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Palavra da Casa

Olerícola com maior área cultivada no Estado é a batata
A batata é a principal olerícola produzida no Rio Grande do Sul em área cultivada, sendo
15,4 mil hectares (safra e safrinha), com 1,2 mil produtores, uma produtividade média de 24,6
toneladas por hectare e uma produção de 381,7 mil toneladas.
De acordo com o Levantamento Olerícola Comercial do RS 2020 – documento elaborado
a cada dois anos pela Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar e lançado no final do ano
passado em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr)
– extensionistas da Instituição registraram 51 espécies olerícolas cultivadas de forma comercial
em 52.365 propriedades gaúchas, gerando um volume correspondente a mais de 1,3 milhão
toneladas por ano. Do total de estabelecimentos, 5,8 mil produzem em ambiente protegido (em
estufas ou sub túneis ou telas), ocupando uma área física de 2,6 mil hectares e 65,6 mil
toneladas produzidas.
Esse Levantamento ter por objetivo atualizar e disponibilizar informações, contribuindo
na formulação e execução de políticas públicas voltadas às diversas cadeias produtivas
envolvidas na produção de olerícolas no Estado. Importante destacar que, na coleta de
informações, foram registrados dados de área, produção e unidades produtivas totais para cada
cultura e município e, separadamente, a área, produção e unidades produtivas em ambiente
protegido, também para cada cultura e município.
O levantamento aponta ainda que, em área cultivada, a batata é seguida pelo aipim,
brócolis, alface e cebola.
O aipim é cultivado em 8,4 mil hectares, por 6,3 mil produtores. Sua produtividade média
é de 15,1 toneladas por hectare, gerando uma produção de 127,5 mil toneladas por ano no
Estado. A cultura do brócolis ocupa uma área de 6 mil hectares no RS, sendo cultivado por 2,2
mil produtores, alcançando por ano uma produção de 72,3 mil toneladas.
A alface é outra cultura muito cultivada no Estado. Em uma área de 6,53 mil hectares, 3,8
mil produtores obtêm uma produção anual de 90,8 mil toneladas de alface, a partir de uma
produtividade média de 13,8 toneladas por hectare. O RS é o segundo estado maior produtor de
cebola, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Numa área de 4,6 mil hectares, cerca de 4 mil
produtores cultivam 121,5 mil toneladas de cebola. No Estado, a média de produtividade na
produção de cebolas é de 26 toneladas por hectare.
Toda essa produção é reflexo do incentivo da Emater/RS-Ascar na diversidade produtiva
por meio de suas ações continuadas e de qualidade da Assistência Técnica e Extensão Rural e
Social (Aters), garantindo renda e qualidade na alimentação para as famílias de agricultores e
dos consumidores.
Geraldo Sandri – presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar
DESTAQUE

Cultura da soja entra em maturação no Estado.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 21 A 27/01/2021
Nos últimos sete dias foram observadas chuvas de altos volumes em grande parte
do RS. Entre a quinta (21) e o domingo (24), a presença de um cavado (região de baixa
pressão alongada) manteve grande variação de nuvens e pancadas de chuva na faixa Oeste e
na Metade Norte do Estado, enquanto nas demais regiões o tempo firme e quente
predominou. Na segunda-feira (25), o calor seguiu predominando e ocorreram pancadas de
chuva em todas as regiões. Entre a terça (26) e quarta-feira (27), a propagação de uma
frente fria intensificou as instabilidades e provocou chuva em todo Estado, com registro de
altos volumes acumulados em algumas áreas.
Os totais oscilaram entre 20 e 40 mm na maioria das localidades, principalmente na
Metade Sul. Nas Missões, Alto Uruguai, Planalto e no Extremo Sul, os valores oscilaram entre
50 e 80 mm e superaram 100 mm em algumas áreas. Os volumes mais expressivos da rede
de estações INMET/SEAPDR foram coletados em São Francisco de Paula (77 mm), Bossoroca
(79 mm), Jaguarão (97 mm), Bom Jesus (98 mm), São Vicente do Sul (103 mm), Santa Rosa
(110 mm), Ilópolis (111 mm), Erechim (127 mm), Getúlio Vargas (137 mm), Porto Vera Cruz
(148 mm) e Vacaria (159 mm).
A temperatura mínima (14,3°C) foi observada em 21 e 23/01 em São José dos
Ausentes e Cambará do Sul, respectivamente, e a máxima do período ocorreu em Quaraí
(34,7°C) em 23/01.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas do dia 27/01/2021.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 28/01 A 03/02/2021
Na próxima semana, deverá haver volumes elevados de chuva no RS. Na quintafeira (28), a presença de uma frente fria no Oceano e o ingresso de umidade pelo continente
manterão a nebulosidade e as pancadas de chuva na maior parte do Estado, com
possibilidade de temporais isolados, principalmente no Oeste e na Metade Norte. Entre a
sexta (29) e o domingo (31/01), o deslocamento de uma área de baixa pressão manterá as
instabilidades e a chuva em todas as regiões, com risco de novas tempestades, associadas
com fortes rajadas de vento e altos volumes acumulados. Na segunda-feira (01/02), a
nebulosidade seguirá predominando com pancadas isoladas de chuva. Entre a terça (02) e a
quarta-feira (03), a propagação de uma área de baixa pressão novamente intensificará as
instabilidades e provocará chuva em todo Estado, com possibilidade de temporais isolado,
especialmente no Oeste e na Metade Sul.
Os valores previstos serão elevados na maioria dos municípios. Somente entre a
região Metropolitana e o Litoral Norte são esperados volumes inferiores a 60 mm, enquanto
nas demais regiões os totais deverão variar entre 80 e 100 mm. No Extremo Sul, na Fronteira
Oeste, nas Missões e no Alto Uruguai os valores deverão superar 150 mm e poderão
alcançar 200 mm em algumas localidades.

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

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

CULTURAS DE VERÃO
Soja
As precipitações que vêm ocorrendo favorecem a uniformidade e o desenvolvimento
das lavouras. A reprodução da cultura está sendo beneficiada pelo clima atual, aumentando
o percentual de lavouras em fase reprodutiva: 36% delas estão em floração, 17% em
enchimento de grãos e 1% em maturação.
Fases da cultura da Soja no Rio Grande do Sul
Soja 2020-2021
Fases

Safra atual

Safra anterior

Média*

Em 28/01

Em 28/01

Em 28/01

Em 21/01

100%

100%

100%

100%

Germinação/Des. Vegetativo

46%

53%

35%

29%

Floração

36%

37%

42%

42%

Enchimento de Grãos

17%

10%

22%

28%

1%

0%

1%

1%

Plantio

Em Maturação

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

No geral, as condições fitossanitárias das lavouras estão boas, com relatos da
ocorrência de tripes em várias regiões do Estado. O desenvolvimento da cultura é
satisfatório, com lavouras uniformes e de bom aspecto.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, as lavouras de soja apresentam ótimas
condições de desenvolvimento em decorrência do clima favorável. Nas áreas onde as
plantas ainda são pequenas e as entrelinhas estão abertas, o crescimento é satisfatório, com
rápida emissão de folhas e engalhamento. Nas lavouras onde as entrelinhas estão
praticamente fechadas, inicia a fase de floração, com porte adequado das plantas. Em
relação ao aspecto fitossanitário, algumas das lavouras apresentam sintomas de oídio nas
folhas baixeiras, mas a severidade ainda não é considerada preocupante. Percebeu-se
também mancha parda em muito baixa intensidade. O monitoramento de esporos ainda não
detectou a presença do agente causador da ferrugem asiática. Nas lavouras em fase
reprodutiva, estão sendo realizadas aplicações de fungicidas preventivamente e de
acaricidas para controle, pois se observou presença de ácaros em diversos municípios dos 20
que integram a regional da Emater/RS-Ascar de Bagé.
Na de Caxias do Sul, as lavouras plantadas no início do período do zoneamento
agroclimático sofreram retardo no florescimento e ficaram longo período emitindo flores
pelo efeito da inconstante umidade do solo, encontrando-se atualmente em formação de
vagens e enchimento de grãos. As lavouras plantadas no final do período se encontram em
desenvolvimento vegetativo e em florescimento. Tais lavouras demonstram um ótimo
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desenvolvimento e potencial produtivo. Identificou-se ataque de tripes em algumas
lavouras, favorecido pelas condições de clima seco – situação ocorrida anteriormente
durante longo período – e está exigindo dos sojicultores a adoção de medidas de controle.
Na de Erechim, a cultura encontra-se em pleno desenvolvimento vegetativo e
reprodutivo, com plantas saudáveis e vigorosas. Os tratamentos fitossanitários ficaram
prejudicados em virtude das constantes chuvas ocorridas no período.
Na de Frederico Westphalen, de maneira geral as lavouras vêm recuperando o
desenvolvimento, devendo alcançar uma boa uniformidade. Após o momento inicial, com
atraso no plantio e crescimento lento, as precipitações e temperaturas de janeiro foram
decisivas à volta da normalidade e para dar confiança ao produtor. A presença de pragas
como tripes e raspador ou bicudo também é observada nas áreas semeadas em novembro e
dezembro. Agricultores intensificam o manejo fitossanitário, preocupados com a ferrugem
asiática e a ocorrência de oídio.
Na regional de Ijuí, a semana foi de boa recuperação no desenvolvimento da cultura,
principalmente pelo fato de as plantas emitirem maior número de folhas e atingirem
tamanho regular. Devido ao atraso no plantio, a cultura se encontra em estádio de
crescimento, retardando um pouco o estádio reprodutivo em comparação com a safra
anterior. As altas temperaturas registradas no final de semana ocasionaram sintomas de
déficit hídrico nas plantas de soja nas localidades onde as precipitações foram de menor
intensidade nos últimos 15 dias. Tal situação comprova a grande variabilidade das chuvas na
região que, além de impactarem diretamente no desenvolvimento da cultura, conferem
diferença entre potenciais produtivos conforme a localização das lavouras. As condições
fitossanitárias estão boas de maneira geral, com baixo ataque de pragas e pequena
incidência de doenças. Produtores dão continuidade ao controle preventivo, conforme
indicações do monitoramento das lavouras.
Na de Passo Fundo, a germinação foi desuniforme em algumas lavouras pontuais; no
geral o desenvolvimento vegetativo é considerado bom, havendo lavouras em fase de
floração e outras já em enchimento de grão.
Na regional de Pelotas, áreas de soja estão predominantemente em
desenvolvimento vegetativo, e algumas entram em estádio reprodutivo. As precipitações
beneficiaram áreas que já sentiam os efeitos da estiagem; recuperaram-se rapidamente,
emitindo novos ramos e folhas. Produtores seguem as operações de aplicação de herbicidas
para controle de ervas invasoras, de inseticidas fisiológicos para manejo das lagartas
desfolhadoras, as aplicações preventivas de fungicidas para a prevenção de doenças e
também seguem as operações de adubações em cobertura com cloreto de potássio.
Na de Porto Alegre, as lavouras encontram-se em diferentes estágios de
desenvolvimento, com predomínio de crescimento vegetativo e florescimento, estádios V10
a R1. As chuvas da última semana amenizam as perdas das lavouras, mas ainda permanece a
apreensão entre os agricultores. Lavouras semeadas no início de novembro tiveram mais
dificuldade de germinação devido à baixa umidade no solo à época. As implantadas no final
de novembro e início de dezembro apresentam melhor estande de plantas, pois a
germinação ocorreu em momento de boa umidade no solo. Produtores realizam operações
de controle de invasoras e monitoram pragas e doenças.
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Na de Santa Maria, novamente a semana foi favorável à cultura, registrando
precipitações importantes para a lavoura. De maneira geral, se intensificam nesse período o
monitoramento e os controles fitossanitários de pragas e doenças. A semeadura em parte
significativa da lavoura teve atraso por falta de umidade em novembro e parte de dezembro,
empurrando o plantio para os extremos da janela de semeadura estabelecida pelo
zoneamento agrícola de risco climático (ZARC). Relativamente à ocorrência de pragas e
doenças, os agricultores monitoram ferrugem asiática e demais doenças e pragas, realizando
as operações na lavoura de acordo com a incidência destes agentes.
Na regional de Santa Rosa, as lavouras se desenvolvem bem na maioria dos
municípios, mesmo com chuvas abaixo da média. Parte das áreas entrou em estádio
reprodutivo, período crítico para definição do potencial produtivo da cultura e que demanda
volume e regularidade nas precipitações. Isso preocupa os produtores, já que os
prognósticos indicam que em fevereiro e março as chuvas continuarão abaixo da média. Na
sequência, deverão ser concentrados os tratamentos preventivos da ferrugem asiática
através da aplicação de fungicidas específicos, operação que foi iniciada em algumas áreas já
nas semanas anteriores. Em relação a pragas, não há registros de surtos acentuados;
ocorrem apenas focos isolados de lagartas e percevejos, sendo controlados nas áreas já em
estádio mais avançado e em cultivares de maior precocidade. Em algumas áreas, ocorrem
invasoras de difícil controle, como a buva, mas que não inviabilizam a produtividade
esperada. Na unidade de referência de soja em Cerro Largo, na última semana foram
encontrados três esporos de ferrugem na lâmina do coletor de esporos, mas nenhuma
urédia nas folhas analisadas. Nas folhas, estavam presentes pulgão e tripes. O produtor foi
orientado a aplicar fungicida devido aos achados no monitoramento da lavoura, ao
fechamento de entrelinhas e à presença de umidade.
Na de Soledade, no geral a soja teve bom crescimento e desenvolvimento por conta
da elevação do teor de umidade do solo proporcionada pelas chuvas da semana anterior,
complementada com chuvas isoladas e fracas desta semana. Apesar de a radiação solar não
ter sido plena no período, a cultura ganhou estatura, e a maior parte da área cultivada está
fechando as entrelinhas e entrando nos estádios reprodutivos (florescimento e formação de
vagens). Continuam os tratamentos fúngicos preventivos, especialmente para manchas
foliares e ferrugem asiática. Com relação a pragas, registrou-se baixa incidência de lagartas,
com presença de alguma falsa medideira; tripes e ácaros são monitorados e controlados. Na
área monitorada semanalmente para ferrugem asiática com coletor de esporos, os
resultados continuam negativos até o momento.
Comercialização (saca de 60 quilos)
No levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Rio Grande do Sul, o
preço médio da soja reduziu, ficando em R$ 155,04/sc.
Na regional de Ijuí, o preço médio ficou em R$ 153,30/sc. O preço para o produto
disponível em Cruz Alta é de R$ 160,00. Na de Erechim, chegou a R$ 158,00; na de Passo
Fundo, R$ 150,00; em Caxias do Sul e Santa Maria, a R$ 155,00; na de Porto Alegre, R$
144,00; na de Soledade, chegou a R$ 154,33. Em Pelotas, o preço varia entre R$ 154,00 e R$
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165,00; em Frederico Westphalen, R$ 154,00. Na de Bagé, os preços oscilam entre R$ 132,00
e R$ 157,00. Na regional de Santa Rosa, o preço se mantém atrativo, em R$ 151,84/sc.

Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 155,04/saca de 60 kg)

Soja - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2164, de 28 de janeiro de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Milho grão
Avança a colheita de milho no Rio Grande do Sul; no entanto, essas primeiras áreas
colhidas apresentam produtividade abaixo do esperado, consolidando perdas nas áreas mais
ao Norte do Estado. Nas regiões com muita umidade e pouca insolação, as condições
climáticas da semana não foram muito favoráveis à cultura.
Fases da cultura do Milho no Rio Grande do Sul
Milho 2020-2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de Grãos
Em Maturação
Colhido

Safra atual
Em 28/01
Em 21/01
98%
97%
20%
20%
14%
15%
23%
25%
16%
22%
27%
18%

Safra anterior
Em 28/01
100%
17%
11%
21%
22%
29%

Média*
Em 28/01
100%
18%
13%
28%
18%
23%

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

Na região de Bagé, mesmo sem chuvas, as condições climáticas recentes são
favoráveis para as lavouras de milho: boa disponibilidade de umidade nos solos, dias
ensolarados, noites com temperaturas amenas e calor durante o dia. Neste cenário, as
lavouras semeadas a partir do final de novembro apresentam excelente desenvolvimento
vegetativo. O clima também é adequado para as lavouras em fase reprodutiva, recuperando
ou propiciando a manutenção do potencial produtivo. Durante a semana, produtores
continuaram o controle de plantas daninhas e a aplicação dos fertilizantes nitrogenados nas
lavouras implantadas em dezembro. A assistência técnica alerta para observar o rápido
crescimento das plantas para evitar perda do ponto de aplicação de herbicidas e fertilizantes
e danos às plantas crescidas. Na Fronteira Oeste, avança a maturação, e a colheita das
lavouras foi acelerada. Em Manoel Viana e Maçambará, lavouras irrigadas apresentam
ótimas produtividades, com até 12 mil quilos por hectare. As que não dispõem da estrutura,
registram perdas de 40 a 60%, com médias entre 3.600 e 4.200 quilos por hectare.
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Na regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, com 10% da área de
milho do Estado, colheita em pleno andamento. As significativas perdas na produtividade se
confirmam, e a estimativa é que 50% das áreas ou estejam colhidas ou liberadas para fazer
silagem. A redução da produtividade estimada é de 65%. Muitas lavouras foram ou estão
sendo periciadas e liberadas para o aproveitamento da massa verde e até mesmo eliminadas
para implantação de uma nova cultura.
Na de Soledade, no Baixo Vale do Rio Pardo, iniciou a colheita do milho; as
produtividades variam em função dos volumes de chuvas que as lavouras receberam ao
longo do ciclo e também em função do manejo tecnológico utilizado na formação e
condução das lavouras. Algumas lavouras colhidas atingiram produtividades de 7.800 quilos
por hectare. No entanto, em casos isolados de lavouras mais castigadas pela estiagem, as
produtividades registradas foram inferiores a 3.600 quilos; no geral, a produtividade média
das lavouras do cedo passa dos seis mil quilos por hectare. Lavouras com plantios mais
tardios – em desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos – retomam
o desenvolvimento com a melhoria do teor de umidade do solo; grande parte dessas
lavouras apresenta ótimo potencial de produção. Das lavouras na região, 1% já está colhido
e 44% em maturação. Continuam os tratos culturais.
Na regional de Ijuí, que corresponde a 10% da área implantada com a cultura no
Estado, o clima seco do início da semana foi favorável à realização da colheita. O produto
colhido é de boa qualidade, mas apresenta grãos com tamanho e peso levemente menores
do que os característicos de cada híbrido em situação de clima normal. É baixa a incidência
de fungos e toxinas nos grãos colhidos. À medida que as lavouras de milho estão sendo
colhidas, os produtores realizam novo plantio com as culturas da soja, milho e feijão.
Na de Caxias do Sul, a área de milho corresponde a 13% dos cultivos gaúchos. A
cultura se ressentiu das condições climáticas pouco favoráveis na semana, com pouca
radiação solar e muita umidade do solo e do ar; porém, não chegam a comprometer o
potencial produtivo, se retornarem as condições de maior insolação e redução da umidade.
Algumas áreas implantadas por último foram atacadas por cigarrinha, deixando produtores
em alerta, haja vista o potencial de danos dessa praga.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, avançam a colheita e a fase de
maturação das lavouras, estágios atuais de 17% da área cultivada. A cultura encontra
condições desfavoráveis ao desenvolvimento devido à falta de umidade no solo. Não
ocorrem pragas e doenças. Segue o plantio.
Na regional de Pelotas, ainda há áreas por semear, atividade que acontece à medida
que ocorrem as chuvas. As áreas semeadas seguem predominantemente na fase de
desenvolvimento vegetativo; pendoamento e enchimento de grãos também se apresentam
em menor parte das lavouras. Seguem as atividades de manejo. Os poucos negócios são
realizados em volumes de 10 a 50 sacos; praticamente não há milho disponível ou vem de
outras regiões e estados produtores.
Na regional de Erechim, lavouras recentemente semeadas seguem com bom
desenvolvimento. Na de Passo Fundo, 10% das lavouras entraram em fase de maturação.
Devido à falta de chuvas em setembro, outubro e novembro, áreas cultivadas com
variedades precoces tiveram perdas, e as solicitações de perícias de Proagro ultrapassam
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mais de 250 comunicados de ocorrência de perdas – COP. Na de Santa Maria, o plantio
avançou para 80% da área prevista, sendo intensificado com as chuvas. Na região, 10% das
lavouras estão em maturação e 10% colhidos.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a área de cultivo de milho é de 139
mil hectares – 15% dos cultivos do Estado, considerando safra e safrinha. A área implantada
ampliou de 94% para 98% semeados na semana, e a atividade deve ser concluída ainda em
janeiro. Não há relato de perdas nessas novas lavouras; a chuva da semana contribuiu para o
bom desenvolvimento. Na região, 66% das áreas estão colhidas e 14% maduras. Mesmo com
as chuvas ocorridas, as perdas na cultura estão consolidadas, e a produtividade média atual
está em 2.606 quilos por hectare. Algumas lavouras ainda a colher apresentam espigas
pequenas e má formação de grãos, e o produto colhido é de baixo valor energético, com
pouca qualidade para ração. Assim, foi grande o número de pedidos de vistoria de lavouras
para amparo do Proagro na região, ultrapassando 1.130 COP. Muitas das lavouras
vistoriadas pelos técnicos da Emater/RS-Ascar são liberadas para incorporação da palha
seca, pois a produtividade avaliada é inferior a cinco sacos por hectare, considerada perda
total da lavoura. Nessas áreas, foi antecipado o plantio da safrinha de milho.
Por outro lado, as lavouras do milho safrinha apresentam bom aspecto e
desenvolvimento geral, com potencial de obter uma produtividade média acima de seis mil
quilos por hectare. Mas há registro de lagarta do cartucho nas cultivares mais suscetíveis,
exigindo a realização de pulverização para controle. Também em continuidade a aplicação
de herbicida para controle das ervas daninhas e a de adubação nitrogenada em cobertura.
Mercado (saca de 60 quilos)
De acordo com o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no Estado, o
preço médio do milho reduziu para R$ 77,53.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 77,53/saca de 60 kg)
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Na região de Ijuí, o produto é comercializado a valores entre R$ 77,00 e R$ 79,00/sc.
O preço para produto disponível em Cruz Alta é de R$ 87,00. Na regional de Santa Rosa e em
Frederico Westphalen, R$ 77,00. Na regional de Pelotas, o preço de referência é de R$ 80,00.
Na de Erechim, R$ 79,00; na de Caxias do Sul, R$ 76,00; na de Soledade, R$ 77,67; na região
de Santa Maria, o valor médio de comercialização é de R$ 78,40; e nas de Passo Fundo e
Porto Alegre, R$ 75,00. Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, de R$ 65,00
a R$ 79,00/sc.
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Milho silagem
Na Campanha, na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, as lavouras destinadas à
silagem apresentam alto potencial de rendimentos de massa, considerando o porte elevado,
a boa produção de grãos e a manutenção das folhas verdes, desde a base, que permite o
corte mais próximo do nível do solo.
Na regional de Frederico Westphalen, 90% das lavouras de milho destinadas à
silagem já foram colhidas; seguem o preparo e a implantação de safrinha ou de outra
cultura. A área de milho silagem safrinha tende a ser maior que a projeção inicial em
decorrência da baixa produtividade das áreas semeadas em agosto. Assim como para o
milho grão, as perdas do silagem pela estiagem são irreversíveis e ultrapassam 60% da
expectativa inicial de 33.562 quilos por hectare.
Na regional de Caxias do Sul, foi interrompida a atividade de ensilamento das
lavouras destinadas à produção de silagem para a alimentação do gado leiteiro devido à
umidade, com quadro de pancadas de chuvas.
Na de Erechim, a qualidade nutricional das silagens segue baixa. Novas lavouras de
milho continuam sendo implantadas buscando uma safrinha mais produtiva e de melhor
qualidade nutricional. Na de Santa Rosa, continua a colheita das plantas de milho para
silagem, e a qualidade continua baixa.
Na de Porto Alegre, 20% da área destinada à silagem já foi colhida. Nas três últimas
semanas, o baixo volume de chuvas comprometeu a produtividade e qualidade das lavouras.
Devido à insegurança quanto aos prognósticos climáticos, vários produtores plantaram o
milho mais tarde, e por isso os estágios de desenvolvimento são diferentes em muitas
lavouras. Da área total, 90% já foram semeados. O estado fitossanitário é satisfatório. O
preço médio é de R$ 300,00/ton. ou por quilo, entre R$ 0,15 e R$ 0,50.
Arroz
A cultura segue com bom desenvolvimento no Estado. No entanto, as baixas
temperaturas noturnas na região de Bagé, maior produtora do Estado, podem afetar o
potencial produtivo das lavouras em estádio reprodutivo.
Fases da cultura do Arroz no Rio Grande do Sul
Arroz 2020-2021
Fases
Plantio
Germinação/Des. Vegetativo
Floração
Enchimento de Grãos
Em Maturação

