
 

 
 

Período: de 23 a 29 de Agosto de 2021. 
 

 
Semana entre os dias 23 a 29 de 

agosto caracterizado pelo retorno das 

precipitações em toda a região com grandes 

volumes acumulados. 

A semana iniciou com aumento da 

nebulosidade e ventos moderados do 

quadrante norte. 

A partir de terça-feira à tarde, dia 24, 

retorno das chuvas na região com maiores 

volumes registrados na quarta-feira durante 

todo o dia. 

Destaque para o município de Cruz 

Alta que registrou volumes superiores a 200 

mm em localidades do interior do município. 

Chuvas acompanhadas de trovoadas 

e ventos fracos. 

Queda da temperatura na quinta-

feira. 

 

 

 
 



 
 

 
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 00,00 00,00 0,00 

Área Semeada (%) 00,00 14,00 00,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 0,00 100,00 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) 158,20 89,90 220,00 

 

SOJA 

 

Cultura em entressafra. 

Início do manejo das plantas de cobertura de inverno através do manejo mecânico. 

Preços sendo praticados entre R$ 158,00 a R$ 159,00/sc. de 60 kg, com média de R$ 

158,20/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 166,00/sc. 

 

MILHO 

 

Semeadura da cultura realizada nos dias que antecederam as chuvas, com solo 

apresentando umidade abaixo da ideal, mas contanto com as boas previsões de chuvas que se 

concretizaram no período. 

Aumento da incidência de cigarrinha nas lavouras emergidas dos municípios costeiros ao 

rio Uruguai. Produtores procurando informações técnicas para controle da praga. Nos demais 

municípios da região onde a semeadura da cultura do milho é realizada um pouco mais tarde, as 

armadilhas de monitoramento não têm capturado exemplares da praga. 

Lavouras semeadas com boa emergência até o momento e beneficiadas pelo retorno da 

umidade no solo. 

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$ 98,00/saca de 60 kg. 

 

 

 



 
 

FEIJÃO 

 

Produtores intensificando os preparativos para a semeadura da cultura nos próximos dias 

quando entraremos no período recomendado para o plantio da cultura na região – 01 de 

setembro. Cultivos de menor expressão destinados ao consumo familiar seguem sendo realizados. 

Preço médio do grão na região R$ 220,0/sc. de 60 quilos. 

 

CULTURAS DE INVERNO 

 

Precipitações ocorridas durante a semana beneficiando a retomada do desenvolvimento 
das culturas de inverno. 

 

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 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

Vegetativo 84,30 41,30 70,30 0,80 

Floração 13,20 39,30 26,20 67,20 

Granação 2,50 16,50 3,50 32,00 

Maturação 0,00 1,90 0,00 0,00 

Área colhida (%) 0,00 1,00 0,00 0,00 

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 81,30 52,00 S/I 142,00 

 
 

TRIGO 

Cultura com retomada do desenvolvimento já observado logo após o retorno da umidade 

adequada no solo. 

Produtores aproveitaram as condições climáticas de umidade no solo e umidade relativa 

do ar para realizar aplicação de adubação nitrogenada em cobertura nas lavouras que ainda a 

operação não havia sido realizada e complementação de nitrogênio nas lavouras que 

apresentavam sintomas de deficiência do nutriente, principalmente folhas amarelas e baixo 

desenvolvimento. 

A cultura está evoluindo rapidamente para o estádio reprodutivo, entre elongação do 

colmo e espigamento e apresenta excelente estado fitossanitário. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 81,00 a R$ 82,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 81,30/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 90,00/saca de 60 kg. 

 

 

 



 
 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura em estádio mais avançado das demais culturas de inverno, com aproximadamente 

60% das lavouras em estádio reprodutivo. Após o retorno das precipitações a cultura intensificou 

e emissão da panícula e floração. 

As condições fitossanitárias são muito boas, com baixa incidência de doenças e baixo 

ataque de pragas. Os produtores estão realizando a aplicação de fungicidas preventivos. 

No município de Tenente Portela as primeiras lavouras colhidas não apresentaram padrão 

industrial sendo destinada a produção de ração para alimentação animal. 

Preço médio praticado na região de R$ 52,00/saca de 60 kg. 

