
 

 
 

Período: de 12 a 18 de abril de 2021. 
 

 
 

Semana entre 12 a 18 de abril com 

grande variação do volume de chuvas na 

região. 

No início da semana predomínio de 

tempo seco, alta insolação e alta umidade 

ao amanhecer com forte formação de 

orvalho. 

A partir de quarta-feira retorno das 

precipitações na região com concentração 

nos municípios próximos a Ijuí onde os 

acumulados foram próximos a 100 mm em 

algumas localidades. 

Nos municípios do Corede Alto Jacuí 

as precipitações foram de baixa intensidade, 

contrastando com os altos volumes 

registrados em Ijuí. 

Presença de ventos moderados do 

quadrante norte. 

 



 
 

 
CULTURAS DE VERÃO 

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 (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Vegetativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Floração 0,00 0,00 0,00 24,00 

Granação 0,80 0,00 0,00 52,70 

Maturação 14,40 2,40 0,00 15,00 

Área colhida (%) 84,80 97,60 100,00 8,30 

Rendimento (sc/ha) 63,3 115,0 15,2 25,0 

Preço médio (R$/sc/60kg) 166,40 83,60 305,00 

 

 

SOJA 

 

Colheita em ritmo mais lendo devido ao predomínio de dias nublados e alta umidade do ar 

e do solo e aproximação do final da operação. Produtores com áreas inferiores a 100 ha com 

colheita concluída e produtores com áreas maiores dando continuidade conforme as lavouras 

atingem o ponto ideal de corte. 

As produtividades continuam elevadas superando a expectativa inicial. 

Nos municípios onde as precipitações foram de baixa intensidade a cultura está 

apresentando desfolha rápida e maturação desuniforme. Na mesma planta encontramos grãos 

verdes e grãos maduros com umidade abaixo de 11%. 

Produtores muito satisfeitos com as produtividades alcançadas. 

Preços sendo praticados entre R$ 165,00 a R$ 168,00/sc. de 60 kg, com média de R$ 

166,40/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 171,00/sc. 

 

MILHO 

Lavouras de primeiro cultivo maduras, prontas para colheita. Produtores esperando a 

liberação das estruturas de recebimento para a cultura com a proximidade do final da colheita da 

soja. 

Milho de segundo cultivo com desenvolvimento regular, mas com aumento de sintomas de 

enfezamento provocados pelo ataque de cigarrinhas durante seu ciclo de desenvolvimento. Com a 

nova portaria do MAPA que inclui os danos diretos e indiretos desta praga no âmbito do seguro 

rural observamos que a maioria das áreas cultivadas em segundo plantio não possuem cobertura 



 
 

do seguro, portanto a portaria não beneficiará a grande maioria dos produtores que realizaram o 

segundo cultivo do milho. 

Lavouras de milho para silagem em início de corte. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 80,00 a R$ 85,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 83,60. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 95,00/saca de 60 kg. 

 

FEIJÃO 

 

Cultura segue com bom desenvolvimento. Lavouras colhidas foram de pequeno porte, 

onde a operação é realizada parte manual e parte mecanizada. 

Preço médio do grão na região R$ 305,0/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

TRIGO 

 

Com a aproximação do final da colheita da soja os produtores se mobilizam mais 

intensamente para dar prosseguimento ao planejamento da cultura do trigo. As aquisições de 

insumos, sementes e encaminhamento de custeios de lavouras estão em ritmo acelerado, 

principalmente os projetos técnicos para garantir recursos para a safra. 

Preço médio praticado na região R$ 80,20/saca de 60 kg.  
 

AVEIA BRANCA 

Cultura em entressafra. 

Preço médio praticado na região de R$ 49,00/saca de 60 kg. 
 

CEVADA 

Cultura em entressafra. Sem informação de preço na região. 
 

CANOLA 

Cultura em entressafra. Preço médio praticado na região de R$ 155,00/saca de 60 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OLERÍCOLAS 

 

Aumento da implantação de olerícolas folhosas em ambiente aberto na região, com maior 

ênfase no repolho e na alface. 