Safra atual
Em 28/01
Em 21/01
100%
100%
35%
60%
40%
30%
20%
8%
5%
2%

Safra anterior
Em 28/01
100%
44%
34%
16%
6%

Média*
Em 28/01
100%
50%
32%
14%
4%

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

Na região da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, com 14% da área da cultura do
Estado, 45% das lavouras estão em floração e enchimento de grãos. Continuam as práticas
culturais de irrigação, adubação em cobertura e o monitoramento e controle de pragas e
doenças. O desenvolvimento da cultura segue bom. Em Cacequi e Jaguari, a situação das
estações de bombeamento a partir dos rios é estável no momento.
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Na regional de Soledade, o clima foi favorável ao crescimento e desenvolvimento da
cultura. As lavouras de maneira geral continuam com bom desempenho e ótimo estado
fitossanitário; grande parte está entrando na fase reprodutiva – 60% em florescimento. A
falta de chuvas volumosas preocupa muitos agricultores com menor potencial de
disponibilidade de água de cursos e açudes para a irrigação; nesse regime de chuvas
escassas, poderá faltar água no final do ciclo da cultura, com alguns impactos na
produtividade e qualidade do grão. Em áreas com plantios mais tardios, orizicultores
finalizam o controle de plantas invasoras em pós-emergência e adubação nitrogenada em
cobertura.
Na de Bagé, com 40% da área de arroz do Estado, lavouras implantadas em outubro
chegam à fase de emissão das panículas. As baixas temperaturas mínimas nas madrugadas –
inferiores a 15°C entre 18 e 21/01, em particular na Campanha, geraram apreensão
especialmente em relação às lavouras estabelecidas entre outubro e a primeira quinzena de
novembro, que se encontram na fase de desenvolvimento mais sensível ao frio. Mesmo com
excelentes condições de radiação solar, danos pelo frio podem causar perdas importantes
no potencial produtivo. Onde possível, foi recomendado o manejo da água com lâmina mais
alta para efeito termorregulador a fim de minimizar possíveis danos provocados pelas baixas
temperaturas. As demais lavouras estabelecidas a partir da segunda quinzena de novembro
ainda estão em fase vegetativa, durante a qual a tolerância ao frio é maior. Foram realizadas
aplicações de fungicidas nas lavouras que chegam à fase de emissão de panículas. Em geral,
os produtores aproveitam a aplicação para utilizar inseticidas de forma preventiva para
manejo de percevejos e lagartas. As lavouras continuam apresentando excelente estado
fitossanitário, sem relato de ocorrência de doenças e de ataque significativo de insetos. Na
parte mais ao Norte da Fronteira Oeste, os reservatórios se mantêm com volume
armazenado abaixo da demanda pelas lavouras. Maçambará, por exemplo, conserva apenas
50% da capacidade total, e a prática da irrigação intermitente é realizada para dispor de
água até o final do ciclo da cultura, mas há relato de grande incidência de plantas daninhas,
principalmente arroz vermelho.
Na de Pelotas, que corresponde a 17% dos cultivos gaúchos, lavouras seguem com
bom desenvolvimento e sanidade. Os reservatórios têm água em quantidade suficiente para
concluir o ciclo de cultivo. Produtores seguem com os manejos culturais.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, o retorno das chuvas nas últimas
semanas favoreceu a elevação do nível dos reservatórios utilizados para a irrigação das
lavouras. A cultura inicia o enchimento de grãos, e produtores estão otimistas quanto à
produtividade da safra atual, que deve ficar ao redor de oito mil quilos por hectare.
Na de Porto Alegre, iniciou a colheita. Lavouras seguem com bom desenvolvimento;
as semeadas na segunda quinzena de novembro tiveram mais dificuldade para germinar e se
estabelecer, devido à estiagem durante o período; atualmente, isso está superado. Não há
ataque de pragas ou doenças. Produtores realizam adubação em cobertura, condução de
água e tratos culturais. Em algumas lavouras, começa a aparecer muito arroz vermelho,
podendo comprometer a área no momento da colheita.
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Mercado (saca de 50 quilos)
O levantamento semanal da Emater/RS-Ascar no Rio Grande do Sul identificou que o
preço médio do arroz teve leve alta, ficando em R$ 92,99/sc.
Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 92,99/saca de 50 kg)
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Na regional de Pelotas, os preços variam entre R$ 89,00 e R$ 100,00/sc.; na de Bagé,
entre R$ 85,00 e R$ 100,00; em Soledade, está a R$ 90,00; em Santa Rosa, o preço ficou em
R$ 86,00, e em Porto Alegre, o arroz tipo 1 ficou cotado a R$ 100,00. Na regional da
Emater/RS-Ascar de Santa Maria, o preço médio baixou para R$ 85,50/sc.
Feijão 1ª safra
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a colheita da primeira safra está
concluída, e apresentou perdas de 50 a 70% sobre a expectativa inicial de produtividade de
mil quilos por hectare, devido à estiagem da primavera e à dificuldade de realizar o
tratamento de pragas e doenças como tripes, mosca branca, ácaros e pulgões. As lavouras
do feijão segunda safra já estão semeadas e em germinação; as chuvas dos últimos dias
favorecem a germinação e o desenvolvimento inicial, formando boa população de plantas.
Na de Pelotas, segue a colheita; a produtividade das áreas já colhidas está dentro do
esperado, não ultrapassando 1.800 quilos por hectare. As áreas de feijão apresentam bom
estabelecimento e desenvolvimento, bom estado sanitário e bom estande de plantas. Em
muitas áreas houve redução na produtividade devido à falta de precipitações nas semanas
anteriores, ocasionando a queda na produção nas lavouras; áreas mais recentes terão
produtividades bastante inferiores ao normal.
Na de Soledade, a colheita avançou, chegando a 65% da área, com produto de ótima
qualidade. As produtividades das lavouras variam em função dos volumes de chuvas durante
o ciclo, na média acima de 20 sacas por hectare; em algumas áreas, as lavouras atingiram
produtividades de 37 sacas. Os agricultores acionaram o Proagro para lavouras prejudicadas
pela estiagem. As que estão em fase vegetativa, de florescimento e enchimento de grãos
continuam com bom desempenho por conta do bom teor de umidade do solo. Em alguns
casos, a umidade excessiva devido à garoa em vários dias da semana dificultou a colheita,
porém sem causar danos significativos no grão. Continuam o monitoramento e o controle de
ácaros. O clima ameno e a alta umidade relativa do ar ocorridos na semana favorecem
doenças como a antracnose, que vem sendo monitorada e controlada. Iniciou a semeadura
da segunda safra, operação favorecida pela umidade do solo.
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Na regional de Porto Alegre, segue a colheita; estima-se que 55% já tenham sido
colhidos. O tempo quente e seco acelera a maturação do feijão. As lavouras implantadas no
cedo não tiveram boa produtividade, pois sofreram com a diminuição das chuvas em
novembro. As semeadas em dezembro apresentam bom desenvolvimento, sem presença de
doenças. As lavouras implantadas do final de outubro a novembro apresentam alguma
incidência de doenças foliares.
Na de Frederico Westphalen, a colheita avançou para 95% da área. O desempenho
da cultura foi ruim devido à falta de chuvas, que causou redução de 70% na produtividade;
algumas lavouras foram eliminadas até mesmo antes da colheita. Lavouras semeadas em
final de setembro e início de outubro apresentam melhores condições de desenvolvimento e
um melhor potencial de produtividade em decorrência do retorno das chuvas. No entanto,
tal situação é extensiva a poucas áreas, e por isso dificilmente a projeção estimada da
produtividade sofra alterações.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, as últimas lavouras vêm sendo
colhidas. A cultura passou por períodos de estiagem ao longo do ciclo, diminuindo a
expectativa inicial de rendimento para entre 15 e 20 sacos por hectare. Em Jaguari, continua
a semeadura do feijão segunda safra, aproveitando a boa condição de umidade do solo. Já
estão implantados 50% da área a ser cultivada no município.
Das culturas de grãos cultivadas nessa época na região Serrana, o feijoeiro é a que
mais se ressentiu das condições climáticas no período, haja vista a sensibilidade natural da
planta e da fase fenológica atual da cultura. A maior parte da área está em florescimento,
estádio crítico para a definição da produtividade. O momento é de aplicação de tratamentos
fitossanitários para a prevenção de fitopatias e de controle de ervas concorrentes.
Na de Ijuí, seguiu intensa a colheita do feijão de primeira safra durante a semana,
com média de produtividade um pouco acima de mil quilos por hectare entre os cultivos de
sequeiro e irrigado, com menores produtividades nas lavouras prejudicadas pela falta de
chuvas. O feijão de segunda safra vem sendo implantado nas áreas onde foi colhido o milho,
com preferência para o cultivo irrigado.
Mercado (saca de 60 quilos)
De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar
no Estado, o preço médio do feijão chegou a R$ 263,33/sc.
Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 263,33/saca de 60 kg)
100

