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Palavra da Casa

RS anuncia expectativas para safra de inverno
Enquanto os produtores gaúchos aceleram os preparativos para a implantação das culturas de inverno em nosso
Estado, como busca por crédito para financiamento das lavouras, a Emater/RS-Ascar apresenta o primeiro levantamento
com relação à intenção de plantio da safra 2019 no Rio Grande do Sul. Esse levantamento foi realizado na primeira
quinzena de abril em 246 municípios gaúchos (89% da área) que produzem trigo, 62 municípios (90%) produtores de
cevada, 78 municípios (86,41%) produtores de canola e 139 municípios (80%) produtores de aveia no Estado.
Para esta safra de inverno, estimativas indicam que a área de trigo terá um aumento de 4,12%, passando de
710.158 ha na safra passada, de acordo com o IBGE, para 739.404 ha. Apesar do incremento tecnológico empregado na
cultura ano a ano, a produtividade nesta safra reduzirá em -11,21%, ficando em 2.192 kg/ha, contra os 2.469 kg/ha na safra
de 2018. Nesse sentido, a produção de trigo do RS também diminuirá de 1.753.099 toneladas para 1.620.894 toneladas,
registrando um decréscimo -7,54%.
Atualmente, o clima chuvoso e úmido está atrasando o plantio do trigo na região Noroeste do Estado, onde
normalmente é iniciado na segunda quinzena de maio. Ainda assim, 5% da área estimada para esta safra já foi implantada
nessa região. Nas Missões, esse percentual é menor, devido ao fato de o período preferencial do zoneamento agroclimático
ocorrer nas próximas semanas.
Importante avaliar que a safra de trigo diminuiu muito nos últimos anos. Em 2013, considerada a maior já colhida
pelo Estado, foram produzidas 3.351.150 toneladas de trigo no RS, conforme dados do IBGE. Essa tendência de queda há
alguns anos se confirma, em razão das oscilações climáticas, especialmente pelo excesso de chuva nas fases reprodutiva e
de formação de grãos, mas também pelos custos de produção e preços pouco atrativos para o grão, até porque os estoques
mundiais estão altos e o consumo vem diminuindo a cada ano. Um dos desafios para inverter essa tendência é a segregação
das variedades de trigo, o que vai garantir uma produção capaz de atender às demandas de mercados específicos para o
cereal.
A aveia branca grão também apresenta expectativa de aumento de área de 5,28% para esta safra, passando para
299.866 ha (em 2018 foram cultivados 284.826 ha). Já a produtividade e a produção têm projeções de redução de -9,02% e
de -4,22%, respectivamente, atingindo, conforme estimativas iniciais da Emater/RS-Ascar, 2.006 kg/ha, e uma produção de
601.532 toneladas de aveia para o RS.
A cevada também apresenta, neste primeiro momento, intenção de aumento de área de1,44%, passando para
42.414 ha. A produtividade esperada para esta safra é de -7,16%, ficando em 2.073 kg/ha, o que se refletirá na diminuição
de produção de -5,82% para esta nova safra, que já está em implantação nas principais regiões produtoras do Estado, e que
deverá atingir 87.929 toneladas, contra as 93.362 toneladas na safra passada.
Já a canola terá redução de área de -2,42%, diminuindo as expectativas de produtividade em -6,56% e,
consequentemente, de produção de -8,84%, projetando para esta safra uma produção de 41.238 toneladas de canola,
sendo que na safra de 2018 foram produzidas 45.239 toneladas, ainda de acordo com dados do final de safra do IBGE.
Estes são apenas os primeiros números, que serão confirmados a partir da próxima quinzena, quando a
Emater/RS-Ascar inicia o acompanhamento quinzenal sobre as condições das lavouras de inverno, finalizando em
dezembro, com o encerramento da colheita.
Enquanto isso, seguimos torcendo para que os produtores do RS persistam animados e beneficiados pelas
condições meteorológicas futuras, favoráveis ao bom desenvolvimento das lavouras.
Alencar Paulo Rugeri
Diretor técnico da Emater/RS e superintendente técnico da Ascar

DESTAQUES
Emater/RS-Ascar divulga estimativa de safra das culturas de inverno no RS/2019.
Memória Ano 30 – Há 28 anos, a intenção de plantio do trigo foi divulgada na edição nº 114 do Informativo
Conjuntural. A intenção de plantio do grão para 1991, com tendência dominante de aumento da produção,
é analisada com dados retroativos ao período de 1975 a 1990.
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Condições Meteorológicas

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OCORRIDAS NA SEMANA DE 23 A 29/05/2019
A semana de 23 a 29 de maio apresentou chuva intensa e frio no RS. Entre a quintafeira (23) e o sábado (25), a propagação de uma frente fria provocou chuva em todas as
regiões. No domingo (26), o ingresso de ar seco e frio afastou a nebulosidade e provocou o
declínio das temperaturas. Na segunda (27) e terça-feira (28), o deslocamento de uma frente
fria provocou chuva, com temporais e altos volumes acumulados em algumas regiões. Na
quarta (29), ainda ocorreram chuviscos e garoas nas faixas Leste e Nordeste; porém, a
chegada de uma nova massa de ar seco afastou a nebulosidade e manteve o tempo firme,
com temperaturas amenas em todo Estado.
Os valores registrados oscilaram entre 35 e 65 mm em grande parte dos municípios
do Estado, com totais inferiores a 10 mm apenas no Extremo Sul. No Vale do Uruguai,
Missões e Serra do Nordeste, região Metropolitana e no Litoral Norte, os totais variaram
entre 70 e 90 mm, e superaram 100 mm em vários municípios. Os volumes mais elevados
observados na rede de estações INMET/SEAPDR ocorreram em Teutônia (93 mm), Serafina
Corrêa (102 mm), São José dos Ausentes (104 mm), Campo Bom (115 mm), Porto Alegre
(122 mm), Torres (124 mm), Tramandaí (126 mm), São Luiz Gonzaga (127 mm), Bom Jesus
(129 mm) e Vacaria (132 mm).
As temperaturas mínima e máxima ocorreram no dia 26 em Vacaria (4,4°C) e em
Teutônia (24,8°C), respectivamente.

Observação: totais de chuva registrados até as 10 horas de 29/05/2019.
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PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA A SEMANA DE 30/05/2019 A 05/06/2019
Os próximos sete dias terão tempo seco e frio na maior parte do RS. Na quinta-feira
(30/5), o deslocamento de uma frente fria provocará pancadas de chuva, com possibilidade
de temporais isolados na Metade Norte. Na sexta (31/5), o ingresso de ar seco manterá o
tempo firme e com temperaturas amenas na maioria das regiões, mas ainda ocorrerão
chuvas isoladas nas faixas Leste, Norte e Nordeste. No sábado (01/6), há possibilidade de
pancadas de chuva e trovoadas somente no Norte, em áreas mais próximas a SC. A partir do
domingo (02/6), o ar seco e frio predominará em todo Estado e manterá as temperaturas
baixas, com valores abaixo de 5°C em várias localidades e possibilidade de formação de
geadas no Planalto e na Serra do Nordeste.
Os valores previstos deverão ser inferiores a 10 mm na maioria dos municípios da
Metade Sul. No restante do Estado, os totais deverão oscilar entre 20 e 50 mm. No Alto Vale
do Uruguai, Planalto e Serra do Nordeste, os volumes poderão superar 60 mm em algumas
localidades.