 

CEVADA 

Cultura segue desenvolvimento adequado, com aproximadamente 30% das áreas em 

estádio reprodutivo. Nas lavouras em espigamento o tamanho da espiga é considerado bom sem 

apresentar impactos do longo período com baixa umidade no solo. 

Condição fitossanitária muito boa, com baixa incidência de doenças foliares. 

 

CANOLA 

 

Melhora significativa no aspecto visual das lavouras com o retorno das chuvas. O tamanho 

e o número de síliquas por planta é elevado conferindo bom potencial produtivo, deixando os 

produtores otimistas em relação a cultura.  

Realização de tratamentos fitossanitários para o controle de doenças fúngicas. Produtores 

dando prosseguimento ao monitoramento da traça das crucíferas. 

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

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

Retorno das precipitações contribuiu para a melhora na reservação de água e diminuição 

da irrigação nos cultivos a campo e, principalmente, para o bom desenvolvimento das culturas na 

região. 

Retorno da umidade no solo proporcionou intensificação da semeadura e transplantio das 

culturas do tomate, pepino e pimentão cultivados a campo. 

Intensificação do plantio da cultura da mandioca, milho verde e batata na região. 

 

 

 



 
 

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

Alface cab. 2,20 

Beterraba kg 3,18 

Brócolis  kg 5,10 

Cenoura  kg 3,60 

Couve-flor kg 5,20 

Mandioca c/ casca kg 2,40 

Mandioca s/ casca kg 5,40 

Pepino kg S/P 

Repolho kg 2,16 

Rúcula maço 2,13 

Tomate kg 4,35 

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

S/P – Sem produção no momento 

 

FRUTÍCOLAS 

Cultura da videira em final da poda e início da brotação. 

Aumento da oferta de bergamota Montenegrina impactando na baixa demanda da cultivar 

Ponkan, que se encontra em final de ciclo e com necessidade de colheita mais intensa, e gerando 

perdas para o produtor. 

Cultura do morango de primeiro ano proporcionado primeira colheita de frutos, mas ainda 

apresentando sabor inferior aos frutos dos cultivos de segundo ano. 

 

Tabela de preços médios (mesa)/kg 

Produto Preço (R$/kg) 

Bergamota 2,20 

Laranja 2,10 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 21,75 

Pêssego S/I 

Uva S/I 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

Forrageiras anuais de inverno dando sinais de recuperação do desenvolvimento com 

emissão de folhas novas e rebrote das áreas pastejadas. Produtores realizando complementação 

da adubação para melhor produção de massa verde das forrageiras. 

Forrageiras perenes de verão com bom índice de rebrota. Após as chuvas se observou 

aumento do transplantio das culturas dos capins elefante BRS Kurumi e Pioneiro. 



 
 

Preparo das áreas destinadas a semeadura das forrageiras anuais de verão que se encontra 

em atraso em relação ao ano anterior. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção de leite da região segue estável com diminuição do número de produtores e 

aumento da concentração de animais. 

Grande preocupação com o alto custo de produção e diferença de política de preços entre 

os municípios. No município de Derrubadas o preço de leite caiu R$ 0,02/litro em relação ao leite 

pago em julho. Em Ijuí houve aumento de aproximadamente R$ 0,15/litro em média. 

Qualidade do leite segue melhorando conforme resultado das análises do produto 

coletados nas propriedades pelos compradores. 

 

APICULTURA 

Período de poucas atividades de manejo de colmeias a campo. Produtores monitorando o 

trabalho das operárias e situação dos enxames. Sem colheita de mel no período. 

Continuidade dos trabalhos de preparo das caixas melgueiras para recolocação nas 

colmeias. 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  

 

PISCICULTURA 

Normalização da alimentação dos peixes com elevação da temperatura da água dos 

tanques e maior movimentação dos animais.  

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

Carpa Húngara 6,50 

Carpa Prateada 6,10 

Carpa Cabeça Grande 6,00 

Carpa Capim 7,00 

Tilápia 8,00 

Jundiá S/I 

  

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

 Tamanho 5 a 8 cm 

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

 

Elaboração 

Eng Agr. Gilberto Bortolini 

ATR de Sistemas de Produção Vegetal 

Emater/RS-Ascar  

Escritório Regional de Ijuí 
 

 


