
 

 
 

Período: de 13 a 19 de outubro de 2020. 

 

 
 

Período caracterizado pelo tempo seco 

e grande amplitude térmica. 

Predomínio de dias ensolarados com 

baixa formação de nuvens e ventos 

predominantes do quadrante sul. 

Pequeno volume de precipitação 

ocorreu na quarta-feira no extremo norte da 

região, de forma localizada não abrangendo 

todas as localidades dos municípios. 

Temperaturas com grande variação 

durante o dia. Amanhecer com sensação de 

frio e temperaturas abaixo de 15ºC. Durante o 

dia elevação rápida ultrapassando facilmente 

30ºC à tarde. 

Umidade do ar muito baixa. 

 



 
 

 
 

CULTURAS DE VERÃO 

Culturas de verão apresentando sintomas de déficit hídrico e paralisação do crescimento. 

Tabela geral das culturas: 

DESCRIÇÃO: Soja Milho Feijão 1ª Feijão 2ª 

Área 2019/20 (ha) 942.446 78.970 1.175 4.102 

Perspectiva 2020/21 (ha) 960.226 83.240 1.083  

Área realizada (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Área Semeada (%) 01,20 94,90 84,00 00,00 
E 
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T 
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I 
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Vegetativo 100,00 100,00 100,00 0,00 

Floração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granação 0,00 0,00 0,00 00,00 

Maturação 0,00 0,00 0,00 00,00 

Área colhida (%)     

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 149,50 65,00 217,50 

 

 

SOJA 

Semeadura praticamente paralisada pela falta de umidade no solo, sendo realizada apenas 

nas áreas com irrigação, mas ainda pouco expressiva em relação a área total a ser cultivada na 

região. 

Com vários dias sem precipitações o solo se encontra com umidade muito abaixo da ideal 

para a realização da semeadura e germinação das sementes, e necessitando de grande volume de 

água para repor a capacidade de armazenagem ideal, desta forma os produtores não estão 

realizando a semeadura neste período para evitar perdas de sementes quando no retorno das 

precipitações sem garantia de um volume adequado de chuvas. 

As áreas semeadas com irrigação estão com bom desenvolvimento inicial. Nos cultivos de 

sequeiro a emergência é desuniforme e está ocorrendo morte de plântulas. 

Os produtores estão com dificuldades para realizar o preparo das áreas para semeadura 

através do manejo químico, pois a umidade do ar está muito abaixo da ideal para a realização da 

operação e as ervas daninhas estão com o desenvolvimento estagnado. 

Preços continuam em elevação motivando os produtores para uma boa condução das 

lavouras nesta safra. Preços sendo praticados entre R$ 148,00 a R$ 151,00/sc. de 60 kg, com 

média em R$ 149,50. Disponível em Cruz Alta – R$ 157,00. 

 

 



 
 

MILHO 

Cultura com forte impacto devido a falta de chuvas no período. Lavouras apresentando  

sintomas de restrição hídrica, com enrolamento das folhas, crescimento paralisado, morte de 

plantas e colmos finos. 

Com a baixa umidade no solo não é possível realizar o controle de ervas daninhas e 

aplicação de adubação nitrogenada em cobertura. Lavouras que receberam adubação nitrogenada 

em cobertura quando ocorreram baixos volumes de precipitações apresentando queimaduras nas 

bordas das folhas. 

A impossibilidade de fornecimento de adubação nitrogenada nos estádios recomendados 

aponta para comprometimento do potencial produtivo. 

Preço sendo praticado de R$ 65,00/ saca de 60 kg em toda a região. Disponível em Cruz 

Alta R$ 70,00. 

 

FEIJÃO 

Cultura com desenvolvimento comprometido pela falta de umidade no solo.  Plantas 

apresentando amarelecimento das folhas inferiores, tamanho reduzido, entrenós curtos e 

retardamento do ciclo. 

As lavouras não estão emitindo flores mesmo com número de dias após a emergência 

suficiente para entrar no estádio reprodutivo. 

Preço médio do grão na região R$ 217,50/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

 

Avanço na colheita das culturas de inverno com queda de produtividade. 

DESCRIÇÃO: Trigo Aveia Branca Cevada Canola 

Área 2019 (ha) 214.850 91.665 8.200 7.127 

Perspectiva 2020 (ha) 261.045 92.035 6.715 8.053 

Área realizada (ha)     

Área Semeada (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 
E 
S 
T 
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D 
I 
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Vegetativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Floração 0,00 00,00 0,00 0,00 

Granação 13,30 0,00 00,00 0,00 

Maturação 65,10 41,80 56,30 22,20 

Área colhida (%) 21,60 58,20 43,70 77,80 

Rendimento (sc/ha) 44,3 25,1 33,4 15,2 

Preço médio (R$/sc/60kg) 71,20 42,00 S/I 133,00 

 

 

 



 
 

TRIGO 

 

Intensificação da colheita da cultura na região. 

Lavouras apresentando grande variabilidade de produtividade devido aos danos causados 

pelas geadas e correlacionados com o período de semeadura, localização das lavouras e ciclo das 

cultivares. Produtividades entre 12 a 70 sacas/ha. 

Embora com produtividade abaixo da projetada a qualidade do produto retirado das 

lavouras é muito boa, com PH superior a 78 na maioria das áreas colhidas. 

A medida que a colheita avançou as produtividades foram melhorando, mas com a falta de 

chuvas as lavouras implantadas no final do período estão perdendo potencial produtivo, não 

completando o enchimento de grão e passando rapidamente para o estádio de maturação. 

