
 

 
 

Período: de 9 a 15 de Agosto de 2021. 
 

 
Período entre os dias 09 a 15 de 

agosto com retorno das precipitações e 

grande variação da temperatura durante a 

semana. 

As chuvas atingiram toda a região 

durante o dia de terça-feira, mas com 

grande diferença de volumes acumulados. 

Nos municípios de Jóia, Cruz Alta e 

Salto do Jacuí o volume de chuvas foi muito 

abaixo do necessário para restaurar a 

umidade ideal no solo e nestes municípios 

as precipitações anteriores foram de baixos 

volumes em relação aos demais municípios. 

Após as chuvas queda brusca da 

temperatura com formação de geada de 

baixa intensidade na quinta-feira e sexta-

feira. 

Elevação rápida da temperatura no 

final de semana. 

 
 
 



 
 

 
CULTURAS DE VERÃO 

Tabela geral das culturas:  

DESCRIÇÃO: Soja Milho Feijão 1ª Feijão 2ª 

Área 2020/21 (ha) 960.226 83.240 1.291 5.375 

Perspectiva 2021/22 (ha)     

Área realizada (ha) 0,00 0,30 0,00 0,00 

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

Floração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Granação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maturação 00,00 0,00 0,00 0,00 

Área colhida (%)     

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 158,00 89,90 210,00 

 

SOJA 

Cultura em entressafra. 

Produtores buscando assistência técnica para elaboração de projetos de custeio das 

lavouras na próxima safra. 

Aumento do preço pago ao produtor em relação a primeira semana de agosto-2021. 

Destaque para a comercialização futura da próxima safra, com vários produtores firmando 

contratos ao preço de R$ 160,00 a saca de 60 kg com pagamento para maio de 2022. 

Preços sendo praticados entre R$ 157,00 a R$ 159,00/sc. de 60 kg, com média de R$ 

158,00/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 167,00/sc. 

 

MILHO 

Semeadura da cultura em ritmo muito lento, com área semeada muito inferior ao mesmo 

período da safra 2020/2021. 

Temperaturas baixas, previsões de extensão do período frio no mês de agosto e baixa 

umidade no solo são os fatores que estão influenciando na decisão de postergar a semeadura da 

cultura, sem comprometer a safra, mas evitar riscos de má germinação e danos por frios intensos 

na instalação das lavouras. 

Produtores dando continuidade ao preparo das áreas a serem cultivadas com a cultura 

através do manejo químico e mecânico das plantas de cobertura. Nas lavouras com boa palhada 

os produtores estão realizando a distribuição a lanço, antes da semeadura, do nutriente Potássio 

(K). 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 89,00 a R$ 90,00/ saca de 60 kg, média de R$ 

89,90/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 100,00/saca de 60 kg. 



 
 

FEIJÃO 

Com período não recomendado para a realização do plantio do feijão na região os 

produtores estão preparando as lavouras. Fertilizantes e sementes já foram adquiridas. Tendência 

de concentrar a área em início de Setembro, se as condições climáticas permitirem, para utilizar a 

área em segundo cultivo com a cultura da soja. 

Preço médio do grão na região R$ 210,0/sc. de 60 quilos. 

 

CULTURAS DE INVERNO 

Retorno das precipitações irregulares não foi suficiente para a retomada do crescimento 
das culturas de inverno em todas as lavouras cultivadas. 

 

DESCRIÇÃO: Trigo Aveia Branca Cevada Canola 

Área 2020 (ha) 269.770 88.465 6.715 7.853 

Perspectiva 2021 (ha) 307.540 81.745 S/I 7.970 

Área realizada (ha) 312.027 80.265 2.760 8.490 

Área Semeada (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Vegetativo 97,60 48,60 100,00 3,00 

Floração 2,40 42,80 0,00 78,00 

Granação 0,00 7,40 0,00 19,00 

Maturação 0,00 1,20 0,00 0,00 

Área colhida (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 80,30 52,50 S/I 142,00 

 
TRIGO 

Cultura em estádio de desenvolvimento vegetativo com aproximadamente 30% da área em 

alongamento do colmo, 10% em emborrachamento e 2,4% em floração. 

Condição climática de baixa umidade no solo causando retardo do crescimento das plantas 

e desenvolvimento das folhas. Nas áreas onde os índices de precipitações foram superiores a 20 

mm houve recuperação do aspecto visual das plantas com melhora da coloração e 

desenvolvimento de folhas com tamanho normal. 

Apesar dos baixos volumes de precipitação, os produtores aproveitaram a melhora na 

condição de umidade no solo para realizar a aplicação da adubação nitrogenada de cobertura. Na 

segunda-feira dia 09, novamente os agricultores fizeram a distribuição da adubação nitrogenada 

em cobertura com solo seco e contando com as previsões das chuvas, atingindo cerca de 15% das 

áreas cultivadas. 

  Com o retorno da umidade no solo e umidade relativa do ar foi possível dar continuidade 

ao controle de ervas daninhas através da aplicação de herbicidas e início da aplicação de 

fungicidas para controle preventivo de doenças nas lavouras em estádio de emborrachamento e 

início da emissão da espiga. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 80,00 a R$ 81,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 80,30/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 90,00/saca de 60 kg. 



 
 

 

AVEIA BRANCA 

Cultura com desenvolvimento lento, porte baixo das plantas e entrenós curtos. Com mais 

de 50% da área em estádio reprodutivo, entre as fases de espigamento e florescimento. 

Aumento da incidência de doenças fúngicas nas lavouras com predomínio de Oídio e 

Ferrugem. Com a aplicação de fungicidas as doenças estão sendo controladas não 

comprometendo o desenvolvimento das lavouras. 

