
 

 
 

Período: de 11 a 17 de Outubro 2021. 
 

 
Período entre os dias 11 e 17 de 

outubro marcado pelo predomínio de dias 

nublados, frequência de dias chuvosos e 

variação da temperatura. 

A temperatura foi se elevando ao 

longo da semana até a quinta-feira à tarde 

quando a sensação térmica era de 

abafamento. A partir de sexta-feira queda 

acentuada da temperatura com registro de 

madrugadas frias. 

Precipitações ao longo da semana 

com grandes acumulados concentrados a 

partir de quinta-feira à noite e sexta-feira 

durante todo o dia. 

Chuvas acompanhadas de granizo 

em pequenas extensões da região mais ao 

norte. 

 

 

 

 

 
 



  
 

 
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) 965.016 83.845 1.157  

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

Área Semeada (%) 01,50 92,00 100,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
S 

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 0,00 

Maturação 00,00 0,00 0,00 0,00 

Área colhida (%)     

Rendimento (sc/ha)     

Preço médio (R$/sc/60kg) 158,20 83,70 240,00 

 

SOJA 

 

Cultura em início da semeadura na região. 

A alta umidade no solo durante praticamente toda a semana, não permitiu avanço 

significativo na semeadura da cultura. 

As áreas semeadas são praticamente todas da semana entre dias 4 e 8 de outubro. 

Preços de pedra 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$ 165,00/sc. 

 

MILHO 

 

Semana com desenvolvimento mais acentuado da cultura mesmo com maioria do período 

com tempo encoberto. A alta umidade do solo e temperaturas elevadas de segunda à quinta-feira 

e retorno do predomínio de sol a partir de sábado à tarde contribuíram para o crescimento mais 

rápido da cultura. 

As plantas apresentam caule grosso com boa estrutura e com folhas bem desenvolvidas e 

aumentando a tonalidade verde escuro. 

Produtores dando continuidade à aplicação da adubação nitrogenada em cobertura 

conforme os estádios de desenvolvimento das lavouras e possibilidade de transito de maquinário. 

Segue monitoramento da incidência da cigarrinha do milho e controles preventivos. Nas 

lavouras em estádios entre v7 e v8 os produtores estão iniciando a aplicação de fungicidas. 

 



  
 

Produto com preço do dia sendo praticado entre R$ 82,00 a R$ 84,00/ saca de 60 kg, média 

de R$ 83,70/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 89,00/saca de 60 kg. 

 

FEIJÃO 

 

Cultura segue com bom desenvolvimento, em estádio de desenvolvimento vegetativo em 

início do fechamento das linhas de plantio. 

Produtores seguem realizando os tratos culturais e monitorando ataque da diabrótica que 

tem aumentado durante a semana. 

Início da aplicação de fungicidas para controle preventivo da Antracnose. 

Preço médio do grão na região R$ 240,0/sc. de 60 quilos. 

 

 

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 00,00 02,70 00,00 00,00 

Floração 4,10 22,90 10,00 05,40 

Granação 56,30 40,10 65,90 91,10 

Maturação 36,80 27,60 24,10 03,50 

Área colhida (%) 2,80 06,70 0,00 0,00 

Rendimento (sc/ha)  34,00   

Preço médio (R$/sc/60kg) 81,40 51,50 S/I 144,00 

 
 

TRIGO 

 

No município de Santo Augusto foi possível realizar a colheita na terça e quarta feira, 

mesmo com umidade de solo e da cultura elevada. O produto colhido apresentou baixo peso 

hectolitro. 

Aumento muito expressivo de incidência de giberela nas lavouras com plantio mais tardio. 

Lavouras com cultivares precoce e semeadura no cedo com menor incidência de doenças 

na espiga. 

As fortes chuvas acompanhadas de ventos moderados provocaram acamamento de plantas 

em forma de reboleiras. 



  
 

Produtores com receio de realizarem venda futura devido a exigência de qualidade do grão 

a ser entregue – ph 78 ou acima e as condições climáticas atuais adversas podem comprometerem 

a qualidade final do produto.  

Produto com preço sendo praticado entre R$ 80,00 a R$ 82,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 81,40/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 86,00/saca de 60 kg. 

 

 

AVEIA BRANCA 

 

Cultura evoluindo rapidamente para o estádio de maturação e colheita interrompida pela 

alta umidade no solo e nos grãos. 

As fortes chuvas acompanhadas de ventos provocaram acamamento nas lavouras 

maduras, principalmente nas áreas onde os produtores optaram pela dessecação para uniformizar 

a maturação da cultura. 

A produtividade final das lavouras não foi afetada pelo período de chuvas, mas a qualidade 

do grão das lavouras maduras sofreu queda. O produto colhido de qualidade inferior está sendo 

destinado a alimentação do rebanho bovino. 