92,45

263,33

90

280,00

250,00

257,22

80

208,79
230,00

70
60

187,39

180,00

%

50

40,53

40

26,12

30

136,83

R$
130,00
80,00

20
10

30,00

5,33

2,38

Semana anterior

Mês anterior

Semana atual

0

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 2164, de 28 de janeiro de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
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Na região de Soledade, o preço médio é de R$ 255,00/sc. Na de Pelotas, R$ 250,00;
na de Ijuí, o produto é comercializado a R$ 230,00. Na de Porto Alegre, o valor é de R$
280,00; na de Frederico Westphalen, varia entre R$ 260,00 e R$ 280,00. Na região da
Emater/RS-Ascar de Santa Maria, o preço alcançou R$ 257,80/sc.

Hortigranjeiros

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

OLERÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, as olerícolas seguem com desenvolvimento
normal, beneficiadas pelo clima favorável da semana. O aumento da nebulosidade não
impactou no crescimento das plantas. Destaque para a produtividade de abóbora de tronco
e rasteira, com crescimento rápido dos frutos e boa oferta no mercado. Aumentou a
incidência de oídio devido às temperaturas mais amenas no começo da semana. Foi iniciada
a colheita de batata-doce, com frutos menores, mas os produtores optam pela colheita
antecipada seletiva das raízes tuberosas mais desenvolvidas, para aproveitar o preço mais
elevado. A cultura da beterraba apresenta boa produtividade e menor ataque de doenças
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve-flor
Mandioca com casca
Mandioca sem casca
Pepino
Repolho
Rúcula
Tomate

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

Preço (R$)
1,95
3,00
4,30
3,50
5,40
1,95
4,75
5,80
3,00
2,00
5,40

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

Na regional de Bagé, o clima da semana foi favorável à atividade. A manutenção de
temperaturas amenas na maior parte dos dias favoreceu a produção de hortigranjeiros mais
sensíveis a temperaturas elevadas e minimizou ataques de pragas associadas ao calor, como
o tripes. Em Manoel Viana, horticultores aguardam o retorno das aulas para preparar áreas
para plantio a partir de fevereiro. Eles têm comercializado seus produtos para clientes na
cidade, com entregas semanais. Hortigranjeiros são comercializados para o CRAS através do
PAA municipal, com contrato de entregas mensais até maio; o valor total do projeto poderá
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chegar a R$ 60 mil. Em Quaraí, o período foi de intensa colheita e comercialização nas
culturas de pimentão, tomate, abóbora, milho verde, além dos tubérculos e folhosas no
geral. Não há maiores registros de pragas ou doenças, exceto no tomate, com doenças
foliares típicas da época do ano, e no pimentão, com tripes nas áreas de maior fertilidade.
Na regional de Santa Rosa, as chuvas proporcionaram o plantio de áreas a campo e
beneficiam o desenvolvimento das hortaliças em geral, o que deverá melhorar a oferta local
de olerícolas. Nas áreas protegidas, o desenvolvimento das culturas é muito bom. Hortaliças
irrigadas dão renda aos produtores, pois a baixa oferta aumenta os preços. Lavouras
destinadas à produção de milho doce verde apresentam perdas de produção devido à baixa
umidade do solo, reduzindo a oferta e elevando o valor da espiga de R$ 0,70 a R$ 1,00. Nas
hortas para autoconsumo a céu aberto e sem irrigação, observam-se a queima das folhas e a
dificuldade de pegamento de mudas devido ao forte calor. De maneira geral, ocorre alta
incidência de tripes, pulgões e lagartas, sendo necessária a aplicação de inseticidas –
geralmente agroecológicos, utilizando caldas e extrato de plantas.
Na de Pelotas, a volta do clima quente e seco obrigou olericultores a novamente
redobrar os cuidados, utilizando irrigações mais frequentes e telas de sombreamento. A
comercialização segue dentro da normalidade. Destaca-se na olericultura o forte comércio
do milho verde. É intensa a colheita de tomate e pimentão, com aumento da oferta. Os
preços para o tomate estão muito abaixo do esperado. Produtores seguem dedicando todos
os cuidados necessários à produção de alface durante o verão; oferta estabilizada, também
de brócolis, cenoura e repolho. Diminui a oferta de couve-flor e rúcula; a de couves,
aumenta. Feijão-de-vagem com colheita ampliada, maior oferta e redução de preços. Segue
a colheita de milho e batata-doce e iniciou a de mandioca, com oferta nos mercados locais e
regionais.
Preços médios praticados na região
Produto
Alface
Batata-doce

Unidade

Preço (R$)

cx. com 18 unidades

12,00

kg

2,00 a 2,50

Beterraba

molho

1,30 a 1,50

Brócolis

unid.

1,50 a 2,20

Cebolinha

molho

1,20 a 1,50

Cenoura

cx. com 20 kg

40,00 a 45,00

Couve

molho

0,40 a 0,70

Couve manteiga

molho

0,55 a 0,90

Couve-flor

unid.

1,50 a 2,00

Espinafre

molho

1,50 a 1,80

Feijão-de-vagem

kg

1,20 a 1,50

unid.

0,40 a 0,60

Pimentão

cx. com 10 kg

10,00

Repolho

unid.

0,80 a 1,00

Rúcula

molho

1,50 a 2,00

Salsa

molho

1,30 a 1,60

cx. com 20 kg

25,00 a 35,00

Milho verde

Tomate
Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Pelotas.
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Na regional de Soledade, o retorno das condições satisfatórias da umidade do solo,
associado à boa radiação solar e às temperaturas normais para o período, favorece o
crescimento e desenvolvimento das olerícolas e frutíferas em geral. Por outro lado, a
elevação da umidade relativa do ar aumenta a incidência de doenças fúngicas nas culturas.
São realizados novos plantios e semeaduras de olerícolas sob boas condições de umidade do
solo. Plantios precoces de batata-doce estão em fase avançada de crescimento, intensificado
com o retorno de chuvas regulares. Plantios de brássicas sem irrigação apresentam boa
recuperação. Novos plantios são realizados, embora as altas temperaturas da época
prejudiquem o crescimento e desenvolvimento dessas espécies. Há ocorrência de pragas
características das culturas – lagartas e pulgões. A oferta dessas espécies é boa no mercado.
Milho verde em colheita; o preço é de R$ 0,35/espiga. As chuvas da semana favorecem as
lavouras. Segue o plantio de novas áreas; lavouras em fase vegetativa recebem tratos
culturais e adubação em cobertura.
Na regional de Porto Alegre, as temperaturas altas não favorecem a produção da
maioria das olerícolas. De modo geral, reduzem a produção, e se valem de técnicas que
amenizam os impactos da insolação ou calor intenso. Esta situação conduz à redução de
oferta, resultando em elevação de preços. A irrigação é das técnicas que viabilizam as
produções dessa época. O gargalo do sistema é a reposição das reservas de águas, que fica
dependente do regime de chuvas. A região litorânea tem boa frequência de chuvas, o que
favorece a produção em céu aberto. A abobrinha Italiana é vendida a R$ 0,90/kg e a vagem a
R$ 3,00/kg ou R$ 30,00/cx. de 10 quilos.