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

ESTIMATIVA DE SAFRA DAS CULTURAS DE INVERNO NO RS/2019
A Emater/RS-Ascar divulga os dados da primeira estimativa de safra de grãos de
inverno/2019. Os dados contemplam a área a ser implantada, a produtividade inicial
esperada e a produção total a ser alcançada nessa safra para as seguintes culturas: trigo,
canola, cevada e aveia branca grão. Os dados contemplam também a área de aveia preta a
ser implantada no Estado.
A pesquisa foi realizada na primeira quinzena de abril. Para o trigo, a amostra é de
246 municípios, abrangendo aproximadamente 90% da área de cultivo. Em relação à cevada,
os dados são oriundos de 62 municípios, abrangendo cerca de 90% da área cultivada. A
amostra da canola é de 78 municípios, totalizando 86,41% da área. Para a aveia branca grão,
a pesquisa foi realizada em 139 municípios, representando um pouco mais de 80% do total
da área da cultura no Estado.
Neste tradicional levantamento divulgado pela Emater/RS-Ascar, passa-se a
contemplar também o grão aveia preta, cultura de inverno destinada à dieta na pecuária e
sistematicamente acompanhada pela Instituição desde 2017.
Os dados sistematizados nas tabelas a seguir são obtidos de acordo com a seguinte
metodologia:
 Área (ha): área a ser plantada, segundo projeção dos Escritórios Municipais das 12
regiões administrativas da Emater/RS-Ascar, através de levantamento sobre as
percepções/intenções dos produtores e dos demais atores da cadeia produtiva
(cooperativas, comércio de insumos, bancos, etc.).
 Produtividade (kg/ha): média estadual obtida através das produtividades iniciais
regionais, baseadas na tendência apresentada pelas produtividades médias dos
municípios que compõem cada região, registradas ao longo dos últimos 10 anos.
 Produção (t): projeção da tonelagem resultante da área x produtividade a ser obtida.
 Variação percentual em relação à safra de 2018, cujos dados são do IBGE.
Primeira estimativa da safra de Trigo – 2019/RS
Escritórios Regionais

Área (ha)

Produtividade (kg/ha)

Produção (t)

Bagé

37.544

2.460

92.358

Caxias do Sul

30.019

3.606

108.249

Erechim

24.723

2.523

62.376

Frederico Westphalen

103.480

2.030

210.064

Ijuí

221.119

2.023

447.324

Lajeado

1.653

2.373

3.923

Passo Fundo

49.827

2.540

126.561

Pelotas

4.729

1.966

9.297

Porto Alegre

1.233

2.587

3.190
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Santa Maria

40.718

2.250

91.616

Santa Rosa

201.473

2.089

420.877

Soledade
RS Safra 2019
RS Safra 2018*
Variação

22.885
739.403
710.158
4,12%

1.969
2.192
2.469
-11,21%

45.061
1.620.894
1.753.099
-7,54%

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

Primeira estimativa da safra de Canola – 2019/RS
Escritórios Regionais

1

Área (ha)

Produtividade (kg/ha)

Produção (t)

4.398

1.532

6.738

Caxias do Sul

226

1.011

228

Erechim

64

1.403

90

Frederico Westphalen

2.332

1.052

2.453

Ijuí

7.314

1.095

8.009

Passo Fundo

1.491

1.168

1.741

Santa Maria

5.260

1.450

7.627

Santa Rosa

11.196

1.220

13.659

Soledade
RS Safra 2019
2
RS Safra 2018
Variação

509
32.790
33.604
-2,42%

1.361
1.258
1,346
-6,56%

693
41.238
45,239
-8,84%

Bagé

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
Notas: (1) A cultura não é produzida nos municípios que integram os escritórios regionais da Emater/RS-Ascar de
Lajeado, Pelotas e Porto Alegre.
(2) IBGE/LSPA.

Primeira estimativa da safra de Cevada – 2019/RS
Escritórios Regionais

1

Área (ha)

Produtividade (kg/ha)

Produção (t)

896

2.100

1.882

Caxias do Sul

2.465

4.291

10.577

Erechim

8.850

2.198

19.452

Frederico Westphalen

9.097

1.737

15.801

Ijuí

9.500

1.760

16.720

Passo Fundo

8.559

2.132

18.248

Pelotas

56

1.660

93

Santa Maria

22

1.560

34

2.969
42.414
41.811
1,44%

1.725
2.073
2.233
-7,16%

5.122
87.929
93.362
-5,82%

Bagé

Soledade
RS Safra 2019
2
RS Safra 2018
Variação

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
Notas: (1) A cultura não é produzida nos municípios que integram os escritórios regionais da Emater/RS-Ascar de
Lajeado, Porto Alegre e Santa Rosa.
(2) IBGE/LSPA.
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Primeira estimativa da safra de Aveia Branca grão – 2019/RS
Escritórios Regionais

1

Área (ha)

Produtividade (kg/ha)

Produção (t)

Bagé

13.617

1.480

20.153

Caxias do Sul

17.615

2.579

45.429

Erechim

6.350

2.194

13.932

Frederico Westphalen

31.127

2.141

66.643

Ijuí

111.224

2.094

232.903

Passo Fundo

32.247

1.940

62.559

Pelotas

1.560

1.402

2.187

Porto Alegre

990

1.000

990

Santa Maria

14.632

1.874

27.420

Santa Rosa

56.293

1.919

108.026

Soledade
RS Safra 2019
2
RS Safra 2018
Variação

14.211
299.866
284.826
5,28%

1.498
2.006
2.205
-9,02%

21.288
601.531
628.060
-4,22%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
Notas: (1) A cultura não é produzida nos municípios que integram o escritório regional da Emater/RS-Ascar de Lajeado.
(2) IBGE/LSPA.

Primeira estimativa da safra de Aveia Preta1 - 2019/RS
Escritórios Regionais

2

Área (ha)

Bagé

13.824

Caxias do Sul

13.930

Erechim

14.945

Frederico Westphalen

16.315

Ijuí

65.322

Passo Fundo

18.557

Pelotas

2.167

Porto Alegre

12

Santa Maria

21.944

Santa Rosa

68.535

Soledade
RS Safra 2019
RS Safra 2018
Variação

13.015
248.566
229.181
8,46%

Fonte: Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de Informações e Análises.
Notas: (1) Por se tratar de uma cultura que só recentemente tem ganho destaque como alternativa para a dieta animal, não
há dados para a produtividade e produção, projetadas aqui a partir de estimativas iniciais sinalizadas segundo os mesmos
critérios utilizados para culturas mais tradicionais, acompanhadas pela Emater/RS-Ascar desde há quatro décadas.
(2) A cultura não é produzida nos municípios que integram o escritório regional da Emater/RS-Ascar de Lajeado.

A visualização dos dados sistematizados nas tabelas acima é apresentada nos mapas
que seguem.
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Fonte: Emater/RS-Ascar – Gerência de Planejamento – Núcleo de Informações e Análises. Gerência Técnica – Núcleo de
Desenvolvimento Social.

De praxe, a Emater/RS-Ascar monitora os dados apresentados nesta estimativa de
safra das culturas de inverno a partir da implantação das culturas e ao longo do ciclo
produtivo desses grãos.

Há 28 anos, a intenção de plantio do trigo foi divulgada na edição nº 114 do
Informativo Conjuntural, publicada na primeira semana de junho de 1991.
A seção PANORAMA GERAL abre mencionando a estiagem à época, que vinha
comprometendo a semeadura das lavouras de inverno. Na sequência, destaca a intenção de
plantio do trigo, com tendência dominante de aumento da produção do grão, então a
principal lavoura de inverno no Estado.
A análise sobre a intenção de plantio é produzida a partir de dados de produção e
rendimento das lavouras de trigo, sistematizados para o período de 1975 a 1989. No
segundo conjunto de gráficos, os dados contemplam produção, rendimento e área no
período entre 1981 e 1990.
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CULTURAS DE VERÃO
Milho
Cultura em final de colheita. Restando apenas 3% da área, a produtividade repete
mais um bom ano para a lavoura de milho no Estado; inclusive supera as expectativas,
elevando a produtividade média. As lavouras irrigadas obtiveram rendimentos de 12
toneladas por hectare.
Fases da cultura do milho no Rio Grande do Sul
Milho 2019
Fases
Plantio
Germinação/Des. vegetativo
Floração
Enchimento de grãos
Maduro e por colher
Colhido

Safra atual
Em 30/05
Em 23/05
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
5%
97%
95%

Safra anterior
Em 30/05
100%
0%
0%
3%
9%
88%

Média*
Em 30/05
100%
0%
0%
2%
10%
88%

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

No Alto Jacuí, região Celeiro e Noroeste Colonial, parte da área cultivada para
silagem e implantada em janeiro será destinada à colheita de grãos, pois o longo período de
alta umidade impossibilitou o corte da cultura e as plantas estão passando do ponto ideal
para confecção de silagem. A alta umidade durante o ciclo destas lavouras implantadas em
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janeiro provocou grande incidência de doenças radiculares e consequentemente morte e
queda de plantas.
No Alto da Serra do Botucaraí, o predomínio de tempo chuvoso na semana
desacelerou a colheita de lavouras com implantação tardia. A maior parte delas é formada
em restevas de fumo e em terrenos declivosos onde a colheita é manual.
Mercado (saca de 60 quilos)
O mercado se mantém aquecido, mantendo pequenos aumentos semanais. Nessa
semana, o aumento do preço médio da saca foi de R$ 0,43%, chegando aos R$ 30,08,
estando ainda 19,74% abaixo do valor médio do mesmo período do ano anterior. Preços
sendo praticados entre R$ 28,00 e R$ 36,00/sc., conforme o levantamento semanal de
preços realizado pela Emater/RS-Ascar.
Milho - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Milho (R$ 30,08/saca de 60 kg)
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nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.