Produtores dando continuidade ao preparo de novos canteiros e limpeza das áreas 

cultivadas. 

Cultura da mandioca com aumento de colheita e produtividade um pouco abaixo da 

esperada inicialmente. Produtores alegando que o veranico de novembro de 2020 prejudicou o 

desenvolvimento inicial da cultura. 

Aumento da procura por semente de alho para pequenas áreas de cultivo. 

Cultura do tomate em cultivo protegido segue com boa produção e desenvolvimento 

adequado, beneficiado pelas temperaturas elevadas durante o dia e amenas à noite.   

Viveiristas com grande oferta de mudas de olerícolas em geral para venda aos produtores 

de autoconsumo.  

 

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

Alface cab. 2,00 

Beterraba kg 3,30 

Brócolis  kg 4,00 

Cenoura  kg 3,50 

Couve-flor kg 4,80 

Mandioca c/ casca kg 1,70 

Mandioca s/ casca kg 4,50 

Pepino kg 6,00 

Repolho kg 2,40 

Rúcula maço 2,25 

Tomate kg 4,70 

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

 

 

 

FRUTÍCOLAS 

 

Videiras e pessegueiros em final da queda natural das folhas. 

Cultura do morango ainda com baixa produtividade nos cultivos de 2020, com frutos 

pequenos e baixa formação de flores. O desenvolvimento vegetativo começa a melhorar. 

Citros com baixa oferta, apenas laranja doce e laranja bahia (umbigo). 

 

 

 



 
 

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

Bergamota 2,75 

Laranja 2,15 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 19,00 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

 

Forrageiras anuais de inverno apresentando melhora na emergência na grande maioria da 

região, devido a umidade mais uniforme no solo, e desenvolvimento inicial rápido. Algumas 

localidades as precipitações foram de baixo acumulado não recompondo a umidade no solo e 

nestes locais a emergência das forrageiras continua desuniforme. Produtores dando seguimento 

ao plantio escalonado das pastagens de inverno conforme planejamento de utilização. 

Pastagens anuais de verão estão sendo eliminadas para a implantação das culturas de 

inverno. 

As precipitações ocorridas do decorrer da semana beneficiaram o milho destinado a 

confecção de silagem. A cultura já apresenta desenvolvimento mais lento devido à diminuição da 

temperatura e menor período de luminosidade, normal para esta época do ano. O ritmo mais 

lento do metabolismo da planta auxilia o planejamento do corte, pois proporciona uma janela 

mais ampla de ponto ideal de ensilagem das plantas. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção total de leite da segue firme, diminuindo a sazonalidade anual devido ao 

aumento dos sistemas de produção confinados. A queda de produção neste período de vazio 

outonal de pastagens é bem menor que nos anos anteriores. 

A atividade possui custo elevado pelo aumento do fornecimento de alimento conservado, 

composto principalmente de ração e silagem, diminuindo a margem bruta do produtor. A 

diminuição da margem bruta pressiona o aumento da escala de produção, o que faz muitos 

produtores abandonarem a atividade. 

 

 

 

 



 
 

APICULTURA 

 

Diminuição da florada das espécies nativas da região, normal para a época do ano, 

sinalizando a finalização da produção para esta safra. 

Produtores se preparando para a última colheita do período de verão e preparo das 

colmeias para o período frio. 

Preço médio: Atacado: 12,00/kg 

                          Varejo: 25,00/kg  

 

PISCICULTURA 

 

Produtores dando continuidade aos reparos e adubação dos tanques após a despesca 

realizada no período da semana santa. 

Aumento do custo da ração pode provocar diminuição de animais por tanque no próximo 

povoamento para melhor aproveitar da alimentação com a cadeia alimentar que se desenvolve 

nos tanque e diminuir custos de produção. 

Preços sem mudança em relação a semana de 05 a 11 de maio. 

 

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

Carpa Húngara 6,10 

Carpa Prateada 5,80 

Carpa Cabeça Grande 5,70 

Carpa Capim 6,40 

Tilápia 6,60 

Jundiá S/I 

  

Alevinos Entre 0,40 e 0,50  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 