Alho
Na regional de Caxias do Sul, mesmo com a produção armazenada nos galpões, as
condições da semana não foram propícias para o bom andamento da conservação e cura dos
bulbos. A alta e continuada umidade relativa do ar e a pouca insolação são condições
impróprias para a conservação do produto. Ainda assim, não houve maiores problemas.
Alhicultores concentram esforços na preparação dos bulbos para a comercialização, haja
vista a priorização que brevemente irão dispensar à colheita da safra da uva. O preço
melhorou na semana, com sensível incremento no fluxo de comercialização. O preço médio
do quilo na propriedade para bulbos toaletados e classificados foi o seguinte: alho indústria R$ 3,50; alho classe 4 - R$ 7,50; classe 5 - R$ 8,50; classe 6 - R$ 9,50 e bulbo classe 7 - R$
10,50.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, a colheita avançou para 95% da
área. Os preços recebidos pelo produtor de alho variam entre R$ 10,00 e R$ 15,00/kg.
Batata
Produtores preparam áreas para novo plantio. Segue a comercialização da produção,
com aumento nos preços. Na regional de Passo Fundo, o preço praticado na semana para o
saco de 50 quilos de batata rosa foi de R$ 60,00 e de R$ 95,00 para a branca. Na de Santa
Maria, a batata rosa está cotada a R$ 170,00/sc. de 50 quilos, e a branca a R$ 160,00/sc.
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Batata-doce
Na regional de Porto Alegre, a cultura encontra-se em fase final de colheita.
Agricultores aproveitam a chuva para retomar a plantio da safra 2020-2021, na fase do tarde.
Até o momento, 79% das áreas foram plantadas. Lavouras já implantadas recuperam aos
poucos os efeitos da falta de precipitações, que provoca crescimento reduzido e, em alguns
casos, torna necessário o replantio. Os agricultores enfrentam dificuldade para honrar os
compromissos com seus mercados e demais compradores.
Cebola
Na regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, segue a comercialização da cebola.
Os preços pagos ao produtor mantiveram-se entre R$ 1,70 e R$ 1,80/kg; para o produto
destinado à indústria, de R$ 0,35 a R$ 0,50/kg.
Na de Pelotas, cebolas com cura adequada são armazenadas em galpões,
aguardando melhores preços. Com várias notícias de escassez de cebola no mercado e com a
tendência de elevação de preços, muitos produtores armazenam parte da produção colhida.
Em Tavares, até o final desta semana deve ser concluída a retirada dos sacos de cebola das
lavoras para comercialização ou armazenamento. Mesmo com preços variando de R$ 1,20 a
R$ 1,50/kg na lavoura para a caixa 3, alguns produtores optam por segurar a produção. Em
Rio Grande, Tavares e São José do Norte, os valores recebidos permaneceram estáveis.
Feijão-de-vagem
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, o feijão-de-vagem rasteiro encontra-se em
fase de produção sem registros de antracnose – principal doença desta cultura – ou de
outras moléstias. O preço está em torno de R$ 10,00/kg para vagem comercializada em
bandejas de 200 gramas.
Mandioca/aipim
Na de Santa Rosa, produtores realizam o controle de plantas daninhas nas lavouras
novas. Foi concluído o plantio da safra nova, cujas lavouras desenvolvem-se normalmente
após as chuvas, com boa sanidade. No entanto, várias lavouras apresentam muita falha de
plantas ocasionada pela não brotação ou morte das brotações pela estiagem no início do
ciclo. Mandioca de dois anos em fase de colheita, com boa qualidade e bom cozimento. O
preço médio recebido está em torno de R$ 2,00/kg de mandioca com casca. A caixa de 25
quilos é comercializada a R$ 25,00/cx.; a mandioca descascada, entre R$ 5,00 e R$ 6,00/kg.
Na de Soledade, a cultura está com crescimento e desenvolvimento intenso após as
chuvas. Lavouras apresentam bom potencial de produção e boa sanidade. A produção é
significativa em Venâncio Aires, Mato Leitão e em outros municípios do Vale do Rio Pardo. O
produto abastece Ceasa, mercados locais regionais e agroindústrias.
Em São Sebastião do Caí, na regional de Lajeado, produtores relatam que a cultura
encontra-se com bom desenvolvimento, sem problemas fitossanitários significativos.
Momento de manejo do inço, principalmente com capinas, após as chuvas. Previsão de
colheita para fevereiro-março.
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O Litoral Norte abastece o mercado metropolitano de raiz com casca neste período. O
preço está em R$ 1,00/kg. Lavouras em boas condições, enfrentando bem a situação de
estiagem na regional de Porto Alegre.
Milho verde
Em Bom Princípio, na de Lajeado, a cultura encontra-se em distintas fases de
produção. As áreas colhidas apresentam boa qualidade de espiga, com ocorrências de
lagarta do cartucho que determinam alguma perda. O produto é comercializado a R$
3,00/bdj. com três espigas.
Moranga Cabotiá
Com a volta das chuvas na de Soledade, plantios de abóboras e morangas mais
tardios retomaram o desenvolvimento. Aspectos produtivos e qualitativos de áreas com
frutos em formação também são beneficiados. Lavouras em colheita; preços estáveis.
Depois das chuvas nas semanas anteriores na região administrativa da Emater/RSAscar de Pelotas, as áreas estão predominantemente na fase de frutificação, apresentam
bom estande de plantas e bom pegamento de frutos. Como os plantios foram escalonados,
produtores recuperarão parte da produção comprometida pelos efeitos da estiagem. Os
valores seguem entre R$ 25,00 e R$ 35,00/sc. de 20 quilos. Na comercialização na lavoura,
entre R$ 0,80 e R$ 1,00/kg.
Pepino
Em São Sebastião do Caí, na regional de Lajeado, o pepino conserva sofre com as
altas temperaturas e aborta muitas flores, o que reduz a produção. Não foram relatados
maiores problemas com doenças e pragas. O preço teve um aumento significativo e está
entre R$ 90,00 e R$ 100,00/cx. de 20 quilos.
Pimentão
Em São Sebastião do Caí, na regional de Lajeado, áreas de cultivo do pimentão verde
em ambiente protegido (túneis baixos) estão com bom desenvolvimento. Há registros
significativos de ocorrência de mosca branca e ácaro, exigindo medidas de manejo e
controle. O valor de comercialização se mantém entre R$ 15,00 e R$ 20,00/cx. de 10 quilos.
Tomate
Na regional de Caxias do Sul, as condições climáticas verificadas na semana – longos
períodos de alta umidade relativa do ar e do solo, baixa insolação e temperaturas com
frequentes oscilações – foram nada favoráveis à cultura, seja para o desenvolvimento
vegetativo, para a manutenção da sanidade ou à qualidade da frutificação. Áreas cultivadas a
campo foram as mais afetadas; porém, mesmo as protegidas pelo uso da plasticultura se
ressentiram das poucas horas de radiação solar. Mas, de maneira geral, os cultivos
continuam se mantendo com boa sanidade e altas produtividades; são colhidos frutos de
ótimo calibre e boa coloração, requerendo dos produtores a intensificação nos cuidados e a
implementação de práticas culturais para manter a sanidade das lavouras. Comercialmente,
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houve claros sinais de recuperação da cotação do produto, contribuindo para mudar
parcialmente o estado de apreensão em que o tomaticultor se encontrava há um bom
tempo. Os preços médios para frutas classe A embaladas são os seguintes: grupo longa-vida,
de R$ 50,00/cx. de 22 quilos; grupo Saladete, R$ 55,00/cx. de 22 quilos.

FRUTÍCOLAS
Na de Ijuí, seguem a colheita e a comercialização das culturas de melão, melancia e
uva; diminui a oferta de melão. À medida que avançou a colheita da melancia, os frutos são
maiores e com sabor mais adocicado. É baixo o ataque de insetos nas uvas maduras,
proporcionando colheitas com grau brix mais elevado. O preço médio para as frutas de mesa
permaneceu estável, exceto o do morango, comercializado a R$ 17,00/kg.
Na de Santa Rosa, após as chuvas, muitos produtores fizeram novo plantio de
melancia e melão, na expectativa de colheita para autoconsumo e venda. Algumas frutas de
lavouras que sobreviveram à estiagem e estão em maturação apresentam podridão devido à
umidade alta e às temperaturas elevadas, exigindo controle. A produtividade dessas culturas
foi bem inferior devido à estiagem, principalmente a melancia. Somente lavouras irrigadas
apresentaram boa produtividade e qualidade de fruta, elevando a renda dos produtores que
aproveitaram o bom preço recebido devido à baixa oferta. Grande oferta de manga – fruta
não característica do RS em função do período de frio; é excelente a carga nas árvores, assim
como o preço; muitos agricultores vendem sua produção para fruteiras e mercados locais,
com preços que variam de R$ 1,00 a R$ 3,00/kg. Nas figueiras, a brotação dos ramos está
pouco desenvolvida devido à falta de água no início da frutificação.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, frutíferas em geral apresentam bom
desenvolvimento pelas condições satisfatórias da umidade do solo. Algumas espécies estão
na fase de formação de frutos, como citros e goiaba; outras em processo de maturação e
maduras: pera, uva, maçã.
Na de Porto Alegre, o preço da pitaya reduziu para R$ 5,00/kg. Em andamento a
colheita de maracujá; a expectativa de produtividade é boa, com vários pomares em
floração e frutificação. Foi encerrada a safra de melão.
Abacaxi
Na de Porto Alegre, safra em andamento. A produtividade deve ser afetada, não por
perda de unidades, mas pela maior quantidade de frutos pequenos. As lavouras com
induções de frutificação do cedo foram prejudicadas pelas temperaturas baixas da
primavera, e por conta de geadas em julho as plantas retardaram seu desenvolvimento. O
sabor é satisfatório.
Maçã
Embora as condições adversas dessa semana na regional da Emater/RS-Ascar de
Caxias do Sul, a cultura se desenvolve de forma tranquila, com alta carga de frutas e indenes
de ataque de pragas e incidência de fitopatias. A variedade Eva – a mais precoce – já foi
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colhida, bastante prejudicada pelos efeitos das geadas tardias de agosto e setembro. A
colheita da Gala, principal material cultivado e produzido na Serra gaúcha, já iniciou, embora
de forma um pouco precoce, aproveitando a demanda do mercado. O momento é de
tratamentos fitossanitários, controle das ervas espontâneas, adubações em cobertura nas
variedades mais tardias e arqueamento das brotações do ano, prática cultural bastante
trabalhosa e morosa, porém, com resultados altamente favoráveis à frutificação da futura
safra. Mercado bastante aquecido pela falta de oferta da fruta, refletindo-se em procura e
bons negócios para o maleicultor. O preço médio para fruta a granel, negociada direto do
pomar, está em R$ 4,50/kg.
Na de Passo Fundo, pomares encontram-se em boas condições sanitárias, com bom
desenvolvimento de plantas e frutos e em fase de colheita. Produtores realizam
monitoramento de pragas e doenças, tratamentos fitossanitários preventivos, tratos
culturais e limpeza dos pomares; dedicam atenção especial ao controle da mosca-das-frutas
com iscas e aplicação de inseticidas. O preço ao produtor varia de R$ 2,80 a R$ 5,00/kg.
Melancia
Em Uruguaiana, na regional de Bagé, prossegue a colheita de melancia e melão.
Embora tenha ocorrido perda de frutas provocada pelo sol, o índice não superou os 10%. Os
preços mantiveram-se entre R$ 0,90 e R$ 1,10/kg, considerados compensadores.
Eventualmente ocorreram pequenas reduções nos preços recebidos, quando comerciantes e
produtores em parceria realizaram ofertas para atrair os clientes e dar vazão ao grande
volume de frutas. Estima-se que cerca de 20% dos produtores ainda tenham frutas para
colher até meados de fevereiro. Entre Rosário do Sul – regional de Bagé e Cacequi – regional
de Santa Maria, a safra é a mais tardia do estado; está em andamento. As condições de
verão favoreceram o desenvolvimento das plantas, ainda há camadas de flor projetando
safra até abril. A expectativa é de que a produtividade supere 30 toneladas por hectare. A
aparência e, em especial, o tamanho dos frutos é bom, assim como o sabor, com doçura.
Na de Soledade, plantios mais tardios se recuperam com a regularidade de chuvas,
resultando em frutos com padrão comercial e qualidade satisfatória. Plantios mais precoces
e intermediários tiveram perdas na faixa de 40%. Houve abortamento e má formação de
frutos; consequentemente, alto percentual de descarte. O preço está em R$ 0,45/kg.
Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, está encerrada a
safra de melancia. O plantio na encosta do rio Jacuí ocorre mais no cedo, condição em
função da qual o desenvolvimento das plantas foi prejudicado pela variação de temperatura
na primavera. No verão, as altas temperaturas provocaram amadurecimento precoce,
reduzindo o tamanho dos frutos nas lavouras do tarde. Além disso, a insolação provocou
queimaduras e amarelecimento de frutos. Mesmo sob tais condições, deverá ser alcançada a
produtividade projetada de 30 toneladas por hectare. Os preços ao produtor estão na faixa
de R$ 0,32 a R$ 0,42/kg, conforme a aparência das frutas.
Morango
Em Bom Princípio, na regional de Lajeado, a produção de morango em ambiente
protegido sofre com a alternância de dias nublados com as altas temperaturas registradas
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1643, p. 21, 29 jan. 2021