Soja
No que se refere às fases da cultura a campo, a safra da soja está basicamente
encerrada no RS, restando finalizar apenas resquícios de áreas pontuais da cultura. A
colheita foi concluída com boa produtividade. Cultura em entressafra.
Mercado (saca de 60 quilos)
O produto vem recuperando patamares de preços e nessa semana houve novo
aumento no valor médio da saca pago ao produtor, chegando à cotação de R$ 70,85.
Embora essa cotação corresponda a 2,06% a mais em relação à da semana anterior, está
ainda 12,65% abaixo do valor no mesmo período do ano passado, que era de R$ 81,11.
Produtores vêm acompanhando as informações de atraso no plantio da cultura nos
Estados Unidos, o que tem possibilitado melhora nos preços na bolsa de valores de Chicago
e aumento do prêmio pago nos portos brasileiros.
Propostas de contratos futuros na região de Ijuí têm início, com valores próximos a
R$ 74,00.
Cotações na região Noroeste: farelo de soja a granel - R$ 1.300,00/ton.; casca de soja
a granel - R$ 600,00/ton. Tais cotações foram registradas pelo escritório municipal de
Guarani das Missões, um dos 46 municípios que integram a região administrativa da
Emater/RS-Ascar de Ijuí.
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Comparativo percentual do preço médio semanal da Soja (R$ 70,85/saca de 60 kg)

Soja - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg
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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.
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.

Arroz
Com o encerramento da colheita, seguem as práticas de secagem, beneficiamento e
armazenamento, e os produtores direcionam preferencialmente à comercialização. O preço
do produto continua em elevação de forma gradual. Os arrozeiros ainda aguardam melhores
cotações para proceder as suas vendas.
A busca por melhores preços de insumos também ocorre, já que a cultura tem um
alto investimento em adubação de base e cobertura.
Mercado (saca de 50 quilos)
Novamente a saca de arroz em casca no RS teve pequeno aumento na semana, de
0,66%, subindo para R$ 44,13, o que corresponde a 15,31% acima do valor de um ano atrás,
no entanto 9,53% abaixo do valor da média histórica geral para o Estado, de acordo com o
levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar.
Nos engenhos de beneficiamento de arroz na região Centro-Sul, Lagunar e Litoral
Norte, o preço variou de R$ 42,00 a R$ 48,00/sc., dependendo da qualidade do arroz e do
prazo de pagamento. Esses valores são preços pagos pela indústria local de beneficiamento
de grãos.
Arroz em casca tipo 1 (saca de 50 kg)
 Variedades Puita, Guri e Pampa - acima de 64% de grãos inteiros – entre R$ 47,00 e
R$ 48,00/sc.
 Variedade 424 - acima de 64% - R$ 46,00/sc.
 Variedade Irga 417 - R$ 45,00/sc.
Arroz - preço médio pago ao produtor - R$/saca 50 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Arroz (R$ 44,13/saca de 50 kg)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.
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Feijão 2ª safra
Da área a ser colhida da safrinha no Estado, restam ainda 32%; já se encontram
maduros e por colher 27%.
Diferentemente da semana anterior, as condições meteorológicas não foram
benéficas ao desenvolvimento da safrinha. A alta umidade no final do ciclo da cultura está
comprometendo a qualidade dos grãos de muitas lavouras. Em algumas áreas, as poucas
áreas aprontadas, colhidas nesta semana, e outras em maturação apresentaram grãos
germinados e mofados no interior das vagens, diminuindo o seu potencial produtivo.
Fases da cultura do feijão 2ª safra no Rio Grande do Sul
Feijão 2ª safra 2019
Fases

Safra atual

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

Em 30/05

Em 23/05

100%
0%
0%
5%
27%
68%

100%
0%
0%
7%
30%
63%

Safra anterior

Média*

Em 30/05

Em 30/05

100%
0%
0%
3%
17%
80%

100%
0%
0%
2%
16%
82%

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

O preço pago ao produtor está relacionado com a qualidade do produto. Para o feijão
de boa qualidade, o preço está em elevação, atingindo valores próximos a R$ 200,00/sc.;
para o produto com grãos brotados, o valor é de R$ 60,00/sc.
Mercado (saca de 60 quilos)
Após vários períodos em queda, a saca de feijão preto no Estado teve pequena
reação na semana, subindo 0,13%, com preço médio em R$ 156,67, conforme levantamento
semanal de preços da Emater/RS-Ascar.
Feijão - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Feijão (R$ 156,67/saca de 60 kg)
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valor nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.
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CULTURAS DE INVERNO
Trigo
A característica da semana, de elevada umidade no solo, dificultou o avanço da
semeadura do cereal no Estado, além de ter permitido poucas das atividades relacionadas
com o preparo das lavouras e a dessecação. Em algumas áreas de coxilha, os produtores
conseguiram realizar um pouco de plantio de trigo; porém no geral, a maioria dos
produtores não o fizeram. Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, já foram plantados
8% da área estimada para esta safra.
As áreas implantadas na região Celeiro estão apresentando boa emergência, mas
com coloração amarelada devido à falta de luminosidade e alta umidade. Na Fronteira
Noroeste e Missões, a pouca luminosidade dificulta a emergência e a germinação das áreas
semeadas com trigo.
Os produtores aguardam condições adequadas de umidade no solo para realizar o
plantio, e isso implica em concentração do plantio numa janela de tempo menor, tendo em
vista o clima prejudicial para a prática até o momento.
As lavouras dessecadas há mais tempo já estão apresentando emergência de azevém,
necessitando de novo manejo.
Mercado (saca de 60 quilos)
O levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar indica pequena
retração na cotação do trigo no Rio Grande do Sul, sendo comercializado a R$ 40,35/sc. em
média. Isso representa uma redução de -0,42% em relação ao preço da semana anterior, que
foi de R$ 40,52/sc.
O preço para o trigo disponível em Cruz Alta é de R$ 46,00/sc.
Trigo - preço médio pago ao produtor - R$/saca 60 kg

Comparativo percentual do preço médio semanal do Trigo (R$ 40,35/saca de 60 kg)
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Observação: Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são corrigidos por valor
nominal. Ano anterior e Médias (2014-2018) são corrigidos pelo IGP-DI.

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.

Canola
A implantação da cultura apresenta atraso em virtude das condições climáticas de
maio, com dias chuvosos e elevada umidade do solo. Produtores encontram dificuldade no
controle de ervas, principalmente azevém.
As lavouras implantadas apresentam boa emergência e desenvolvimento inicial
rápido, com bom estande de plantas e porte aproximado de cinco centímetros de altura.
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Produtores esperam bons rendimentos com o investimento de variedades com maior
potencial produtivo.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, já foram semeados 67% da área
prevista, que se encontram em germinação e desenvolvimento inicial.
Mercado (saca de 60 quilos)
O preço médio da canola praticado na semana foi de R$ 64,00/sc. nas regiões do Alto
Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, e de R$ 68,13/sc. na Fronteira Noroeste e Missões, um
aumento significativo comparado à semana anterior, que era de R$ 67,63/sc.