A expectativa de melhora na qualidade do produto a colher na medida em que reduzir o 

volume de chuvas. 

Preço médio praticado na região de R$ 51,50/saca de 60 kg, variando de R$ 48,00 a R$ 

60,00. 

 

CEVADA 

 

Cultura em fase de maturação e colheita, com queda da qualidade do grão. Com a 

valorização do produto para alimentação animal os produtores não estão preocupados com a 

baixa qualidade final do grão. 

 

CANOLA 

 Cultura em fase de maturação e apresentando potencial produtivo um pouco abaixo do 

esperado inicialmente. 

 Produtores realizando a dessecação para uniformizar a maturação dos grãos. 

 Apesar do período de maior umidade é baixa a debulha das síliquas até o momento. 

Preço médio praticado na região de R$ 144,00/saca de 60 kg. 

 

 

 

 



  
 

 
 

OLERÍCOLAS 

Semana com alta umidade no sole comprometendo os tratos culturais nas lavouras de 

cultivo a campo. As fortes chuvas provocaram erosão nos canteiros, arranquio e arrasto de plantas 

em estádio inicial de estabelecimento e perda de fertilidade do solo. 

Culturas já estabelecidas e com maior número de folhas não sofreram danos com as fortes 

chuvas e apresentam crescimento rápido. 

Segue alto ataque de diabrótica principalmente nas cucurbitáceas que se encontram em 

estádio iniciais de desenvolvimento. 

Período com alta umidade favorecendo o plantio da cultura da batata-doce que apresenta 

alto índice de pegamento de mudas. 

Cultura da alface cultivada a campo com aumento de podridão de esclerotinia. 

Nos municípios onde as precipitações ultrapassaram 100 mm durante a semana as 

Brassicas (repolho, couve-flor e brócolis) apresentaram sinais de podridões. 

Cultura do tomate com boa produção e desenvolvimento satisfatório, mas apresentando 

aumento de incidência de doenças, principalmente pinta preta. 

Culturas do pepino, vagem e abobora de tronco em plena colheita. 

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

Alface cab. 2,15 

Beterraba kg 3,35 

Brócolis  kg 5,30 

Cenoura  kg 3,80 

Couve-flor kg 5,40 

Mandioca c/ casca kg 2,40 

Mandioca s/ casca kg 5,33 

Pepino kg 6,00 

Repolho kg 2,43 

Rúcula maço 2,20 

Tomate kg 4,20 

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

 

 

FRUTÍCOLAS 

 

Avanço na colheita da cultura do pêssego com aumento da produtividade nas cultivares de 

ciclo médio em virtude de não sofrerem danos com as geadas de final de julho. 

Baixo pegamento de frutos dos citros em geral. 

Segue desenvolvimento das culturas do melão e melancia com as primeiras lavouras 

implantadas em início de floração. 

 

 



  
 

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

Bergamota 2,10 

Laranja 2,25 

Melão S/I 

Melancia S/I 

Morango 19,00 

Pêssego 5,00 

Uva S/I 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

Forrageiras anuais de inverno em final de ciclo com apenas o azevém tetraploide com 

produção de massa verde. 

Segue lenta a implantação das forrageiras anuais de verão. Lavouras já implantadas com 

excelente desenvolvimento inicial.  

Pastagens anuais de verão com bom desenvolvimento, mas apresentando baixa produção 

de massa verde até o momento. 

Milho destinado a confecção de silagem com excelente desenvolvimento. 

 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

 

Produção segue estável com variação de aumento ou queda entre municípios da região e 

redução do preço pago ao produtor para o leite entregue em setembro. Queda média de R$ 0,10. 

Semana da alta umidade prejudicando o manejo dos animais e o transporte da produção 

devido ao mau estado das estradas após as chuvas torrenciais. 

  

APICULTURA 

Período de alta umidade dificultando o manejo das colmeias e o trabalho das operárias. 

Produtores dando continuidade ao preparo de novas caixas para aumento de enxames 

capturados. 

Com clima úmido, noites frias e longos períodos nublados, a expectativa das primeiras 

colheitas começa a retardar. 

Preço pago ao produtor. 

Atacado: 14,00/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  



  
 

 

PISCICULTURA 

 

Com alto volume de precipitação durante a semana os produtores aproveitaram a 

condição climática para armazenar água nos tanque de criação possibilitando a introdução de 

novos alevinos nos próximos dias. 

Sem relatos de comercialização na semana. 

 

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

Carpa Húngara 6,16 

Carpa Prateada 6,50 

Carpa Cabeça Grande 6,33 

Carpa Capim 7,16 

Tilápia 9,10 

Jundiá 6,50 

  

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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