nesse mês. Tal condição prejudica o desenvolvimento da cultura e a qualidade dos frutos em
termos de padrão, cor e sabor. As áreas de cultivo de morango no chão vêm sendo
preparadas para o próximo ciclo; há expectativa de que as primeiras mudas enraizadas
nacionais cheguem ainda em março. O preço do morango se mantém baixo, comercializado
em média na faixa de R$ 10,00/cx. com quatro bandejas de 250 gramas.
Na de Santa Rosa, nesse período de calor, diminui a produção de morango por
planta; além disso, o crescimento de folhas e ramos é intenso, exigindo poda de limpeza
constante para dar espaço às flores que geram frutos. O preço varia entre R$ 12,00 e R$
20,00/kg.
Na de Santa Maria, continua a colheita. Em Agudo, com uma área de 14 hectares de
morango, o preço médio se mantém em R$ 20,00/kg. A safra é de frutos de extrema
qualidade, saborosos, com boa sanidade e adequados teores de açúcar.
Na regional de Soledade, segue a colheita de variedades de dias neutros, Albion e
San Andreas. A produção é razoável nesse período do ano, mais restritiva em regiões mais
quentes, mas o mercado é favorável. Produtores fazem a encomenda de mudas. Os preços
variam de R$ 16,00 a R$ 20,00/kg.
Na de Pelotas, a produção de morangos está em queda. Frutos colhidos apresentam
calibre menor. Produtores retiram mudas antigas da estufa para substituição por mudas que
deverão chegar da Espanha em fevereiro. Morangueiros cultivados em sistema convencional
(solo) estão com colheita encerrada. Os cultivados em substrato estão em início de nova
floração. Destaque para as cultivares San Andreas (dia neutro) e Fronteiras (dia curto) pela
produtividade e qualidade dos frutos produzidos. Produtores realizam o controle de pragas
como a broca-do-morango (Lobiopa insularis) e mosca-das-frutas (Drosophila suzukii). Preços
de comercialização entre R$ 10,00 e R$ 16,00/kg. Há projetos para implantação de novas
estufas para morango em substrato e são planejadas novas áreas para o cultivo
convencional. O preço das mudas argentinas tem variado de R$ 1,36 a R$ 1,49, com chegada
prevista para maio (Camino Real, Fronteiras e San Andreas do cedo – Maitén) e junho (San
Andreas, Albion e Aromas). Produtores beneficiam e congelam frutas pequenas como
alternativa de comercialização, com valores entre R$ 5,00 e R$ 7,00/kg entregue no local da
compra. Em Turuçu, muitas áreas já encerraram a produção. Segue a colheita dos
morangueiros fora de solo; preço médio de R$ 6,00 na porteira. Produtores se organizam
para a próxima safra, comprando e fazendo pedido de mudas pela política municipal. O alto
valor das mudas comparado ao ano anterior é um ponto de preocupação entre produtores.

Noz-pecã
Em Cachoeira do Sul, na regional de Santa Maria, os pomares de nogueira Pecã
apresentam bom desenvolvimento. Na de Erechim, frutos em fase de formação. Em ambos
os regionais, há expectativa de boa produção para esta safra.
Na de Soledade, as chuvas significativas – principalmente em Encruzilhada do Sul,
onde havia maior escassez – foram muito favoráveis à pecanicultura, cujos cultivos
encontram-se em formação dos frutos.
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Oliva
Na regional de Bagé, cultivos em tratos culturais, com aplicação de fungicidas e
inseticidas. Com expectativa de safra maior, há apenas problemas pontuais nas cultivares
precoces em Bagé e em pontos localizados de estiagem em Caçapava do Sul.
Na de Pelotas, pomares estão em plena frutificação. As abundantes chuvas na
semana irão auxiliar na finalização da fase de frutificação, recuperando em parte a
produtividade esperada. O clima até o momento favorece o bom estado fitossanitário das
plantas e dos frutos em desenvolvimento. Seguem as atividades de manejo fitossanitário nos
pomares, com aplicações preventivas de fungicidas. Devido aos efeitos da estiagem, há
expectativas de antecipar a colheita da safra deste ano para fevereiro.
Pêssego
Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, segue a colheita de variedades tardias.
Presença da broca dos ponteiros no pessegueiro (Grapholita molesta) em ataques severos;
produtores fazem o manejo a fim de manter os ramos carregadores com potencial produtivo
para a próxima safra.
Uva
Na de Bagé, em Quaraí, finalizou a colheita da uva branca, com as últimas cargas das
cultivares Sauvignon Blanc e Chardonnay remetidas a adegas da região Serrana. As empresas
vinícolas estão satisfeitas com a qualidade e o volume adquiridos e buscam contratos de
diferentes cultivares tintas, cuja colheita inicia em fevereiro.
Na de Caxias do Sul, as condições climáticas da semana foram as menos favoráveis
dos últimos dois meses, com umidade elevada na maior parte do tempo, pouca insolação e
temperaturas amenas. Com o dossel vegetativo molhado por longos períodos, o míldio –
também conhecido como mufa – principal fitopatia da cultura na região, apareceu pela
primeira vez nos vinhedos; viticultores em alerta, adotando medidas de controle. A
maturação e a colheita da uva se anteciparam em cerca de duas semanas em relação à
média histórica. Assim, a Bordô, cultivar de ciclo precoce, está em colheita há uns 15 dias,
situação rara. O produto se mantém com ótima qualidade, com intensa coloração e sanidade
das bagas. Em função do clima úmido, as cargas entregues nas cantinas por último
apresentaram uma tênue redução do grau de açúcar, fato normal pela maior absorção de
água pelas bagas, mas nada comprometedor. Em termos de comercialização, há viticultores
entregando o produto sem saber a precificação, gerando alguma insegurança. Quanto à uva
de mesa, basicamente representada pela Niágara rosada, o mercado está travado e
preocupante. Embora a fruta seja de excelente qualidade, esse quadro pode ser atribuído
aos seguintes fatores: a alta produtividade dos vinhais e, consequentemente, pela alta
oferta; a forte redução no trânsito de pessoas nas praias – local tradicional de grande
consumo da fruta; e a concorrência com outras frutas, como a maçã e a melancia. Cotações
em declínio gradual; R$ 2,00/kg em média para a Niágara embalada.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Lajeado, cultura em plena colheita,
tanto no Vale do Caí como no do Taquari. Em Roca Sales, a colheita da variedade Violeta se
encerrou nesta última semana. Já foram colhidos quase 80% dos parreirais das variedades
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Niágara branca e Niágara rosada, e mais de 50% da Concord – também chamada de Francesa
preta, assim como da Bordô e Isabel precoce. As variedades Clone 30 e Seibel, em Roca
Sales, e a Isabel, em Vale Real, estão em fase final de enchimento de bagas e maturação, e
serão colhidas a partir de fevereiro; é também o caso da Isis, variedade de mesa sem
semente, e das variedades Carmen e Cora, estas últimas para indústria de sucos, com
excelente coloração.
Municípios onde o microclima é mais favorável para a produção de uvas precoces e
que investem nestas uvas de duplo propósito são Alto Feliz, Vale Real e Feliz, no Vale do Caí
e Muçum, e Roca Sales no Vale do Taquari. Com volumes significativos de produção, os
preços estavam mais elevados até 14 dias atrás. Agora, com a maioria dos municípios da
Serra iniciando a colheita, aumenta a oferta de uvas de duplo propósito no mercado, e os
preços caem. Com os preços destas variedades em baixa, a maioria dos viticultores prefere
comercializar sua produção em volumes maiores para as cantinas, permanecendo para mesa
volumes menores, além das uvas de mesa propriamente ditas.
As condições dessa safra estão muito favoráveis à qualidade das uvas, produzindo
frutos muito doces, em função das baixas precipitações durante o desenvolvimento e
principalmente agora, no período de colheita. A menor quantidade de chuvas não reduziu a
produtividade; pelo contrário, propiciou o desenvolvimento dos cachos e bagas com baixos
índices de doenças; a expectativa de produção continua dentro do esperado e mesmo até
um pouco acima em alguns locais. A perspectiva é de produtividade média de 18 a 20
toneladas por hectare. Caso a distribuição das chuvas continuar boa, ou mesmo abaixo do
normal, a tendência é de confirmarmos também sucos e vinhos de qualidade elevada –
atributo presente nos frutos de mesa, com bagas grandes e saborosas. As cantinas iniciaram
o processamento das uvas na última semana de dezembro; agora se intensificou, mas ainda
não está especificado o preço a ser praticado. A expectativa dos agricultores é boa para a
safra, com boa produção, muito boa qualidade e aguardam bons preços. Já os preços das
uvas comercializadas para outros setores do mercado são considerados bons: no início da
safra variavam entre R$ 5,00 e R$ 7,00/kg; há 14 dias, de R$ 2,00 a R$ 3,50/kg ao produtor;
agora variam de R$ 2,00 a R$ 3,00, a maioria a R$ 2,00. A variação ocorre em função da
localização dos municípios produtores. Os preços menores normalmente são obtidos em
vendas na propriedade; os maiores, na Ceasa e na venda direta ao consumidor. O preço mais
baixo nesse momento deve-se ao grande volume de oferta de uvas no mercado.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Erechim, a uva está em fase de colheita, com
excelente qualidade de bagas; preço de R$ 5,00/kg.
COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
(informações sistematizadas pela Ceasa/RS em 27/01/2021)

Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
Ceasa/RS, 10 produtos ficaram estáveis em preços, 16 tiveram alta e em nove ocorreu baixa.
Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos
que tiveram variação de 25% para cima ou para baixo. Três produtos se destacaram em alta
e nenhum em baixa.
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Semana com mercado relativamente estável para a época que se aproxima do final
do mês. Tradicionalmente a capacidade de compra do consumidor se mostra reduzida
nestes períodos. Alguns produtos se comportaram com elevação de preços em decorrência
dos fatores climáticos que dificultam os cultivos e reduzem a oferta. Os segmentos de
hortaliças-folha, hortaliças-flor, além de algumas hortaliças-fruto mais sensíveis, geralmente
se ressentem com o excesso de calor, muito típico no verão.
Produtos em alta
Abacaxi Caiena – de R$ 4,00 para R$ 5,00/unid. (+25,00%)
Conforme o Compêndio de Estudos da Conab (v. 24, 2019), considerando as
variedades mais produzidas no Brasil para o consumo de mesa, a oferta nacional se
concentra entre abril e novembro com origens de mais de 20 estados produtores. Menores
ofertas são observadas entre dezembro e março. No RS, embora seja uma fruta bastante
requisitada no período mais quente, os preços não sofrem grandes oscilações, tendo em
vista a concorrência com outras frutas da safra gaúcha como melancia, melão, uva, pêssego,
ameixa etc.
Batata– de R$ 2,40 para R$ 3,00/kg (+25,00%)
As chuvas ocorridas nas regiões produtoras dificultam temporariamente os processos
de colheita, ocasionando a redução na oferta e, consequentemente, a elevação nos preços
praticados.
Vagem – de R$ 3,00 para R$ 4,00/kg (+33,33%)
As oscilações climáticas no RS prejudicam a estabilidade nos volumes ofertados.
Períodos de sol forte com calor excessivo e outros com fortes chuvas e vento dificultam as
florações e a produção das vagens, reduzindo momentaneamente a oferta.
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Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta

Unidade

Abacate
Abacaxi Caiena
Agrião
Alface
Alho importado
Batata
Beterraba
Cebola nacional
Chuchu
Couve-flor
Mandioca/aipim
Morango
Ovo branco
Pepino salada
Repolho verde
Vagem

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

Produtos em baixa
Banana Caturra
Banana Prata
Batata-doce
Cenoura
Espinafre
Limão Thaiti
Mamão Formosa
Melancia
Moranga Cabotiá

Unidade
kg
kg
kg
kg
molho
kg
kg
kg
kg

19/01/2021
(R$)
6,11
4,00
0,67
0,67
14,00
2,40
2,00
2,25
2,50
2,91
2,25
9,00
3,66
2,00
1,08
3,00

26/01/2021
(R$)
6,67
5,00
0,83
0,83
15,00
3,00
2,25
2,50
2,75
3,33
2,50
10,00
3,83
2,22
1,20
4,00

Aumento
(%)
+9,17
+25,00
+23,88
+23,88
+7,14
+25,00
+12,50
+11,11
+10,00
+14,43
+11,11
+11,11
+4,64
+11,00
+11,11
+33,33

19/01/2021
(R$)
2,75
4,00
2,50
2,77
1,50
2,66
3,50
0,70
1,38

26/01/2021
(R$)
2,22
3,25
2,25
2,25
1,25
2,22
3,00
0,60
1,20

Redução
(%)
-19,27
-18,75
-10,00
-18,77
-16,67
-16,54
-14,29
-14,29
-13,04

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

Outras Culturas

Cana-de-açúcar
Na regional de Santa Rosa, onde são cultivados 3.514 hectares, as lavouras seguem
com bom desenvolvimento vegetativo e boa sanidade. Os produtores fazem o corte de cana
para agroindústrias de melado, açúcar mascavo e cachaça. O clima segue favorável à
maturação das variedades de ciclo tardio, aumentando assim o rendimento final da safra. O
preço recebido pelo produtor está em R$ 90,97/ton., podendo ter um leve aumento se a
cooperativa conseguir vender o estoque a um preço melhor.
Na regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, as chuvas contribuíram para o
desenvolvimento da cana, comercializada a R$ 270,00/ton. As plantas estão com bom
desenvolvimento vegetativo devido ao clima favorável. As agroindústrias continuam
comercializando ao preço de R$ 4,50/kg. O melado é comercializado a R$ 6,00/L; o açúcar, a
R$ 5,00/kg e a cachaça a R$ 10,00/embalagem de dois litros.
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Criações

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

PASTAGENS
As pastagens estão em pleno desenvolvimento devido às condições meteorológicas
favoráveis das últimas semanas, o que tem refletido em elevada oferta de forragens aos
rebanhos. Com o contínuo crescimento do campo, é importante não deixar acumular
forragem para que não perca a qualidade; por isso, muitos produtores rurais fazem roçadas
e ampliam a lotação, principalmente em áreas de campo nativo.
Em algumas regiões, os dias muito quentes e com sol contínuo têm afetado um
pouco a umidade do solo, prejudicando a manutenção da boa qualidade dos campos.
As pastagens anuais de verão continuam apresentando grande oferta de folhas com
boa qualidade, mas os produtores ainda realizam aplicações de fertilizantes nitrogenados, a
fim de manter as altas taxas de crescimento. Em algumas propriedades, a adubação tem sido
realizada de maneira escalonada e conforme a necessidade de utilização dos piquetes.
Na região de Bagé, as pastagens de trevos e cornichão continuam ofertando boa
quantidade e qualidade de forragem.
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, as chuvas proporcionaram
a continuidade do desenvolvimento do milho para grão e silagem, e alguns produtores
iniciaram o ensilamento das lavouras. Na de Ijuí, o corte do milho destinado à silagem se
aproxima do final, e os produtores vêm realizando imediatamente a semeadura de milho
para um novo cultivo. Devido ao menor tamanho das plantas, a produção de massa verde
está abaixo da expectativa inicial; mas o maior percentual de grãos na massa ensilada
confere boa qualidade ao material produzido.
Na região de Santa Rosa, em algumas propriedades sobra produção de pastagens, e
o corte é aproveitado para a produção de feno, considerado de excelente qualidade, pois é
constituído principalmente de folhas e menos talos.
Na de Santa Maria, entre as espécies de forragens perenes, destacam-se as
braquiárias, o tífton, o jiggs e o capim elefante; nas anuais, destacam-se o capim sudão e o
milheto. Em uma unidade de observação da Emater/RS-Ascar em Jaguari, estão sendo
testados três materiais de sorgo com finalidades diferentes: silagem, grãos e pastejo. Os
resultados até o momento são excelentes, pois as plantas apresentam ótimo desempenho;
mas há relatos de ataques por lagartas. Em Agudo e Pinhal Grande, o volume das
precipitações foi menor, prejudicando o desenvolvimento das forragens.

BOVINOCULTURA DE CORTE
Tanto o pastejo das espécies forrageiras cultivadas quanto o das pastagens nativas
têm proporcionado ganho de peso satisfatório para o rebanho bovino de corte.
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As condições meteorológicas ocorridas desde o final de novembro favoreceram o
desenvolvimento das plantas forrageiras e também têm garantido o conforto para os
animais, com acesso à água de qualidade.
Alguns criadores ajustam a lotação no campo nativo, com ampliação do número de
animais para evitar a perda de qualidade das forragens e também para aumentar os índices
de ganho de peso por hectare.
Os produtores realizam o controle preventivo do carrapato e simultaneamente o da
mosca-do-chifre, além do monitoramento e controle de bernes e bicheiras, muito comuns
nos períodos mais quentes. A temporada reprodutiva segue com a cobertura das matrizes.
Os preços para a pecuária operaram com o mercado apresentando bastante procura
por gado em geral, com aumento nas cotações no período e tendência de manutenção ou
elevação dos preços devido à baixa oferta.
Na região de Santa Rosa, as chuvas favoreceram o forrageamento dos rebanhos, mas
a dessedentação é um fator preocupante, já que boa parte dos açudes se encontram com
cotas muito baixas.
Comercialização
De acordo com o levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar, o preço
médio do boi para abate no Estado aumentou seis centavos, ficando em R$ 8,75/kg vivo, e o
da vaca para abate aumentou 15 centavos, ficando em R$ 7,89/kg vivo.
Boi - preço médio pago ao produtor - R$/kg vivo

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 8,75/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 2164, de 28 de janeiro de 2021. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv.

Na região de Soledade, a média do preço do quilo do boi gordo foi de R$ 8,90, e da
vaca gorda, R$ 7,90. Na de Santa Maria, o do boi gordo foi de R$ 8,96, e da vaca R$ 7,74. Na
região de Santa Rosa, mesmo fora de época, são relatadas ofertas para terneiros que
ultrapassam R$ 12,00/kg vivo, porém há baixa disponibilidade de animais para
comercialização.
Preços médios das categorias de bovinos de corte em regiões e municípios do RS
Categoria
(R$ / kg|cab.)
Boi gordo
Novilha
Novilho
Terneira

Região de
Bagé
8,50
9,00
-

Região de
Caxias do Sul
9,20
7,50
10,30
-

Região de
Erechim
9,00
10,00
-

Região de
Pelotas
8,00
-

Região de
Porto Alegre
9,10
2.350,00
2.650,00
10,50

Município de
Bossoroca
8,85
8,25
8,75
10,00
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Terneiro
Vaca gorda
Vaca de invernar
Vaca c/cria ao pé

10,50
7,30
7,50
-

11,10
8,20
7,40
-

5,50
-

9,50
7,00
-

12,00
8,10
2.300,00
3.900,00

11,00
7,75
6,50
3.650,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

BOVINOCULTURA DE LEITE
Com a retomada do desenvolvimento das pastagens cultivadas de verão e do campo
nativo, aumentou a disponibilidade de forragens, possibilitando menor custo da alimentação
para os animais.
Mesmo com o bom desenvolvimento das pastagens, em algumas regiões os
produtores tiveram dificuldades de manejar o rebanho, devido à limitação de horários de
pastejo pelo excesso de calor. A falta de pastejo gera acúmulo de matéria seca no campo,
fazendo com que a pastagens percam qualidade, o que pode ser amenizado realizando
roçadas nas áreas.
Os produtores que conduziram os animais para que pastejassem nos horários mais
frescos do dia e durante a noite estão conseguindo manter a produção estável.
Nos confinamentos e semiconfinamentos, aumentou a necessidade de ventilação e
aspersão nos galpões, especialmente para resfriar as vacas, a fim de melhorar as condições
de bem-estar animal durante a ordenha.
O forte calor também causa prejuízo no desempenho reprodutivo dos animais, sendo
fundamental a disponibilidade de sombra.
O controle sanitário segue com foco na presença de carrapatos, e em algumas
propriedades já começam a aparecer casos de tristeza parasitária bovina.
Na região de Caxias de Sul, o excesso de chuvas provocou queda na qualidade do
leite, embora ainda esteja de acordo com os índices previstos nas normativas do Mapa.
Nesta semana se intensificou a confecção de silagem do milho de primeira safra; as lavouras
apresentaram boa produtividade e qualidade nutricional, o que indica uma recuperação nos
estoques de volumosos para os próximos meses.
Na região de Santa Rosa, as propriedades que estavam com baixa reserva de
volumosos já estão utilizando a silagem recém-feita, com tempo de fermentação inferior a
21 dias, o que, sem a devida adaptação dos animais, tem gerado casos de leite instável não
ácido (LINA). Com relação aos ectoparasitas, a presença de moscas é mais intensa que a de
carrapatos. Também são observados casos de mastites ambientais, provavelmente
relacionadas à aglomeração dos animais nas mesmas sombras e, em muitos casos, devido à
necessidade de os animais entrarem nos açudes em busca de conforto térmico.
Na região de Bagé, em Hulha Negra, as propriedades com melhor planejamento
forrageiro estão superando índices de produtividade, devido à boa disponibilidade de
pastagens de qualidade. O desafio no município é o surgimento de focos de mastite em
propriedades que não realizaram a ordenha, em decorrência da falta de energia elétrica em
várias localidades durante alguns dias na última semana.
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Na região de Erechim, o excesso de umidade ao redor das instalações forma um
acúmulo de lama, que acaba sendo levada para dentro das salas de ordenha, prejudicando a
qualidade do leite.

