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COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 12/Abr/2021 a 16/Abr/2021

Boi Vaca

Mínimo R$ 9,20 R$ 8,25

Médio (*) R$ 9,71 R$ 8,76

Máximo R$10,50 R$ 9,50

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHELL

16/Abr/21

Mai/21
Jul/21
Ago/21
Set/21
Nov/21
Jan/22

Mar/22

Variação

+0,15s

+0,11½s

+0,08½s

+0,08s

+0,05s

+0,05s

+0,03½s

Fechamento

14,33¼
14,22½
13,81

13,11¼
12,74

12,73¼
12,46½

(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
Fonte: Emater

A
colheita da noz-pecã já
iniciou no Estado e a ex-
pectativa é de uma safra
histórica e de excelente

qualidade. A previsão do Institu-
to Brasileiro de Pecanicultura (IB-
Pecan) é de que o país produza
entre 4,5 mil e 5 mil toneladas da
fruta. Destas, 70% serão colhidas
no Rio Grande do Sul, 21% em
Santa Catarina e 9% no Paraná.
Em relação à safra passada, seve-
ramente afetada por chuvas du-
rante a florada e por estiagem no
período de maturação, há pers-
pectiva de um aumento superior
a 60% no volume. Já em relação
a 2019, a alta deve ser, no míni-
mo, de 12,5%.

O rendimento entre fruta e
casca também deve ser superior
ao de 50% verificado em 2020 em
pomares comerciais. “Isso possi-
bilitará que os produtores sejam
melhor bonificados pelas indús-
trias”, projeta o presidente do IB-
Pecan e coordenador da Câmara
Setorial do Programa Pró-Pecã,
Demian Segatto da Costa.

A expectativa de faturamento
dos produtores é de 13 milhões
de dólares. Na região de Lajeado,
que inclui o município de Anta
Gorda, um dos principais produ-
tores no Estado, o preço pratica-
do atualmente pelo quilo do pro-
duto com casca é de R$ 15, se-
gundo a Emater/RS-Ascar. Já o

quilo da noz descascada fica en-
tre R$ 35 e R$ 45.

Para a coordenadora técnica
do IBPecan, Marlei Cristine
Pranke, esse cenário otimista se
explica pelo frio durante o inver-
no passado, pouca chuva em ou-
tubro, época de floração, que fa-
voreceu a polinização e garantiu
maior sanidade à planta, e regu-
larização de chuvas nos últimos
meses, que influenciou no enchi-
mento do fruto. “Mas a tendência
é de que novos recordes históri-
cos ocorram pelo menos nos
próximos dez anos”, adianta Se-
gatto. Isso porque dos 9,6 mil hec-
tares de pomares no país, distri-

buídos em 1,8 mil propriedades,
apenas 4,5 mil hectares já estão
em produção comercial. Além de
áreas já plantadas, há projeção
de expansão dos cultivos para
mais 800 hectares neste ano. Aos
interessados em iniciar plantio, o
extensionista rural da Emater,
Antônio Borba, diz que o manejo
é similar ao de qualquer frutífe-
ra. Na região de Lajeado, o preço
de mudas varia de R$ 35 a R$ 50.

A Abertura Oficial da Colheita
da Noz-Pecã, promovida pela Se-
cretaria da Agricultura, está mar-
cada para o dia 29 de abril. O
evento será transmitido pelo ca-
nal da Emater no YouTube.

Colheitamostraumasafra
excepcionaldenoz-pecã

A Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura no Rio Grande
do Sul (Fetag-RS) e a Embrapa
Pecuária Sul, de Bagé, anuncia-
ram a intenção de criar um pro-
grama conjunto para valorizar a
pecuária familiar gaúcha. O obje-
tivo da iniciativa é disseminar as
informações produzidas em pes-
quisas da Embrapa aos associa-
dos dos Sindicatos de Trabalha-
dores Rurais filiados à Fetag, por
meio dos seus técnicos.

O foco do programa será a oti-
mização e o melhoramento da
produção de pastagens, compo-
nente importante e barato da ali-
mentação bovina e que existe em
abundância no bioma Pampa. A
partir da consolidação, a ideia se-
rá promover a certificação de pro-
dutos como carne, leite e deriva-
dos, obtidos a partir dessa pecuá-
ria diferenciada.

Até final de abril, a Fetag de-
ve entregar à Embrapa um plano
de cooperação técnica no qual se-
rão detalhadas as ações e aponta-
das as áreas que poderá execu-
tar cada uma delas.

Inicialmente, o projeto terá
uma fase experimental, para a
qual ainda não foi definido um

número de produtores participan-
tes. Para o futuro, a ideia é que
todos os associados sejam con-
templados.

“Hoje, há muitas famílias que
estão largando a pecuária fami-
liar para cultivar grãos, por esta-
rem mais rentáveis que a carne e
o leite”, observa o vice-presidente
da federação, Eugênio Zanetti.
“Isso é problemático porque os
pecuaristas familiares são res-
ponsáveis por boa parte da pro-
dução de terneiros, ou seja, pela
reposição do sistema de produ-
ção”, concorda o chefe-geral da
Embrapa Pecuária Sul, Fernando
Cardoso. “O projeto será uma for-
ma de manter os produtores na
atividade, garantindo mais ren-
da, além de preservar o meio am-
biente”, prevê.

De acordo com o presidente
da Fetag, Carlos Joel da Silva,
“valorizar a pecuária, principal-
mente a familiar, é fundamental
em um momento em que a soja
está tomando espaços que eram
da criação de animais”.

O rebanho bovino estadual é
estimado em 13 milhões de cabe-
ças, com 25% delas criadas por
agropecuaristas familiares.

A primeira unidade de recebi-
mento de grãos da Associação dos
Fumicultores do Brasil (Afubra) ini-
ciou operações em março e em pou-
cos dias ficou com sua capacidade
de 502 mil sacas praticamente
preenchida. O armazém está locali-
zado ao lado do parque da Expoa-
gro Afubra, em Rio Pardo.

“O objetivo é oferecer aos asso-
ciados, clientes e produtores da re-
gião apoio à diversificação com
uma unidade moderna, ágil e con-
fiável”, explica Benício Albano Wer-
ner, presidente da Afubra. A enti-
dade observa que o mercado de
grãos vem batendo recordes de pro-
dução e de exportação nos últimos
anos. A unidade atenderá associa-
dos e clientes das regiões da ma-
triz (Santa Cruz do Sul) e das fi-
liais de Venâncio Aires, Candelária
e Cachoeira do Sul. A Afubra admi-
te estudar a possibilidade de novos
investimentos, semelhantes, junto
às suas filiais.

O Rio Grande do Sul exportou
162 mil toneladas de carne de
frango no primeiro trimestre des-
te ano, volume 2,5% inferior ao
do mesmo período do ano passa-
do. Somente em março foram em-
barcadas 64,5 mil toneladas, 9%
a mais que no mesmo mês de
2020. Em ambos os casos, o fatu-
ramento cresceu: 16,9% em mar-
ço, chegando a 104,9 milhões de
dólares, e 2,1% no trimestre, so-
mando 254 milhões de dólares.

Produtores estão satisfeitos com a qualidade e indicam que o volume
pode chegar a 5 mil toneladas, marco 60% superior ao do ano passado
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Rio Grande do Sul será responsável por 70% da produção brasileira deste ano
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