Cevada
A semana foi desfavorável para a realização do plantio. Nas regiões do Alto Jacuí,
Celeiro e Noroeste Colonial, as primeiras lavouras implantadas apresentam boa emergência.

Aveia branca
A aveia branca está praticamente toda plantada na Fronteira Noroeste e Missões. No
entanto, além do ataque de lagartas, há incidência de doenças foliares nas lavouras, causada
pelo excesso de umidade; tal incidência terá reflexos na produtividade da cultura.
Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, a implantação da cultura
sofreu atraso também devido às condições climáticas, situação preocupante em função do
fechamento do período recomendado para plantio pelo zoneamento agroclimático. As
lavouras já implantadas apresentam crescimento rápido, estiolamento das plantas e
amarelecimento das folhas basais.
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Hortigranjeiros

SITUAÇÕES REGIONAIS
Nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste, os produtores de olerícolas realizam os
serviços de encanteiramento, semeadura, transplante de mudas e controle de invasoras.
Alguns produtores estão retirando a sombrite devido à redução da luminosidade. Os cultivos
hidropônicos e semi-hidropônicos, em ambientes protegidos, têm mantido a oferta de
produtos, porém em volumes menores e com preços mais elevados. As frutíferas estão
recebendo os tratos culturais, como monitoramento de pragas e tratamentos fitossanitários.
Os citros estão em colheita em alguns locais. Inicialmente o maior volume comercializado é
de tangerinas. Os pomares estão com carga elevada, com boa qualidade e calibre, e a
expectativa de produtividade é semelhante à da safra passada.
Nas regiões Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, a continuidade da alta umidade
segue dificultando o manejo das culturas em cultivo a campo. O longo período com pouca
insolação tem reduzido o crescimento das plantas, especialmente as folhosas. Na alface tem
se percebido a incidência de doenças fúngicas. A mandioca apresenta aumento da incidência
de bacteriose, tanto na parte aérea como nas raízes, com algum apodrecimento das
mesmas. A semana com alta umidade também tem prejudicado a colheita das frutas cítricas.
A cultura do morangueiro encontra-se em final de implantação. Observa-se intensificação da
procura por mudas frutíferas na região, em especial para pomares domésticos.
Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, a ocorrência de chuvas pesadas
compromete a produção de olerícolas, período em que também é intensificada a
implantação de hortaliças para consumo familiar. Há uma tendência de aumento das áreas
cultivadas em sistema hidropônico e semi-hidropônico. Mesmo com a aplicação correta dos
pacotes tecnológicos oferecidos, especialmente irrigação e plasticultura, a qualidade dos
produtos apresenta os sintomas de redução de luminosidade e excesso de umidade.
Observou-se uma redução das áreas para cultivo comercial da batata-doce, cultura que se
encontra em colheita. Os cultivos atuais são de alface, repolho, cenoura, beterraba, rúcula,
rabanete, couve-flor e brócolis, principalmente cultivados no outono-inverno. No comércio
as hortaliças ainda estão com os preços elevados. Nas feiras locais, vem diminuindo a
disponibilidade de folhosas. Nas frutas, foi intensificada a colheita das plantas cítricas, que
vêm apresentando boa produtividade de bergamota, laranja e também do limão Taiti. Em
alguns pomares, no entanto, vêm ocorrendo ataques significativos de bicho-furão dos citros,
mosca-das-frutas e percevejos. Constata-se neste ano o grande ataque de ácaros da falsa
ferrugem em laranjas e bergamotas, que prejudica a apresentação das frutas.
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OLERÍCOLAS
Alho
Na região da Serra, áreas das variedades precoces, como a Chonan, estão em
processo de implantação; porém, as constantes chuvas propiciam altos teores de umidade
do solo, fato que tem restringido uma maior intensidade de práticas culturais.
Excepcionalmente, as primeiras lavouras da cultivar tardia São Valentin, por decisão pessoal
do alhicultor, também estão sendo plantadas. O argumento desses produtores é que o fato
de a planta ter mais tempo de vegetação amplia o porte da parte aérea e,
consequentemente, o calibre do bulbo. A grande maioria do volume a ser implantado nos
meses de junho-julho permanece nas câmaras-frias, sob o processo de vernalização.
Esse choque de frio tem por objetivo a uniformização das plantas na lavoura, o
encurtamento de ciclo vegetativo e a obtenção de bulbos maiores, com mais firmeza e
intensidade da coloração arroxeada. O estoque de bulbos da safra passada se encaminha
para o final, e os preços têm refletido a menor oferta. Os preços médios na propriedade por
quilograma são os seguintes: Classe 7 - R$ 9,00; classe 6 – R$ 8,00; classe 5 – R$ 7,00; 4 a R$
6,00 e a classe 3 a R$ 5,00.
Brássicas e folhosas
Na grande região Metropolitana, a oferta está prejudicada pelas condições do clima.
O preparo de solo para plantio de hortaliças pouco evolui. Boa parte das lavouras
implantadas está sendo perdida. A baixa luminosidade, o excesso de umidade e a ação das
chuvas intensas ou constantes reduzem o desenvolvimento das plantas e, em alguns casos,
vêm causando o apodrecimento dos canteiros plantados. O tratamento das pragas e
moléstias vem sendo pouco eficaz. Estas situações justificam a manutenção de preços
elevados para as brássicas e as folhosas.
Tomate
Na região do Litoral Norte, os cultivos deste período de outono, tradicionais na
região, estão na fase de desenvolvimento vegetativo, frutificação e colheita. No entanto,
encontram-se muito prejudicados pelas constantes chuvas na encosta da Serra, o que
deverá fazer com que o abastecimento ocorra por parte de outras regiões produtoras. O
tomate está sendo vendido por R$ 85,00/cx. de 20 quilos tipo extra; para tomates tipo
cereja, o preço é próximo a R$ 5,00/kg.

FRUTÍCOLAS
Quivi
Na região da Serra, segue tranquila a colheita da safra da cultura, apresentando
frutos de ótimo calibre, sanidade e produtividades bastante variadas. Também os pomares
apresentam grandes nuances quanto ao estande e à sanidade A cultura continua em fase
crítica pelas perdas de plantas adultas, dificuldades de obtenção de mudas de melhor
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qualidade e, principalmente, de garantia de ausência de fitopatias. Muitos quivicultores
optam, nesse quesito, por produzir suas próprias mudas na propriedade, desde a geração do
porta-enxerto por meio de sementes da cultivar Bruno e, posteriormente, no pomar, a
enxertia com a variedade copa planejada. Os danos causados pelo granizo de final de
outubro passado é outro fator que afeta o aspecto e a produtividade dos pomares. Pela
baixa produção e oferta reduzida de frutas, o mercado permanece aquecido e comprador.
Os preços médios na propriedade estão em R$ 3,00/kg para frutas de maior calibre e em R$
2,50/kg para as de menor calibre.

