
 

 
 

Período: de 03 à 09 de janeiro de 2022. 
 

 
 

A semana entre os dias 03 à 09 de 

janeiro foi marcada pelo retorno das chuvas no 

início da semana na maioria dos municípios da 

região. 

No entanto, municípios como é o caso 

de Salto do Jacuí não registraram a ocorrência 

de chuvas.  

Chuvas mais homogêneas e com 

volumes expressivos foram registradas no 

município de Ijuí, variando de 25 à 120 mm. 

Apesar das chuvas, o déficit hídrico 

predomina na região, reduzindo a produção de 

alimentos para consumo humano e animal, 

como são os casos dos municípios de Tenente 

Portela, Salto do Jacuí e Jóia. 

Além do retorno das chuvas, as 

temperaturas registradas durante a semana 

foram mais amenas. 

 
 

 

 

 



  
 

 

 
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 (%) 91,00 93,10 100,00 00,00 
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Vegetativo 77,57 0 0,00 0,00 

Floração 18,93 2,18 1,49 0,00 

Granação 3,50 27,07 3,55 0,00 

Maturação 00,00 51,08 13,64 0,00 

Área colhida (%)  19,68 81,32  

Rendimento (sc/ha)  80,81 14,54  

Preço médio (R$/sc/60kg) 172,11 91,88 250,00 

 

SOJA 

 

Com o retorno de chuvas mais volumosas, o plantio foi retomado na maioria dos municípios 

da região, desta forma o plantio avançou e a área semeada chegou à 91% na região. Também foi 

possível realizar o replantio das áreas que estavam com estande de plantas muito baixo. 

As áreas semeadas na semana anterior estão em germinação, no entanto, muitas áreas 

cultivadas estão com desenvolvimento desuniforme, como a germinação não foi homogênea em 

virtude da baixa umidade do solo, em muitas áreas é possível observar plantas em diferentes 

estádios fenológicos, com plantas em estágio reprodutivo e plantas em estágio vegetativo. 

Cultivares precoces semeadas no mês de outubro se encontram em floração, com baixa estatura 

das plantas. 

Como ocorreram chuvas em muitas áreas cultivadas, as condições de umidade do ar e do 

solo favoreceram o manejo da cultura e foram intensificados os trabalhos de controle de pragas e 

de plantas espontâneas. 

As condições ambientais favoreceram o aumento da população de lagartas nas áreas 

cultivadas, sendo necessário o uso de produtos químico para controle da população. 

Os preços de pedra sendo praticados entre R$ 168,00 a R$ 174,00/sc. de 60 kg, com média 

de R$ 172,00/sc. na região. Bolsa de cereais de Cruz Alta para produto disponível R$ 176,00/sc. de 

60 kg. 

 



  
 

MILHO 

 

Em mais de 51% da área cultivada o milho está em maturação e as perdas na cultura estão 

consolidadas, as chuvas ocorridas durante a semana não revertem mais as perdas causadas pelo 

déficit hídrico anterior.  

Lavouras irrigadas (mesmo com irrigação intensa) apresentam redução do potencial 

produtivo, devido as altas temperaturas registradas em dias anteriores, principalmente no período 

da tarde. 

Próximo de 20% da área já foi colhida e a produtividade média dessas áreas gira em torno 

de 80 sacas por hectare, produtividade essa que é puxada para cima por algumas lavouras irrigadas 

e áreas cultivadas no início do período de zoneamento agrícola da cultura, contudo, as demais áreas 

cultivadas para grão tem menor potencial produtivo. 

As produtividades médias alcançadas nos municípios varia entre 42 e 155 sacas por hectare, 

dependendo da tecnologia empregada e do percentual de área irrigada no município. 

Milho cultivado para silagem apresentando redução de aproximadamente 60% da produção 

de massa verde. 

Produto com preço do dia sendo praticado entre R$ 83,00 a R$ 95,00/ saca de 60 kg, média 

de R$ 91,88/sc. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 95,00/saca de 60 kg. 

 

FEIJÃO 

 

A cultura de feijão já está com mais de 81% da área colhida, as perdas na cultura reduziram 

a produtividade e a qualidade dos grãos. 

A produtividade inicial esperada era de 1834 kg por hectare e a produção obtida por hectare 

está em torno de 872 kg, uma perda de 52,44%. 

Preço médio do grão na região R$ 250,00/sc. de 60 quilos. 

 

CULTURAS DE INVERNO 
 

TRIGO 

Cultura em entressafra. Produto com preço sendo praticado entre R$ 83,00 a R$ 85,00/ saca 

de 60 kg, com média de R$ 83,88/saca de 60 kg. Preço para produto disponível em Cruz Alta R$ 

94,00/saca de 60 kg. 

