
 

 
 

Período: de 22 a 28 de novembro 2021. 
 

 
 

Período entre os dias 22 e 28 de 

novembro marcado pelo retorno das 

precipitações pluviométricas em toda a 

região, com volumes acumulados variados. 

De segunda-feira à quarta-feira 

predomínio de tempo seco, com alta 

insolação, baixa umidade do ar e 

temperaturas elevadas durante o período 

das tardes. 

Na quinta-feira entrada de uma 

frente fria provocou chuvas generalizadas 

em toda região. 

Permanência de templo nublado com 

garoas durante o dia de sexta-feira e retorno 

de tempo aberto a partir de sábado à tarde. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
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 (%) 74,70 92,00 100,00 00,00 
E 
S 
T 
Á 
D 
I 
O 
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Vegetativo 100,00 45,30 2,30 0,00 

Floração 0,00 34,80 19,30 0,00 

Granação 0,00 18,40 50,80 0,00 

Maturação 00,00 00,50 21,50 0,00 

Área colhida (%)   6,10  

Rendimento (sc/ha)   22,3  

Preço médio (R$/sc/60kg) 159,20 81,60 242,00 

 

 

SOJA 

Retorno das precipitações na região foi muito benéfico para as sementes que haviam 

interrompido ou não completado o processo de germinação devido a falta de umidade e que 

retomaram os processos fisiológicos de desenvolvimento. 

Avanço rápido da semeadura da cultura na região realizada em duas situações: realização 

de plantio em ritmo lento na terça e quarta-feira com solo seco apostando na previsão climática 

que apontava bons volumes de chuvas para a região e mais intensamente após as chuvas com 

início na sexta-feira à tarde e continuando no sábado e no domingo com todos os maquinários 

disponíveis, e estendendo os trabalhos de plantio durante as noites. 

No município de Ibirubá a média de 10 mm de chuvas não foi suficiente para dar condições 

de realização do plantio da soja. 

No município de Jóia os volumes médios das precipitações foram de 16 mm o que permitiu 

avanço lento da semeadura nas lavouras com maior palhada. Nas áreas que foram utilizadas com 

pastagens durante o inverno não foi possível realizar o plantio após esta chuva. 

As lavouras semeadas entre os dias 12 e 17 de novembro apresentam falhas de emergência 

de plantas e com necessidade de pequenos replantes. 

Preços de pedra sendo praticados entre R$ 159,00 a R$ 160,00/sc. de 60 kg, com média de 

R$ 159,20/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 168,00/sc. De 60 

kg. 

 

 

 



  
 

MILHO 

 

As chuvas que ocorreram na região não foram suficientes para solucionar o déficit hídrico 

que vem prejudicando o desenvolvimento da cultura do milho, apenas amenizou a falta de 

umidade no solo, proporcionando retomada da turgescência das plantas. 

Até quinta-feira, período que antecedeu o retorno das chuvas, as plantas de milho 

apresentavam profundos sintomas de déficit hídrico: folhas enroladas, senescência de folhas 

basais, inviabilidade do pólen e murchamento de toda a planta. 

As lavouras em estádio de formação e enchimento de grão apresentam falhas de 

polinização e desenvolvimento de grãos nas espigas, impactando na diminuição da produtividade 

incialmente esperada. 

Lavouras em início da floração com plantas sem emissão de espigas, secamento do pólen e 

estigmas sem a realização da fecundação. 

As estimativas apontam para redução de mais de 40% do potencial produtivo das lavouras 

de sequeiro da região de Ijuí. 

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

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

 

FEIJÃO 

Cultura com redução do potencial produtivo nas lavouras que se encontram entre os 

estádios de floração e formação inicial de grãos. Lavouras com grãos formados e iniciando a 

maturação ainda apresentam bom potencial produtivo. 

Preço médio do grão na região R$ 242,0/sc. de 60 quilos. 

 

 

CULTURAS DE INVERNO 

Tabela geral das culturas:  

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 
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Vegetativo 00,00 00,00 00,00 00,00 

Floração 0,00 00,00 00,00 00,00 

Granação 0,00 00,00 00,00 00,00 

Maturação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Área colhida (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rendimento (sc/ha) 48,1 39,20 41,4 25,60 

Preço médio (R$/sc/60kg) 81,50 54,00 S/I 144,50 

 



  
 

TRIGO 

Cultura com ciclo produtivo finalizado, todas as lavouras colhidas, com grande variabilidade 

de produtividade entre lavouras e diferentes localidades nos municípios que compõem a região 

administrativa da Emater Regional de Ijuí. 

A análise da safra 2021 foi considerada positiva devido a boa qualidade do produto colhido 

e o preço pago ao produtor. 

Produto com preço sendo praticado entre R$ 80,00 a R$ 83,00/ saca de 60 kg, com média 

de R$ 81,50/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 93,00/saca de 60 kg. 

 

AVEIA BRANCA 

Cultura com colheita finalizada.  