Citros
As chuvas continuadas das últimas semanas têm prejudicado a colheita das frutas
cítricas na região do Vale do Caí. Todas as cítricas em colheita caem precocemente em
função do excesso de umidade, que também é responsável pela maior ocorrência da
podridão denominada bolor verde, causada pelo fungo Penicillium digitatum, ampliando as
perdas.
As cultivares de bergamotas Caí e Poncã tem maior volume de frutas colhido,
respectivamente 15% e 10% (veja quadro). Os preços recebidos pelos citricultores sofreram
redução na última quinzena em decorrência do maior volume ofertado, estando em média a
R$ 15,00/cx. de 25 quilos para a Caí e para a Poncã.
Entre as laranjas, está em colheita e comercialização a laranja Céu precoce, fruta com
pouca acidez, característica que permite seu consumo ainda não completamente madura. O
preço médio recebido pelos citricultores está em R$ 17,00/cx. de 25 quilos. Também está em
colheita a laranja Shamouti, excelente fruta de mesa, de origem israelense, que tem tido
muito boa aceitação na Ceasa de Porto Alegre, com preço médio de R$ 22,0/cx. Para a
Seleta, outra laranja de mesa, os citricultores receberam em média R$ 19,00/cx. Para a
umbigo Bahia, os citricultores estão recebendo R$ 30,0/cx.
A lima ácida Tahiti, popular limão da caipirinha, tem floração e produção durante
todo o ano, sendo que atualmente está no auge a colheita do primeiro semestre. O preço
recebido pelo citricultor está em média R$ 18,00/cx. de 25 quilos. O excesso de oferta desta
fruta tem mantido os preços baixos nas últimas semanas.
O percentual colhido e os preços das frutas cítricas no Vale do Caí para caixas de 25
quilos são apresentados abaixo.
Citros – Percentual de área colhida na região do Vale do Caí
Fruta

Percentual colhido até 24/05/2019

Bergamota Caí
Bergamota Poncã
Laranja Céu precoce
Laranja Shamouti
Laranja Seleta
Laranja umbigo Bahia
Lima ácida Tahiti

15%
10%
15%
10%
10%
5%
40%

Fonte: Emater/RS-ASCAR. Escritório Regional de Lajeado.
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COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS – CEASA/RS
Dos 35 principais produtos analisados semanalmente pela Gerência Técnica da
CEASA/RS, tivemos 22 produtos estáveis em preços, oito em alta e cinco em 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. Dois produtos destacaram-se em alta
e um produto destacou-se em baixa.
Agrião – de R$ 1,00 para R$ 1,67/molho (+ 67,00%)
Com o excesso de chuvas nos últimos períodos, a cultura do agrião sofreu danos. A
elevação da cotação de atacado se deu naturalmente nesta terça-feira, pelo contraste entre
a pequena oferta realizada pelos produtores desta hortaliça-folha e a procura normal
expressada pelo varejo.
Tomate Caqui longa vida – de R$ 3,25 para R$ 5,00/kg (+ 53,85%)
O tomate produzido no RS tem qualidade mediana e limitou-se a 60% do total
comercializado. Na região Sudeste do Brasil, com a redução das temperaturas e da
insolação, esta hortaliça-fruto diminuiu sua velocidade de aprontamento para colheita. Com
a diminuição da oferta, as cotações subiram.
Morango – de R$ 18,00 para R$ 12,00/kg (- 33,33%)
A procura pelo produto foi muito boa no Dia das Mães, quando, levada pela tradição,
a população se permitiu custear esta fruta a preços mais altos para confecção de trufas e
tortas. Atualmente, refletida no mercado atacadista, a retração dos consumidores foi forte,
definindo o preço a R$ 12,00/kg.
Hortigranjeiros em variação semanal de preço – Ceasa/RS
Produtos em alta
Agrião
Alface
Batata Inglesa
Brócolis
Couve
Couve-Flor
Limão Taiti
Tomate Caqui L. Vida

Unidade
molho
pé
kg
unid.
molho
cab.
kg
kg

Produtos em baixa
Beterraba
Cenoura
Moranga Cabotiá
Morango
Vagem

21/05/2019
(R$)
1,00
1,50
2,40
2,50
1,25
2,92
1,39
3,25
21/05/2019
(R$/kg)
2,25
3,00
1,39
18,00
5,00

28/05/2019
(R$)
1,67
1,67
2,60
2,92
1,50
3,33
1,67
5,00
28/05/2019
(R$/kg)
2,00
2,75
1,25
12,00
4,50

Aumento
(%)
+67,00
+11,33
+8,33
+16,80
+20,00
+14,04
+20,14
+53,85
Redução
(%)
-11,11
-8,33
-10,07
-33,33
-10,00

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

Erva-mate
Nas regiões dos vales do Taquari e Caí, a cultura está em fase de estagnação da
brotação. Os preços praticados apresentam-se estáveis no período: para produto
convencional, de R$ 12,00 a R$ 14,00/arroba; erva-mate Nativa, R$ 14,00/arroba; nativa
sombreada, de R$ 14,00 a 15,00/arroba; orgânica, de R$ 18,00 a R$ 20,00/arroba. A
comercialização da produção está dentro da normalidade. Embora o excesso de chuvas
venha prejudicando as operações de colheita, não acarretou falta de matéria-prima nas
ervateiras. Há poucos registros de ataque de pragas.
Nesta época, os produtores estão realizando coleta de amostras de solo, operações
de colheita e preparo de áreas para novos plantios. No último mês, o clima chuvoso e
relativamente quente pode refletir-se em queda de folhas.
Os produtores de mudas têm expectativa de boas vendas neste outono-inverno,
sendo que alguns têm toda produção já vendida. As regiões são grandes produtoras de
mudas e boa parte é exportada para outros polos ervateiros.
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Criações

PASTAGENS
As pastagens de inverno apresentam bom desenvolvimento, com as condições de
umidade e temperatura que favorecem os cultivos. No entanto, o solo com alta umidade
exige cuidados no manejo, para evitar o barro e a compactação das áreas.
O campo natural está começando a sentir efeitos das baixas temperaturas que,
aliadas à baixa luminosidade característica da época, reduz o potencial de produção. Nas
áreas antes diferidas que estão sendo pastoreadas, há tendência de redução do rebrote, o
que em seguida diminui consideravelmente a oferta de forragem. Época típica de ajuste de
lotação.
Em algumas regiões, nota-se o estabelecimento de pastagens de trevos e cornichão
oriundos do banco de sementes do solo; porém a taxa de crescimento dessas espécies é
reduzida no momento.
Na região Sul, as pastagens nas restevas de soja apresentam bom desenvolvimento,
com algumas áreas em pastoreio. Por outro lado, com o início das baixas temperaturas, as
restevas de arroz estão diminuindo seu potencial.
No município de Bagé, nas pastagens de inverno implantadas em março nas restevas
de soja já há gado em pastoreio.
Em Hulha Negra, as atividades de plantio das lavouras de aveia para semente estão
temporariamente paralisadas devido ao excesso de umidade no solo. As áreas semeadas na
semana anterior estão em fase de estabelecimento inicial, com algum prejuízo à população
de plantas devido ao clima chuvoso. O plantio realizado em maio permite a colheita em
outubro, não acarretando em atrasos no plantio da soja, que deve ser feito na sequência.
São cultivadas aveia preta e aveia branca, consideradas mais rústicas do que trigo e cevada.
Geralmente o investimento se resume à aquisição de sementes para o plantio, de pequenas
quantidades de adubo, aplicação de nitrogênio em cobertura e fungicidas, conforme o
potencial produtivo e as condições climáticas na fase reprodutiva.

BOVINOCULTURA DE CORTE
O estado corporal dos rebanhos ainda é bom; porém, neste período as pastagens
naturais estão mais fibrosas, ocorrendo perda na qualidade nutricional das forrageiras. Esta
época requer ações por parte dos produtores quanto à nutrição dos rebanhos, como
providenciar adequações da carga animal e utilizar sal mineral proteinado.
Continuam os diagnósticos de gestação, indicando boas taxas de prenhez das
matrizes, que são colocadas em potreiros com boas pastagens. Os touros permanecem nos
rebanhos apenas nas propriedades onde não é realizada temporada de monta. As raças
predominantes dos touros são Aberdeen, Red Angus, Devon e Hereford.
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São realizados trabalhos de monitoramento e controle sanitários. Esta semana
encerra o período de vacinação contra febre aftosa de bovinos e bubalinos. A declaração de
vacinação deve ser feita no serviço veterinário oficial.
Na região de Santa Rosa, as temperaturas mais baixas, as chuvas e o pouco sol da
semana têm prejudicado o rebanho bovino, já que o gado caminha bastante em busca de
sítios de pastejo mais secos e também em função da mantença, que aumenta em função do
pelo molhado.
Comercialização
Na região da Campanha, a comercialização do boi gordo continua com preço estável.
Nesta época, ocorrem os remates de outono de terneiros, terneiras e vaquilhonas, o que
elevou o preço pago para os terneiros; porém, em relação às demais categorias, o gado
continua com os mesmos patamares de preços.
Na região de Caxias do Sul, a demanda de todas as categorias dos bovinos tem se
mantido estável nas últimas semanas.
Na região de Pelotas, quanto ao mercado, a oferta de boi gordo diminuiu, refletindo
em melhora nos preços. O município de Piratini registra bastante demanda por terneiros,
tanto para exportação como para colocar nas restevas de soja.
Preços pagos nos remates (R$/kg vivo) em algumas regiões do Estado
Categorias
Boi gordo
Vaca gorda
Vaca de invernar
Terneiro
Terneira
Novilho de invernar
Novilho de sobreano
Novilho 2 anos
Vaca descarte
Novilha 2 anos
Búfalo

Campanha
5,00 a 5,55
4,40 a 5,10
3,70 a 4,30
6,00 a 6,50
4,50 a 5,80
-

Caxias do Sul
5,50
4,50
6,00
5,20
5,20
4,00
5,00

Sul
5,00 a 5,30
4,30 a 4,70
6,00 a 6,50
-

Centro-Sul
5,39
4,40
6,12
5,60
4,70

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais de Bagé, Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre.