AVEIA BRANCA 

Preço médio praticado na região de R$ 52,00/saca de 60 kg, variando de R$ 48,00 a R$ 60,00. 

CEVADA 

Sem informação de preço para a cevada cervejeira na região. 

CANOLA 

Preço médio praticado na região de R$ 159,50/saca de 60 kg. 

 

 



  
 

 
 

OLERÍCOLAS 

As olerícolas apresentam uma perda expressiva de produtividade, principalmente aquelas 

que são cultivadas sem proteção. As chuvas ocorridas na região amenizaram a situação, mas o calor 

intenso e a falta de umidade das semanas anteriores danificaram muito as culturas. 

Culturas sem irrigação como mandioca e batata doce com crescimento da parte vegetativa 

lenta e baixa formação de raízes tuberosas. 

Cultivos em ambiente protegido seguem com produção e desenvolvimento estável. 

Segue intensa migração de insetos das lavouras de cereais e grãos para os cultivos de 

hortaliças. 

Controle fitossanitário de pragas (tripes e ácaros) segue conforme monitoramento e 

necessidade de controle e a incidência de doenças é muito baixa, não necessitando aplicação de 

fungicidas. 

 

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

Alface cab. 2,36 

Beterraba kg 3,75 

Brócolis  kg 5,83 

Cenoura  kg 3,91 

Cebola kg 4 

Couve-flor kg 5,9 

Mandioca c/ casca kg 2,5 

Mandioca s/ casca kg 5,1 

Pepino kg 5 

Repolho kg 2,7 

Rúcula maço 2,4 

Tomate kg 5 

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

 

 

FRUTÍCOLAS 

Em áreas com menos incidência de precipitação, continua a queda acentuada de frutos e 

folhas dos citros.  

Colheita de melão e melancia em andamento, devido à altas temperaturas a comercialização 

de melancia e melão estão sendo favorecidas.  

Estiagem comprometeu a produção da uva na região. Nas áreas cultivadas não irrigadas, 

ocorreu redução no tamanho e peso dos grãos. No entanto, a colheita da uva de mesa em áreas 

protegidas e com irrigação está sendo realizada, com boa produtividade e sabor. 

 

 



  
 

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

Bergamota 2,25 

Laranja 2,40 

Melão 3,50 

Melancia 1,90 

Morango 18,50 

Pêssego 5,00 

Uva 11,00 (cultivar sem semente) 

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

 

 

 
 

PASTAGENS 

 

As chuvas ocorridas durante a semana amenizam as perdas nas pastagens, melhorando seu 

potencial produtivo, contudo como não ocorreram em todas as localidades da região, em alguns 

locais a produção de massa seca continua baixa. 

Nas localidades onde ocorreram precipitações houve retomada de semeadura das 

forrageiras. 

Milho para silagem segue sendo colhido e apresenta redução de mais de 63% na produção 

de massa verde, produto de baixa qualidade ensilado (pouco grão) e cortado antes do ponto ideal. 

 

BOVINOCULTURA DE LEITE 

Atividade apresentando queda de volume total produzido em decorrência da queda de 

produtividade do rebanho que vem sofrendo com a redução da qualidade das forragens fornecidas 

e altas temperaturas diurnas. 

O longo período da estiagem tem impactado mais intensamente os produtores com sistema 

de produção a pasto. Estes produtores estão com dificuldades para manter uniformidade na 

alimentação dos animais, devido a falta de pastagens, diminuição dos estoques de forragens 

conservadas e necessidade e de aquisição de alimentos alternativos. 

Aumento da oferta de animais para venda com a finalidade de diminuir o consumo de 

alimentos na propriedade que estão se tornando escassos. 

 

 

APICULTURA 

 

Atividade segue com o manejo e colheita das colmeias.  

Preço pago ao produtor. 

Atacado: 14,00/kg 



  
 

                          Varejo: 21,00/kg  

 

 

PISCICULTURA 

 

Atividade com grandes dificuldades em reposição de água nos tanques e manutenção da 

qualidade da água para dar condições de desenvolvimento dos peixes. 

Segue mortalidade de peixes por falta de oxigênio na água. 

Os Custos de produção estão altos em virtude do custo da ração. 

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

Carpa Húngara 7,30 

Carpa Prateada 6,60 

Carpa Cabeça Grande 7,10 

Carpa Capim 7,50 

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 

 

Elaboração 

 

Eng. Agr. Erni Breitenbach 

ATR de Organização Econômica 

Emater/RS-Ascar  

Escritório Regional de Ijuí 
 