Preços sendo praticados entre R$ 69,00 e R$ 73,00/sc. de 60 kg, com média de R$ 71,20. 

Disponível em Cruz Alta R$ 78,00. 

 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura em plena colheita com produtividade e qualidade do produto final muito baixa, 

provocando aumento da procura pelo produto e maior valorização. 

Grande dificuldade de produção de sementes da cultura, fazendo com que os agricultores 

aumentassem a armazenagem nas propriedades com intuito de utilizar na próxima safra. 

Produtores de leite buscando adquirir o grão para alimentação dos animais. 

As produtividades médias estão em torno de 25 sacas/h e a qualidade do grão atende 

minimamente as exigências da indústria. 

A grande procura impulsionou a elevação do preço do produto. 

Preço médio praticado na região de R$ 42,00/saca de 60 kg. 

 

CEVADA 

 

Com área pouco expressiva na região a cultura avançou rápida na colheita, apresentando 

produtividade regular, mas não atingindo os padrões exigidos pela indústria, sendo destinada a 

alimentação animal. 

Produtividade média das lavouras colhidas entre 30 e 40 sacas/há. 

Sem informação de preço na região. 

 

CANOLA 

 

Cultura em final de colheita apresentando produtividade baixa e qualidade do grão 

inferior. O clima seco tem auxiliado a realização da colheita não sendo mais necessário o corte 

antecipado para posterior trilha. 

 

Preço médio praticado na região de R$ 133,00/saca de 60 kg. 

 



 
 

 
OLERÍCOLAS 

Olerícolas irrigadas seguem com o desenvolvimento normal, beneficiadas pelo clima 

quente.  

Redução da semeadura e transplantio de folhosas, mesmo com queda da oferta de alfaces 

e rúcula no mercado local. 

Dificuldade de colheita da cenoura, devido o solo compactado pela baixa umidade, 

necessitando grande aporte de água antes do arranquio prejudicando os trabalhos dos produtores 

com a formação de barro e limpeza do produto. 

Lavouras de mandioca com dificuldades de crescimento, plantas pouco desenvolvidas, 

raízes pequenas e secamento das manivas. 

Aumento considerável no ataque de tripes, ácaros e mosca branca na maioria das culturas. 

 

Tabela de preços médios praticados na região 
Produto Unidade Preço (R$) 

Alface cab. 2,12 

Beterraba kg 3,29 

Brócolis  kg 3,86 

Cenoura  kg 3,60 

Couve-flor kg 5,10 

Mandioca c/ casca kg 1,87 

Mandioca s/ casca kg 5,46 

Pepino kg 4,60 

Repolho kg 2,90 

Rúcula maço 2,30 

Tomate kg 5,10 

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

FRUTÍCOLAS 

 

Colheita da cultura do pêssego com baixa produtividade. 

Videiras com bom desenvolvimento, ramos vigorosos, baixa incidência de doenças. 

Cultura do morangueiro apresentando redução da produção, principalmente pelas altas 

temperaturas. 

Melão e melancia com desenvolvimento satisfatório e ataque intenso de tripes. 

 Tabela de preços médios (mesa)/kg 
Produto Preço (R$/kg) 

Bergamota 2,30 

Laranja 1,80 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 19,25 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

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



 
 

 
 

 

PASTAGENS 

 

Pastagens anuais de inverno com ciclo concluído, sem oferta de forragem de qualidade. O 

Azevém antecipou a fase reprodutiva devido a falta de umidade no solo. 

As forrageiras anuais de verão implantadas até o momento com baixo desenvolvimento, 

sem condições de fornecimento aos animais. 

Não é possível dar continuidade à implantação das forrageiras anuais de verão. 

Milho destinado a confecção de silagem com crescimento estagnado preocupando os 

produtores de leite. 

 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Declínio lento da produção de leite na região. 

Aumento dos custos de produção pelo fornecimento de alimentação conservada e ração 

em detrimento das forrageiras. 

Grande preocupação dos produtores com a redução da produção de forragens para pastejo 

e para conservação, podendo comprometer os estoques de alimentos nas propriedades. 

As altas temperaturas já começam a interferir na produção dos rebanhos. 

   

 

APICULTURA 

 

Redução do manejo das colmeias devido ao calor intenso e diminuição da oferta de 

floradas. 

Redistribuição das colmeias para locais com melhor aporte de alimentos para as abelhas. 

Preço médio: Atacado: 12,20/kg 

                          Varejo: 21,30/kg  

 

 

PISCICULTURA 

Redução do volume de água dos mananciais preocupando os produtores que estão 

replanejando as atividades de despesca e alevinagem.  

Antecipação da despesca dos tanques com animais em engorda para evitar mortalidade 

com a redução da concentração de oxigênio diluído na água. 

Orientação para redução da densidade de povoamento dos tanques. 

Aumento do fornecimento de alimentação. 



 
 

Preços pagos aos piscicultores  
Espécie/ Produto Preço (R$/kg) Vivo 

Carpa Húngara 6,40 

Carpa Prateada 6,50 

Carpa Cabeça Grande 6,30 

Carpa Capim 6,80 

Tilápia 6,08 

Jundiá 9,50 

  

Alevinos Entre 0,30 e 0,40  Unidade. 

 Tamanho 5 a 8 cm 

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

 

Eng.º Agr.º Gilberto Bortolini 

ATR – Sistemas de Produção Vegetal 

Emater/RS-Ascar - Ijuí 