Na região de Erechim, o mercado da bovinocultura de corte está aquecido,
especialmente o mercado de bezerros, que foram comercializados entre R$ 5,00 e R$
6,00/kg vivo. O boi gordo foi comercializado entre R$ 5,00 e R$ 5,50/kg vivo, variando com a
qualidade, o tamanho e a raça dos animais.
Na região de Santa Maria, o preço do boi teve acréscimo de seis centavos em relação
à semana anterior, ficando em R$ 5,39/kg vivo. O preço do boi gordo neste mês de maio
teve um reajuste de 18 centavos por quilo, ou seja, 3,45% de aumento. O preço da vaca
aumentou cinco centavos em relação à semana anterior, ficando em R$ 4,67/kg.
No Estado, o preço da vaca para abate variou entre R$ 4,30 e R$ 5,15/kg vivo, com
preço médio de R$ 4,67/kg vivo, apresentando um aumento de +2,86%, em relação à
semana anterior, que era de R$ 4,54/kg vivo. O preço do boi para abate variou entre R$ 5,00
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e R$ 5,80/kg vivo, com preço médio de R$ 5,30/kg vivo, apresentando um aumento de
+1,92%, em relação à semana anterior, que era de R$ 5,20/kg vivo, conforme o
levantamento semanal de preços da Emater/RS-Ascar.

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

Comparativo percentual do preço médio semanal do Boi (R$ 5,30/kg vivo)
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.

Preços da pecuária de corte nas principais praças de comercialização do Estado
Município
Alegrete
Arroio Grande
Bagé
Bom Jesus
Caçapava do Sul
Cachoeira do Sul
Canguçu
Dom Pedrito
Encruzilhada do Sul
Frederico Westphalen
Ipê
Jaguarão
Júlio de Castilhos
Lagoa Vermelha
Palmeira das Missões
Pelotas
Santa Maria
Santana do Livramento
Santiago
Santo Antônio da Patrulha
Santo Antônio das Missões
Santo Cristo
São Borja
São Gabriel
Teutônia
Uruguaiana

Boi gordo (R$/kg vivo)
530
5,20
5,20
5,70
5,40
5,40
5,00
5,05
5,30
5,00
5,10
5,10
5,35
5,80
5,50
5,15
5,25
5,25
5,50
5,50
5,35
5,40
5,40
5,25
5,20
4,65

Vaca gorda (R$/kg vivo)
4,90
4,40
4,95
4,80
4,67
4,30
4,30
4,40
4,60
4,50
4,50
4,50
4,50
4,70
4,35
4,84
4,60
4,70
4,70
5,15
5,15
4,70
4,85
4,70
3,80

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em: 30 mai. 2019.
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BOVINOCULTURA DE LEITE
De maneira geral os rebanhos de bovinos de leite apresentam desempenho menor, e
a produção começa a diminuir. Produtores que estão utilizando o sistema de piqueteamento
nas pastagens têm conseguido um melhor aproveitamento das forrageiras. Para evitar
perdas, os produtores fornecem silagem e ração de forma a suplementar o déficit alimentar,
pois em alguns locais as pastagens de inverno ainda não apresentam condições plenas para
o pastoreio.
O excesso de umidade no solo já causa alguma dificuldade no manejo dos animais
devido ao barro; há muitos relatos de ocorrência de mamite, o que afeta a qualidade do leite
e o preço recebido, além de agregar custos com o tratamento.
Neste período ocorre o desenvolvimento inicial de pastagens cultivadas de inverno e
início do fornecimento de silagem para as vacas em lactação, visando a manutenção dos
animais e a produção de leite.
Quanto à sanidade, dia 31 de maio termina o período para vacinação contra a febre
aftosa. Há relatos de incidência de ectoparasitas, cenário agravado pelo atraso nas baixas
temperaturas e pela elevada umidade no período. Os produtores devem apresentar até o
final de maio a declaração anual do rebanho.
Na região de Santa Rosa, as chuvas excessivas e a alta umidade nesta última semana
impediram o andamento do plantio das forrageiras de inverno e o pastejo normal das
pastagens implantadas no cedo. Também o acesso a muitas propriedades está dificultado,
devido às más condições de alguns trechos das estradas.
As pastagens de aveia foram as mais afetadas pelo ataque de lagarta e apresentam
baixo desenvolvimento inicial. Em alguns casos, ocorreu perda total e replantio de áreas. Nas
áreas de pastagem, o pisoteio intensifica a compactação do solo e reduz o aproveitamento
do pasto, que fica embarrado e acamado, sendo rejeitado pelos animais.
Na região de Ijuí, vem ocorrendo forte pressão das empresas compradoras para os
produtores aumentarem o volume mínimo de produção, a fim de viabilizar o transporte com
caminhões maiores e rotas menores.
Comercialização
Os preços recebidos variam de acordo com o volume de leite e com os parâmetros de
proteína, gordura e contagem de células somáticas – CCS, conforme Instrução Normativa 62
do Mapa. Na região de Santa Maria, o preço médio do litro apresentou acréscimo de um
centavo em relação à semana anterior, ficando em R$ 1,24/L; relativamente em relação ao
mês anterior, aumentou oito centavos.
Preços recebidos pelos produtores de leite
Município
Alegrete
Antônio Prado
Bagé
Canguçu
Carlos Barbosa

Preços (R$/L)
1,15
1,37
1,30
1,13
1,22
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Chapada
Dr. Maurício Cardoso
Encruzilhada do Sul
Erechim
Frederico Westphalen
Ibiraiaras
Lagoa Vermelha
Marau
Palmeira das Missões
Passo Fundo
Pelotas
Rio Grande
Santa Maria
Santa Rosa
Santo Augusto
São Lourenço do Sul
Teutônia
Tupanciretã

1,42
1,25
1,10
1,41
1,15
1,37
1,26
1,36
1,30
1,20
1,27
1,14
1,32
1,43
1,35
1,15
1,14
1,20

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em: 30 mai. 2019.

O preço do leite pago pela indústria variou entre R$ 1,10 e R$ 1,43/L, e ficou em
média a R$ 1,26/L, igual à da semana anterior. O preço de comercialização do leite é
acompanhado semanalmente pela Emater/RS-Ascar e publicado no Cotações Agropecuárias.

Comparativo percentual do preço médio semanal do Leite (R$ 1,26/litro)

Leite-preço médio pago ao produtor-R$/litro
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Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento.
Núcleo de Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em 30 mai. 2019.