Estimam-se redução de 10 a 15% do número de grãos que estão sendo emitidos nas 

lavouras em estádio reprodutivo. 

Preço médio praticado na região de R$ 52,50/saca de 60 kg. 

 

CEVADA 

Cultura segue com bom desenvolvimento com baixos sintomas de injúrias provocados 

pelas geadas. Condição fitossanitária melhor que as lavouras do ano anterior. 

Nos municípios com tradição no cultivo da cultura as precipitações foram consideradas 

suficientes para reestabelecer a umidade no solo favorecendo o desenvolvimento das plantas. 

 

CANOLA 

Cultura com muita diferença entre as áreas cultivadas no início do período recomendado e 

áreas implantadas no final do período. As áreas semeadas no inicio do período se encontram em 

fase de formação de grão com estande de plantas e desenvolvimento uniformes. Áreas cultivadas 

em final de maio e início de junho com desenvolvimento desuniforme das plantas dando aspecto 

de irregularidade nas lavouras. 

No município de Coronel Barros as geadas provocaram rachaduras na haste principal das 

plantas sem interromper o seu desenvolvimento até o momento. As rachaduras não apresentam 

tecidos necrosados, permanecendo o lenho com coloração verde. 

No município de colorado foi observada a presença da praga traça das crucíferas (Plutella 

xylostella) em aproximadamente 20% das áreas. 

Preço médio praticado na região de R$ 142,00/saca de 60 kg. 

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

 

Olerícolas com desenvolvimento satisfatório durante o período de 09 a 15 de agosto, com 

aumento da utilização da irrigação nos cultivos a campo. As geadas de baixa intensidade que 

ocorreram nos dias 11 e 12 de Agosto não provocaram danos nas culturas. 



 
 

No município de Ijuí o preparo das áreas para as culturas da mandioca, milho verde e 

feijão, está atrasado. O solo não apresenta umidade adequada para o bom preparo, com formação 

de torrões de difícil desagregação no momento do revolvimento. 

Produtores realizando a produção de mudas de tomate, pepino e melancia em ambiente 

protegido para antecipar o cultivo e produção destas espécies. Nos plantios em ambiente 

protegido já estão sendo plantadas a mudas, evitando o plantio nos cultivos a campo. 

 

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

Alface cab. 2,10 

Beterraba kg 3,20 

Brócolis  kg 5,20 

Cenoura  kg 3,70 

Couve-flor kg 5,30 

Mandioca c/ casca kg 2,40 

Mandioca s/ casca kg 5,25 

Pepino kg S/P 

Repolho kg 2,40 

Rúcula maço 2,10 

Tomate kg 4,50 

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

S/P – Sem produção no momento 

 

FRUTÍCOLAS 

 

Cultura da videira com trabalhos intensos de poda. No município de Ijuí, grande produtor 

de mudas de frutíferas, houve um grande aumento na aquisição e demanda de mudas de videira 

causando falta de mudas para atender o interesse da população. Mudas estas utilizadas para 

pomares domésticos, em sua grande maioria. Pomares comerciais trabalharam com o 

planejamento e antecipação da reserva de mudas e não tiveram este problema. 

Finalização da poda do pessegueiro nas cultivares mais tardias que apresentam maior 

potencial produtivo pois não forma afetadas pelas geadas. 

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

Bergamota 2,30 

Laranja 2,20 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 20,60 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

PASTAGENS 

Pastagens com baixo desenvolvimento devido a baixa umidade no solo e longos períodos 

de frio mais intenso. 

A produção de massa verde está muito abaixo do volume normal para a época do ano 

preocupando os produtores em relação ao estoque de alimentos para os animais, causando maior 

procura por alimentos de fora da propriedade.  

A baixa umidade no solo está comprometendo a realização da adubação nitrogenada em 

cobertura e consequente retomada do crescimento das plantas nos locais de pastejo dos animais. 

Forrageiras cultivadas com finalidade de confecção de silagem (aveia branca e trigo 

silageiro) com baixo acúmulo de massa seca até o momento. 

Pastagens anuais de verão em planejamento, refletindo atraso no plantio de algumas 

áreas. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção apresentando aumento significativo, principalmente nos volumes 

comercializados durante o mês de julho comparativamente com o mês de junho. No município de 

Derrubadas houve incremento na ordem de 16% no volume produzido no mês de julho. 

Melhora substancial na qualidade do leite conforme análise de CCS e CPP realizada durante 

o mês de Julho, mas ainda com grande diferença entre os índices apontados nas análises do leite 

coletado nos municípios da região. Destaque para o município de Fortaleza dos Valos onde 98,5% 

dos produtores atendem as exigências das normativas 76 e 77. A IN 76 diz respeito às 

características e à qualidade do leite, enquanto na IN 77 são estabelecidos os critérios para a 

obtenção de um produto de alto valor nutricional e seguro ao consumidor. 

 

APICULTURA 

Produtores utilizando a florada da cultura da canola para posicionamento das colmeias e 

aproveitamento da florada. 

Com a elevação da temperatura foi possível realizar pequenos manejos de 

acompanhamento dos enxames e verificar a coleta de néctar. 

Momento de preparo de caixas iscas e colocação de cera em caixas visando a captura de 

enxame no próximo período. 

Preço médio segue em estabilidade: 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  

 



 
 

PISCICULTURA 

 

Baixa oferta de peixes para abastecer as feiras e mercados locais. 

Elevação da temperatura possibilitou a retomada da alimentação monitorada dos peixes. 

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

Carpa Húngara 6,40 

Carpa Prateada 6,17 

Carpa Cabeça Grande 6,05 

Carpa Capim 7,10 

Tilápia 7,12 

Jundiá 13,00 

  

Alevinos Entre 0,30 e 0,40 a unidade. 

 Tamanho 5 a 8 cm 

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