Niña rápida e fraca”.
Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro)
Por questões como o fenômeno La Niña, é fundamental que o produtor conheça e
tenha o controle das condições climáticas, possua a informação de qualidade sempre
presente. “Para tanto, nos próximos meses, o Rio Grande do Sul terá um sistema próprio – o
Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) -, que vai gerar informação de
tempo e clima próprios, uma rede de estações própria, vamos poder gerar produtos próprios
dentro da Secretaria da Agricultura. E futuramente queremos gerar aplicativos de
monitoramento e outros produtos para estarem na palma da mão do agricultor gaúcho”,
adiantou Varone.
De acordo com o pesquisador, o projeto consiste, em um primeiro momento, na
instalação, até dezembro deste ano, de 20 estações meteorológicas para monitoramento
das condições de deriva do agrotóxico 2,4-D (já foram instaladas 17). Em outro momento,
serão instalados dois modelos meteorológicos. “Assim teremos o monitoramento e a
previsão do tempo. Com isso vamos gerar produtos para todos os municípios do Rio Grande
do Sul. São 497 ao todo. Vamos gerar, além do índice de aplicação do 2,4-D, os mais diversos
produtos como monitoramento da ferrugem da soja, algum produto para o arroz, a oliveira,
uva, entre outras culturas”.
Varone esclareceu que o sistema estará disponível gratuitamente para o produtor
gaúcho através do site da secretaria. “Vamos gerar também índices de temperatura e
umidade para gado de corte e ovinos. No futuro, poderemos gerar dados específicos para
determinadas culturas, conforme o interesse público. Com esse sistema o Rio Grande do Sul
ganha uma inovação dentro do setor climático”.
Conforme o meteorologista, junto com esse projeto será implantado um modelo de
previsão climática. “Precisamos de uma previsão de longo prazo. Vamos gerar uma para seis
meses no Estado. Nesse próximo verão, já vamos conseguir fazer o monitoramento
automático, operacional, diariamente”, comemorou.
“A partir de agora vamos ter um modelo meteorológico, testado ao longo de 2020,
para gerar um produto de até seis meses, mensal, com a previsão climática. E isso nos
remete ao verão passado, quando tivemos problemas em relação a monitoramento e
previsão da estiagem que assolou o Estado. Nós precisamos buscar uma resposta para o
produtor ficar mais calmo e se adequar às situações, planejar-se, e não alarmá-lo. Isso
falando nas previsões do fenômeno La Niña, que está ocorrendo no momento”.
Fonte: Seapdr (publicado em 13/11/2020).
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