OVINOCULTURA
Com o início do período de parição, principalmente das raças laneiras Merino e Ideal,
os produtores deverão dar uma atenção especial para as matrizes, preparando-as para o
período de nascimento dos cordeiros. No manejo pré-parto, uma das orientações é vacinar
contra as clostridioses, a fim de proteger as futuras crias. Alguns produtores iniciaram a
esquila pré-parto.
No aspecto sanitário, em algumas propriedades há dificuldades em controlar a
verminose, ainda que estejam utilizando princípios ativos mais recentes.
Informativo Conjuntural. Porto Alegre, n. 1556, p. 25, 30 mai. 2019

Comercialização
Na região de Bagé, as lãs médias e grossas estão sem mercado. Também nesta época
ocorre uma redução na oferta de animais para comercialização. O preço do cordeiro, do
capão e da ovelha para abate está estabilizado.
Preços pagos ao pecuarista na região da Campanha
Produto
Cordeiro
Capão
Ovelha de cria
Ovelha consumo
Lã Merina
Lã Ideal
Lã Corriedale
Lã Rommey Marsh
Lã raças de carne

Unidade
kg vivo
kg vivo
cab.
cab.
kg
kg
kg
kg
kg

Preço (R$)
5,50 a 7,00
4,00 a 6,00
200,00 a 350,00
150,00 a 300,00
28,00
22,00 a 23,50
8,00 a 9,50
6,00
4,00

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

Na região de Pelotas, o mercado de lã está aquecido, com preço alto em função da
cotação do dólar, com maior procura por lãs mais finas. Quanto ao mercado da carne, a
procura por ovinos é constante, porém não existe oferta suficiente.
Preços pagos ao pecuarista na região Sul
Produto
Ovelha
Cordeiro
Capão
Lã Merina
Lã Ideal (Prima A)
Lã Corriedale (Cruza um)
Lã Corriedale (Cruza dois)

Preço (R$/kg vivo)
5,00 a 5,50
6,00 a 7,00
5,00 a 6,20
22,00 a 28,00
18,00 a 24,00
8,00 a 9,00
4,00 a 7,50

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

Na região de Santa Maria, o preço do borrego variou entre R$ 5,10 a R$ 7,00/kg vivo.
O preço médio ficou em R$ 6,16/ kg vivo, caracterizando um aumento de seis centavos em
relação à semana anterior.
O preço do cordeiro para abate recebido pelos pecuaristas variou entre R$ 6,00 a R$
7,00/kg vivo; o preço médio ficou em R$ 6,44/kg vivo, apresentando um aumento de
+0,59%, em relação à semana anterior, que era de R$ 6,39 /kg vivo. O preço da
comercialização do cordeiro para abate é acompanhado semanalmente pela Emater/RSAscar e publicado no Cotações Agropecuárias.
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Preços praticados na comercialização de cordeiros no Estado
Município
Alegrete
Bagé
Dom Pedrito
Encruzilhada do Sul
Jaguarão
Júlio de Castilhos
Santiago
Santo Antônio das Missões
São Borja
São Gabriel
Uruguaiana

Preço (R$/kg)
6,10
5,25
5,00
6,00
6,00
5,50
6,20
5,50
5,50
5,70
5,80

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em: 30 mai. 2019.

SUINOCULTURA
Novos investimentos em pocilgas para produção de suínos confinados, no sistema
em parceria, estão sendo realizados nas regiões produtoras de suínos. Insumos,
especialmente soja e milho, estão com valores mais adequados às criações.
Na região de Erechim, a cotação agroindustrial média do suíno é de R$ 3,30 a R$
3,49/kg vivo para o produtor integrado e de R$ 4,30/kg vivo para o produtor independente.
Na região de Santa Rosa, o preço é de R$ 3,52/kg vivo para o suíno integrado, com
pequena elevação de +0,09% na semana. Estão sendo concluídas pocilgas de terminação em
vários municípios da região, havendo outras em construção e com demanda por reforma e
adequação de instalações. Os preços reagiram no último período e há interesse sobre
informações para novos investimentos.
No Estado, o preço pago pelas agroindústrias integradoras variou entre R$ 3,06 e R$
3,80/kg vivo do suíno para abate, e o preço médio ficou em R$ 3,39/kg vivo, registrando um
aumento de +0,59% em relação à semana anterior que foi de R$ 3,37/kg vivo. O preço da
comercialização do suíno para abate é acompanhado semanalmente pela Emater/RS-Ascar e
publicado no Cotações Agropecuárias..
Preços praticados na comercialização de suínos no Estado
Municípios
Aceguá
Anta Gorda
Carlos Barbosa
Charrua
Erechim
Frederico Westphalen
Ijuí
Marau

Preços (R$/kg vivo)
3,06
3,80
3,40
3,50
3,50
3,10
3,50
3,15

Fonte: Cotações Agropecuárias nº 2077, de 30 de maio de 2019. Emater/RS-Ascar. Gerência de Planejamento. Núcleo de
Informações e Análises. Disponível em: http://bit.do/eRWGv. Acesso em: 30 mai. 2019.
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PISCICULTURA
Dias chuvosos, nublados e frios desafiam a resistência dos peixes. A oferta de
pescado está normalizada. Como ocorreu despesca em muitos tanques e açudes, as chuvas
intensas e a alta umidade estão atrasando a limpeza e manutenção dos açudes e taipas. A
previsão é que as encomendas de alevinos encerrem até maio, antes do inverno.
Comercialização de peixes de água doce
Produto/espécie
Carpas em geral (vivo na propriedade)
Carpa Cabeça Grande (vivo na feira)
Carpa Cabeça Grande (vivo na propried.)
Carpa Capim (vivo na feira)
Carpa Capim (vivo na propriedade)
Carpa Húngara (vivo na feira)
Carpa Húngara (vivo na propriedade)
Carpa Prateada (vivo na feira)
Carpa Prateada (vivo na propriedade)
Carpas em geral (eviscerado)
Carpas em geral (postas)
Tilápia (filé)
Tilápia (filé)
Tilápia (vivo na propriedade)

Região
Erechim
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Erechim
Porto Alegre
Porto Alegre

Preço (R$/kg)
6,00 a 12,00
13,00 a 14,00
5,50 a 7,00
13,00 a 14,00
5,50 a 7,00
13,00 a 14,00
5,50 a 7,00
13,00 a 14,00
5,50 a 7,00
14,00 a 15,00
22,00 a 25,00
15,00 a 25,00
25,00 a 27,00
5,00 a 6,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais de Porto Alegre e Erechim.

PESCA ARTESANAL
Na região de Santa Rosa, está muito baixa a disponibilidade de peixes, em função das
frequentes alterações do nível do rio e da grande quantidade de carreamento de detritos;
em tais condições os pescadores retiram seus materiais da água.
Na região de Pelotas, o período de pesca na Lagoa dos Patos termina neste 30 de
maio; última semana de captura de peixes e camarão. A safra foi abaixo do esperado no
estuário em geral, até o município de São Lourenço do Sul. Na bacia da Lagoa Mirim,
também seguem baixas as capturas em geral, sendo pouca a oferta de pescado.
Preços pagos ao pescador da região Sul
Produto/Espécie
Camarão inteiro
Corvina
Jundiá
Linguado
Peixe-rei
Pintado
Tainha
Traíra

Preços (R$/kg)
12,00 a 25,00
3,50 a 6,00
1,80 a 7,00
8,00 a 12,00
2,50 a 8,00
3,70 a 7,00
2,50 a 3,50
4,50 a 8,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritório Regional de Pelotas.
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Na região de Porto Alegre, os pescadores artesanais estão pescando, mas são baixas
no período a produtividade e a produção geral da pesca embarcada, pesca de cabo e com
outras artes. As espécies com pesca proibida são Bagre, Cação, Cação Viola, Arraia e
Garoupa.
Preços pagos ao produtor no Litoral Norte
Produto/Espécie
Abrótea (filé)
Anchova
Corvina
Linguado (filé)
Pampo
Papa-terra
Peixe-anjo (filé)
Pescada (filé)
Sardinha
Tainha
Tilápia (filé)
Tilápia (eviscerada)
Tilápia (viva)
Carpa capim
Pacu
Traíra

Preços (R$/kg)
15,00
15,00
12,00
25,00
11,00
14,60 a 15,00
16,00
15,00 a 20,80
10,00
15,00 a 16, 50
32,00
20,00
10,00 a 15,00
10,00 a 15,00
10,00 a 15,00
8,00 a 15,00