Produção e qualidade obtidas nas lavouras da região atendem a necessidade da indústria 

para alimentação humana instaladas na região e atendem os padrões de qualidade exigidos para o 

processamento.  

Preço médio praticado na região de R$ 54,00/saca de 60 kg, variando de R$ 48,00 a R$ 

60,00. 

 

CEVADA 

Cultura com colheita concluída. 

 

CANOLA 

Cultura com colheita concluída. 

Preço médio praticado na região de R$ 144,50/saca de 60 kg. 

 

 

 
 

OLERÍCOLAS 

Com clima favorável – alta insolação, temperaturas dentro da normalidade para o verão e 

bom aporte de água para irrigação até o momento, as olerícolas seguem com bom 

desenvolvimento na região. 

Com a elevação das temperaturas foi necessário aumentar o uso de malhas de 

sombreamento para minimizar os impactos do excesso de calor e dar condições para o 

desenvolvimento normal das culturas. 

A baixa umidade do ar tem contribuído para a diminuição da pressão de doenças. Culturas 

do tomate e pepino cultivados a campo e em ambiente protegido com baixa incidência de doenças 

e excelente produtividade. 



  
 

Cultura do tomate cultivada a campo apresentando frutos de menor calibre, mas com bom 

número de frutos por planta. 

Com o retorno das chuvas foi possível retomar o transplantio de mudas no cultivo a campo 

com mais intensidade. 

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

Alface cab. 2,64 

Beterraba kg 3,90 

Brócolis  kg 5,60 

Cenoura  kg 3,60 

Cebola kg 4,00 

Couve-flor kg 5,60 

Mandioca c/ casca kg 2,50 

Mandioca s/ casca kg 5,40 

Pepino kg 5,00 

Repolho kg 3,00 

Rúcula maço 2,60 

Tomate kg 4,40 

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

 

FRUTÍCOLAS 

Início da colheita da melancia no município de Ijuí que possui a maior área cultivada da 

região. Frutos com bom calibre e sabor bem adocicado. 

Segue colheita do melão e as lavouras apresentam diminuição da incidência de míldio. 

Cultura do pêssego se encaminha para a final da colheita com baixa incidência de mosca 

das frutas. 

A cultura do morango das cultivares de dias neutros continua com boa produtividade e as 

cultivares de dias curtos com diminuição da produção. 

 

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

Bergamota 2,20 

Laranja 2,50 

Melão 4,00 

Melancia 2,00 

Morango 17,00 

Pêssego 4,50 

Uva S/I 

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

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

PASTAGENS 

 

Com o retorno da umidade no solo as forrageiras de verão tiveram retomado o 

crescimento. Os produtores aproveitaram as condições climáticas favoráveis para realizarem a 

complementação da adubação. 

Implantação de novas áreas em processo lento devido ao deslocamento das máquinas para 

a cultura da soja. 

O produtor vem utilizando as forrageiras já implantadas para alimentação dos animais, mas 

com baixa produção de massa verde e dificuldade de retorno dos animais na mesma área pela 

demora do rebrote e desenvolvimento das plantas. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

Produção total de leite da região segue em queda, principalmente pela diminuição da 

oferta de forragem de qualidade e as altas temperaturas que interferem no comportamento 

alimentar do rebanho leiteiro, diminuindo o consumo. 

As altas temperaturas registradas na semana na região tem dificultado o resfriamento 

rápido do leite ordenhado, provocando aumento na incidência de bactérias totais no produto 

final. Isso fez com que os produtores tivessem que intensificar os cuidados com higiene no 

momento da ordenha e realizar as ordenhas nos horários com temperaturas mais amenas. O alto 

custo de produção e redução do preço recebido tem inibido investimentos em equipamentos mais 

potentes para resfriamento do leite. 

Produtores com grande preocupação com a redução do preço do leite. 

 

 

APICULTURA 

Atividade segue com baixa colheita de mel e os produtores optando em colocar mais uma 

caixa de produção para realizar colheita em períodos com temperaturas mais amenas. 

A movimentação das abelhas operárias é intensa gerando boa perspectiva de produção 

nesta safra. 

Preço pago ao produtor. 

Atacado: 13,50/kg 

                          Varejo: 21,00/kg  

 

 

 

 

 



  
 

PISCICULTURA 

 

Segue povoamento dos tanques conforme planejamento da atividade. Os alevinos 

utilizados no momento são das classes Alevino 1 e Alevino 2, com baixa disponibilidade e de 

juvenil para comercialização. 

Segue redução do nível de reposição de água nos tanques e aumento da utilização de 

aeradores para suprir a necessidade de oxigênio. 

Comercialização somente com venda direta ao consumidor realizada na propriedade dos 

produtores em pequenos volumes. 

 

Preços pagos aos piscicultores 

Espécie/ Produto Preço (R$/kg) Vivo 

Carpa Húngara 7,20 

Carpa Prateada 6,50 

Carpa Cabeça Grande 6,90 

Carpa Capim 7,30 

Tilápia 9,20 

Jundiá 6,50 

  

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

 Tamanho 3 a 5 cm 

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