CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: As chuvas dos últimos dias prejudicaram o
preparo das lavouras para a próxima safra. Em alguns locais
será necessário um período maior sem chuvas para ser
possível iniciar o preparo das lavouras. Apesar das
dificuldades de trabalho pelo excesso de chuvas, alguns
produtores da Fronteira Oeste já fizeram a dessecação das
áreas. Em Itaqui, Maçambará e São Borja já teve início o
plantio de algumas poucas áreas. Nas demais regiões, a
semeadura da próxima safra deverá se intensificar a partir
de 10 de outubro próximo.
Milho: Semana com condições favoráveis à
semeadura da nova safra. Mesmo com ocorrência de
chuvas intensas em algumas áreas do Centro-Sul do Estado,
o percentual de plantio foi ampliado para 42% em nível
estadual. Lavouras implantadas no início de agosto já estão
recebendo adubação nitrogenada de cobertura; além
disso, foi intensificado o controle de ervas daninhas. Com
a temperatura e a umidade em níveis considerados
normais para a época, a emergência das plantas tem sido
muito boa, proporcionando stand uniforme às lavouras. A
incidência de pragas até o momento é inferior ao
observado na safra anterior, segundo técnicos que atuam
com a cultura.
Trigo: Neste período estima-se que a cultura se
encontre distribuída, em suas distintas fases, com os
seguintes percentuais: 10% ainda em desenvolvimento
vegetativo, 34% em floração, 52% em enchimento de grãos
e 4% em processo de maturação. No momento a maior
preocupação dos triticultores é com algumas cultivares
mais susceptíveis às doenças fúngicas. Devido às condições
de alta umidade e calor, estas começam a apresentar
infestação de oídio, ferrugens e manchas foliares.

Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Previsão do tempo para o Brasil: Uma frente
fria avança sobre o Sul nesta terça-feira e provoca
chuva que pode ser forte entre o norte e nordeste do
RS até o PR. A temperatura cai no RS com a entrada de
ar polar. No Sudeste, calor e pancadas de chuva em SP,
RJ e áreas do centro-sul de MG. A frente fria chega no
fim do dia afastada da costa em SP. Sol e pancadas de
chuva que podem ser fortes em MS e no norte e
noroeste de MT. Chuva isolada entre o litoral da BA até
o litoral de PE. Pancadas de chuva a partir da tarde no
oeste do MA.
Paraná bate recorde de exportações de carne
de frango: A avicultura paranaense exportou 313,6 mil
toneladas de carne de frango no último bimestre, um
recorde para o estado, de acordo com o levantamento
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O
resultado representa um valor 11,8% maior em relação
ao mesmo período de 2017, quando 280,2 mil
toneladas foram embarcadas.
Segundo o Sindicato das Indústrias de
Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar),
os bons resultados refletiram em aumento nos abates
nas plantas estaduais. Em agosto, foram 156 milhões
de frangos abatidos, número 9,11% maior que julho.
Além disso, o valor do mês passado é o segundo
melhor atingido neste ano, ficando atrás apenas de
janeiro, quando 157,6 milhões de abates aconteceram.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A primeira semana de outubro inicia com previsão de chuva pra todo o Rio Grande do
Sul. Somente na quarta-feira é que tempo ficará firme.

Prognóstico Out/Nov/Dez: Para o mês de outubro precipitações dentro do padrão no oeste e noroeste
e acima nas demais áreas. Para os meses de novembro e dezembro são esperadas precipitações acima
do padrão climatológico em todas as regiões, com destaque para a parte oeste do Estado.

Cotações

--- Unifertil --Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 02/10:
> Paranaguá/PR:

- R$ 95,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 95,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
02/10/2018 - 24/09/2018–SETEMBRO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,86

1,81

1,35

MILHO (05.20.20)

2,10

2,04

2,33

SOJA

(02.20.20)

0,93

0,90

0,90

TRIGO (05.20.20)

1,96

1,87

1,58

Cotações Ano Anterior (02/10/2017)
Soja: R$ 58,86 - Milho: R$ 25,21 - Trigo: R$
30,50 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 37,15

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os preços do milho encerraram o mês de
setembro em queda na maior parte das praças
acompanhadas pelo Cepea, exceto no Rio Grande do
Sul e no Nordeste. Segundo pesquisadores do Cepea, a
pressão vem do maior interesse de venda por parte de
muitos produtores, devido à necessidade de “fazer
caixa” para custear a safra de verão. Já compradores,
atentos ao movimento de queda, limitam as
aquisições, à espera de novas desvalorizações. No RS e
no Nordeste, a disponibilidade do cereal é menor,
cenário que tem resultado em alta nos preços – no
estado sulista, agentes aguardam o desenvolvimento
da temporada de verão, enquanto no Nordeste, a
quebra de safra limita a oferta e impulsiona as
cotações. Na região de Campinas (SP), a disparidade
entre as ofertas de compradores e de vendedores
segue limitando os negócios. Entre 21 e 28 de
setembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa registrou
queda de 0,5%, a R$ 39,40/saca de 60 kg na sexta-feira,
28. No acumulado do mês, a baixa foi de 4,14%. Em
relação à média do Indicador em setembro, foi 2,1%
inferior à de agosto.

A disparidade entre as ofertas de compradores
e os pedidos de vendedores de soja cresceu nos
últimos dias, influenciada pela desvalorização do dólar
frente ao Real. Segundo colaboradores do Cepea,
compradores têm interesse em negociar, mas questões
relacionadas à logística limitam os fechamentos. Já
vendedores se mostram capitalizados e sem
necessidade imediata de comercializar – muitos não
têm volume disponível para venda. Entre 21 e 28 de
setembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja
Paranaguá (PR) permaneceu praticamente estável (0,1%), a R$ 95,62/saca de 60 kg na sexta-feira, 28. No
mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ Paraná
teve ligeira queda de 0,6%, a R$ 88,99/sc de 60 kg no
dia 28. As médias destes Indicadores em setembro
estiveram 6,2% maiores que as de agosto e as mais
altas desde julho/16, em termos reais (IGP-DI de
ago/18).

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