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

APICULTURA
As chuvas mais frequentes e temperaturas mais baixas prejudicam o desempenho
das colmeias, uma vez que as abelhas ficam com restrições à saída a campo, portanto,
dependentes das reservas da colmeia ou de suplementação nutricional adicional. O apicultor
deve estar atendo e suplementar quando necessário, uma vez que as floradas nesse período
são mais escassas. Erros de manejo nessa época do ano podem comprometer a
produtividade do próximo ciclo de produção. Esse é o período do ano onde ocorre uma
pequena elevação do consumo do mel, em virtude das temperaturas mais frias.
Período de revisão de caixas e de organização geral do apiário, com redução de
alvado para minimizar o frio, limpeza de apiários, reforma de ninhos, melgueiras e caixilhos,
coleta de própolis.
Para os apiários de abelhas meliponídeas, em função do grande período chuvoso, é
necessário verificar as caixas e observar se a quantidade de alimento estocado é suficiente;
em não sendo, deve-se administrar xaropes ou mel de apis misturado com água.
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Comercialização
São registradas dificuldades de comercialização e redução nos preços para os
produtores nas últimas semanas, pois a dependência é muito forte do mercado interno. Com
a proximidade do clima frio, espera-se uma melhora dos preços. A inclusão do mel nos
mercados institucionais tem melhorado o preço pago ao produtor.
Preços praticados na comercialização do mel
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade

A granel (R$/kg)
5,50 a 7,00
7,00
9,00
4,50 a 7,00
5,00
5,00 a 6,00

Embalado (R$/kg)
15,00 a 21,00
20,00
15,00 a 20,00
20,00 e 25,00
15,00 a 20,00
18,00 a 25,00
25,00
15,00 a 20,00
12,00 a 15,00

Fonte: Emater/RS-Ascar. Escritórios Regionais.
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Preços Semanais

COMPARAÇÃO ENTRE OS PREÇOS DA SEMANA E PREÇOS ANTERIORES
(Cotações Agropecuárias nº 2077, 30 mai. 2019)

Produtos

Arroz
Boi
Cordeiro
Feijão
Leite
Milho
Soja
Sorgo
Suíno
Trigo
Vaca

Unidade

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

Semana
Atual

Semana
Anterior

Mês
Anterior

Ano
Anterior

30/05/2019

23/05/2019

02/05/2019

31/05/2018

41,16
5,18
6,37
172,67
1,21
30,30
66,56
24,83
3,32
41,45
4,50
29/0403/05

38,27
5,14
6,25
134,73
1,12
37,48
81,11
24,95
3,31
43,22
4,39
28/0501/06

44,13
5,30
6,44
156,67
1,26
30,08
70,85
24,40
3,39
40,35
4,67

43,84
5,20
6,39
156,47
1,26
29,95
69,42
24,57
3,37
40,52
4,54

27-31/05

20-24/05

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

MAIO
46,40
5,87
6,19
193,71
1,21
31,88
78,72
27,55
4,15
40,51
5,14

Fonte: Emater/RS-Ascar. GPL/NIA. Cotações Agropecuárias nº 2077 (30 mai. 2019).
Notas: 1) Índice de correção: IGP-DI (FGV). 2) Semana Atual, Semana Anterior e Mês Anterior são preços correntes. Ano
Anterior e Médias dos Valores da Série Histórica são valores corrigidos. Média Geral é a média dos preços mensais do
quinquênio 2014-2018 corrigidos. A última coluna é a média, para o mês indicado, dos preços mensais, corrigidos, da
série histórica 2014-2018.

Notas Agrícolas

Inscrições de agroindústrias familiares para a Expointer estão abertas até 7 de junho
Estado tem uma série de medidas para facilitar a implantação e a legalização de
agroindústrias familiares no Rio Grande do Sul
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) recebe até 7
de junho inscrições de empreendedores rurais familiares interessados em participar do
Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer 2019. As agroindústrias devem estar inclusas
no Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf) e podem se inscrever por meio das
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entidades representativas da agricultura familiar (Fetag, Fetraf ou Via Campesina) e dos
escritórios municipais da Emater, conveniada da SEAPDR.
Para este ano, o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer deve contar com
participação semelhante à da edição de 2018, quando 285 expositores dividiram espaços em
uma área de cerca de 7 mil metros quadrados.
Conforme o Departamento da Agricultura Familiar e Agroindústria da SEAPDR, para
participar do processo de seleção a agroindústria precisa estar inclusa no Peaf, com
regularização ambiental, sanitária e tributária. O empreendedor deverá apresentar no
processo de inscrição o extrato da DAP e o registro sanitário válido e atualizado.
Apoio ao empreendedor
O Estado do Rio Grande do Sul desenvolve uma série de medidas para fomentar a
implantação e a legalização de agroindústrias familiares em seus três eixos principais quais
sejam: formalização, gestão e comercialização. Para isso, o Peaf proporciona uma série de
benefícios, como linhas de crédito com condições facilitadas, ampliação da participação dos
agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), orientação para regularização sanitária, tributária e
ambiental, auxílio na elaboração de projetos para construção, reforma ou ampliação de
agroindústrias familiares através do escritório central da Emater, elaboração de layout de
rótulos e adequação com a legislação vigente.
Uma importante medida de apoio às agroindústrias familiares inclusas no PEAF é a
promoção e apoio junto às feiras de expressão municipal, regional, estadual e nacional, as
quais se configuram como espaços fundamentais para a comercialização e divulgação dos
produtos da agricultura familiar.
Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural / SEAPDR. Acesso em 30 de maio de 2019.

Embrapa desenvolve tecnologia para produzir biofertilizantes
à base de algas marinhas
Quando o trator vem aplicando o biofertilizante na lavoura, já se sabe que aumentará
a sua produtividade em torno de 10 a 15%. O que se quer é a produção nacional a partir da
união entre empresa, pesquisa e aporte financeiro. Em uma parceria, a Dimiagro, a Embrapa
Agroenergia, a Embrapii e o Sebrae promovem o desenvolvimento de uma pesquisa que
iniciou em 2018 para a produção de biofertilizantes a partir de macroalgas encontradas na
costa brasileira. Em vídeo produzido pela Embrapa, é possível ver na prática como funciona a
aplicação
do
produto.
Acesse
o
link
e
assista
ao
vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=5zxMYUufwwk&t=25s
O diretor comercial da Dimiagro, Gregori Vieira, explica que a grande vantagem para
o investimento dessa tecnologia é a redução de custos da importação do extrato de algas
oriundas de países com baixas temperaturas, como Canadá e países da Europa. De acordo
com Gregori, essa tecnologia atuará na produção em larga escala de extrato de algas no País,
reduzindo a dependência de importação de outros países.
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César Miranda, pesquisador da Embrapa Agroenergia, apresenta o funcionamento e
como o produto age nas plantações. O extrato de algas é muito empregado em culturas
perenes e também anuais, em países da Europa e nos Estados Unidos. “Queremos produzir
um extrato de alga totalmente brasileiro, por isso buscamos a Embrapa. E, com o apoio da
Embrapii, isso será possível”, conta Gregori.
Essa pesquisa só foi possível por causa de uma grande parceria. Outras tecnologias
também podem ser geradas dessa forma, por meio da Unidade Embrapii/Embrapa
Agroenergia. Nesse modelo, a empresa parceira aporta 1/3 do valor, a Embrapa entra com
seu quadro técnico e a sua estrutura, além de aportar valor equivalente, e o restante do
recurso é proveniente da Embrapii. “São tecnologias personalizadas e que estão de acordo
com o produto de interesse da empresa”, destaca Patrícia Abdelnur, pesquisadora da
Embrapa Agroenergia e coordenadora dessa Unidade Embrapii. Saiba como ser parceiro:
www.embrapa.br/agroenergia/embrapii. Para conhecer mais sobre a tecnologia, assista ao
vídeo, que também foi ao ar no programa Dia de Campo da Embrapa.
Fonte: Agrolink (acesso em 30/05/2019)
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