OVINOCULTURA
O quadro de boa oferta de forrageiras nativas e cultivadas decorrente das condições
do tempo favoráveis mantém o rebanho ovino em excelentes condições corporais. A
disponibilidade de água para consumo também está adequada.
O preparo dos carneiros e matrizes para a temporada reprodutiva está sendo
realizado, sendo que a monta já ocorre nas propriedades com rebanhos laneiros.
Os produtores seguem com o tratamento preventivo contra verminoses, uma vez
que a alta umidade é favorável ao surgimento de parasitas; também seguem com o
tratamento obrigatório contra piolheira ovina, considerando o prazo, entre janeiro e março,
determinado pela SEAPDR.
Comercialização
Conforme o levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar, o preço médio
do cordeiro para abate no Estado reduziu de R$ 8,45 para R$ 8,33/kg vivo.
Preços médios das categorias de ovinos
Região
Bagé
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

Cordeiro
(kg vivo)
8,00
9,00
15,50
9,21
8,00 (borrego)
10,00

Capão
(kg vivo)
7,50
7,50
8,00
-

Ovelha de cria/consumo
(cab. | kg vivo)
450,00
6,75
12,75
6,90
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

Os preços médios da comercialização do quilo da lã na região de Bagé foram os
seguintes: Merina, a R$ 20,00; Ideal, a R$ 13,00; Corriedale, a R$ 8,50; Romney Marsh, a R$
4,50; raças de carne, a R$ 3,50. Na de Pelotas: Merina, a R$ 15,00; Ideal (Prima A), a R$
12,00; Corriedale (Cruza I), a R$ 7,00 e Corriedale (Cruza II), a R$ 6,25. Na de Santa Rosa, a lã
foi comercializada com os seguintes preços: Amerinada, a R$ 17,00/kg; Ideal, a R$ 14,00;
raças de carne, a R$ 3,50/kg.
APICULTURA
Nas regiões de Bagé, Soledade e Pelotas, o período foi favorável para a atividade
apícola, com temperaturas amenas e sem chuvas na maior parte do tempo. A coleta de mel
da safra de verão é considerada boa e há otimismo quanto aos preços praticados, mais altos
que os do ano anterior.
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Já na região de Caxias do Sul, o excesso de chuvas prejudicou o trabalho das abelhas
campeiras, além de ter causado perda de floradas. Na de Passo Fundo, mesmo com as fortes
chuvas e a menor insolação, ainda foram observadas movimentações das abelhas nas
colmeias e saídas a campo.
Na de Erechim, os apicultores estão otimistas em relação à próxima colheita,
esperando obter ótima produção de mel; porém a comercialização do produto segue
prejudicada devido às restrições de circulação por causa da pandemia.
Na região de Santa Rosa, as floradas no campo nativo, da soja e, principalmente, de
canafístula, devem garantir uma boa quantidade de mel na segunda colheita da safra. A
temperatura também favorece a movimentação dos enxames, e os apicultores devem
retomar as atividades de colheita nas próximas semanas.
Comercialização
Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Erechim, tanto a embalagem de
própolis com 100 mililitros quanto a de 130 gramas de pólen foram comercializadas a R$
15,00. Na de Santa Maria, o preço médio do quilo do mel é de R$ 18,35.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Ijuí
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
6,00
8,00
10,00
12,00
6,00
5,00 a 15,00
8,50 a 10,00
10,00 – 13,00
12,00 a 13,00

Embalado (R$/kg)
20,00
25,00
20,00
20,00
25,00
15,00 a 20,00
19,00 a 25,00
20,00
15,00 a 20,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.

PISCICULTURA
As chuvas que ocorreram na maior parte das regiões gaúchas garantiram o aumento
da quantidade de água dos reservatórios, melhorando a oxigenação e a qualidade dos
viveiros.
Mas na região de Lajeado, foram consideradas insuficientes, embora as chuvas
esparsas ocorridas em alguns municípios tenham trazido certo conforto. O período foi
marcado por bastante nebulosidade, causando baixa oxigenação da água dos reservatórios
nas primeiras horas do dia e levando à redução no consumo pelos peixes, em função da má
qualidade da água. Foram registradas diversas ocorrências de parasitismo por lérnia,
principalmente nas propriedades onde os produtores não realizam boas práticas de
produção e de introdução de alevinos.
Na região de Santa Rosa, mesmo com as chuvas que ocorreram no período, o nível
dos reservatórios não foi restabelecido por completo.
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Na região de Passo Fundo, seguem ocorrendo registros do parasitismo por lérnia e
doenças oportunistas.
Comercialização
Preços pagos aos piscicultores

Carpa

Espécie
(R$/kg)
Húngara
Prateada
Cabeça grande
Capim
Cascudo
Dourado
Jundiá
Pacu
Piava
Tilápia
Traíra

Região
de Erechim
10,00
10,00
10,00
13,00
29,00
18,00
15,00
25,00 (filé)
13,00

Região
de Ijuí
5,00
5,15
4,90
5,75
5,60
-

Região de
Lajeado
9,00
9,00
9,00
10,00
8,50

Região de
Porto Alegre
7,00
7,00
7,00
7,00
36,00 (filé)
-

Região de
Santa Rosa
10,00
10,00
10,00
12,00 - 15,00
18,00
18,00 (picada)
-

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios regionais.

PESCA ARTESANAL
Na região de Porto Alegre, a pesca não está ocorrendo na beira da orla marítima,
devido ao período de veraneio. No estuário do lago Guaíba, em parte da Lagoa dos Patos e
nas lagoas internas, a pesca também não está ocorrendo, pois é época de defeso. Na outra
parte da Lagoa dos Patos, em função da estiagem, as águas salgaram, melhorando as
condições e a intensidade da pesca da tainha e do camarão. A pesca de camarão-rosa na
Lagoa do Peixe é considerada fraca. Devido às mudanças de vento, o nível da lagoa tem
oscilado muito, ficando baixo em vários períodos.
Na região de Pelotas, em Tavares, a safra do camarão-rosa continua fraca, com
pouca captura. Nos demais municípios com pesca artesanal, a situação se manteve estável.
Comercialização
Os preços pagos pelo quilo vivo do pescado na região de Pelotas foram os seguintes:
corvina, entre R$ 2,00 e R$ 4,00; tainha, entre R$ 2,50 e R$ 5,00; traíra, entre R$ 5,00 e R$
7,00; linguado, entre R$ 8,00 e R$ 11,00; jundiá, entre R$ 2,00 e R$ 2,50. Na região da
Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, o quilo do pescado foi comercializado com os seguintes
preços: tainha eviscerada a R$ 8,00; papa-terra eviscerado a R$ 12,00; linguado eviscerado a
R$ 25,00; peixe-rei eviscerado a R$ 16,00; traíra a R$ 20,00; o quilo do camarão inteiro foi
comercializado a R$ 12,00 e o do camarão limpo a R$ 48,00.
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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.

Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1643, p. 33, 29 jan. 2021

Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2164, 28 jan. 2021)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

Unidade

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

28/01/2021
92,99
8,75
8,33
263,33
77,53
155,04
62,00
6,22
73,31
7,89
25-29/01

21/01/2021
92,65
8,69
8,45
250,00
77,65
156,52
62,00
6,25
72,94
7,74
18-22/01

31/12/2020
95,00
8,46
8,22
257,22
74,58
136,93
61,00
6,15
69,65
7,53
28-01/01

30/01/2020
49,41
7,01
7,72
136,83
42,98
79,44
34,40
4,20
42,94
6,09
27-31/01

Médias dos Valores da
Série Histórica –
2016/2020
GERAL
JANEIRO
54,70
51,39
6,27
6,50
7,22
7,29
208,79
187,39
41,14
38,40
87,63
82,73
32,78
31,49
4,36
4,34
45,24
41,06
5,46
5,73

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2164 (28 jan. 2021).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

Estado já investiu R$ 23,1 milhões em enfrentamento e prevenção à estiagem
Com o compromisso de dar transparência às ações e aos recursos públicos, o governo
do Estado divulgou, nesta quarta-feira (27), um balanço do enfrentamento e prevenção à
estiagem no Rio Grande do Sul. Para mitigar os danos causados pelos meses de seca, entre o
final de 2019 e o começo de 2020, já foram empregados R$ 23,1 milhões para perfuração de
poços, construção de açudes e pagamento de horas-máquina na recuperação de estradas.
O valor representa quase metade do total previsto no Plano de Enfrentamento à
Estiagem, anunciado em julho do ano passado, de R$ 55,1 milhões, com repasses do Estado,
da Assembleia Legislativa e do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A outra metade dos recursos, de
cerca de R$ 29 milhões, correspondem ao valor que viria da Funasa, mas que foram
contingenciados pela União.
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A ação coordenada é o resultado de um grupo de trabalho estabelecido desde janeiro
de 2019 – composto pelas secretarias de Obras e Habitação (SOP), Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (SEAPDR) e Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e pela
Defesa Civil – e que buscou apoio da Assembleia e da Bancada Federal gaúcha no sentido de
viabilizar meios de prevenção e de antecipação de cuidados em relação a futuras estiagens.
“A capacidade fiscal que o governo tem para não apenas aportar esses recursos
próprios, mas também efetivamente efetuar os pagamentos, é fruto do enorme esforço do
Estado para as reformas que reduziram as despesas e as que aumentaram as receitas.
Senão, estaríamos aqui prometendo vento, ou seja, recursos que dificilmente seriam
executados lá na ponta e dificultariam ainda mais essa complicada jornada”, destacou o
governador Eduardo Leite ao lado dos secretários e de deputados em transmissão ao vivo
nesta quarta (27). Os dados foram detalhados em uma cartilha que começou a ser entregue
a todos os parlamentares.
“O dever do governo é de transparência, para que todos os deputados tenham o
conteúdo de forma clara. Tanto da forma como os repasses foram distribuídos, como
também onde houve frustração de recursos, mas, acima de tudo, deixando claro para a
população gaúcha que nós temos uma parceria importante, entre governo e Assembleia.
Especialmente num ano em que a estiagem afetou os agricultores e a pandemia afetou a
todos, a união mitigou esse prejuízos e vem possibilitando superarmos esses enormes
desafios no nosso tempo”, acrescentou o governador.
O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho,
destacou que o planejamento vai além de mitigar os efeitos de uma das mais severas e
longas estiagens dos últimos anos. “Nosso trabalho, com o apoio dos deputados, de
entidades e prefeituras, vem sendo feito com o objetivo de prevenir que futuras secas
tragam prejuízos enormes para o agronegócio, que é a principal base da economia do Estado
e que, portanto, acaba afetando todos os gaúchos, não só os que trabalham no campo”,
acrescentou.
Titular da SOP, José Stédile detalhou o trabalho feito para perfuração de poços e
construção de açudes, que, justamente, tem o objetivo de ampliar a capacidade de
reservação de água no Rio Grande do Sul. “Infelizmente, há muita burocracia, e a troca de
comando nas prefeituras prejudicou o trabalho. Mas estamos felizes, porque a nossa meta
tem sido cumprida e seguiremos trabalhando para minimizar os danos”, afirmou.
Conforme o titular da SPGG, Claudio Gastal, que apresentou o resultado do Plano até
aqui, a secretaria tem o objetivo de fazer o meio de campo entre as fontes de recursos e as
secretarias que efetivamente executam as obras. “Pelo menos 164 municípios já aderiram e
começaram ou vão iniciar em breve a perfuração de poços, 94 terão novos açudes e 56 vão
receber recursos para horas-máquina e poderão recuperar estradas graças ao nosso
planejamento”, destacou Gastal.
• Clique aqui e acesse a apresentação com um resumo das ações.
• Clique aqui e acesse o Plano de Enfrentamento à Estiagem.
Fonte: Seapdr (publicado em 28/01/2021).
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