CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: A cultura no Estado apresenta-se na fase
majoritária de floração, com 37%, na fase de enchimento
de grãos com 32% e já apresenta início de colheita em
algumas lavouras da Fronteira Oeste, municípios de São
Borja e Itaqui, mas que ainda não chega a 1% da área
estimada para o Estado. Na semana, foi realizada aplicação
de fertilizantes e defensivos, principalmente fungicidas,
após as más condições meteorológicas que obstruíram
esses trabalhos. Produtores continuam monitorando o
aparecimento de doenças, com relatos de alguma
ocorrência de brusone. Com a melhora nas condições do
clima, renova-se o otimismo com relação à expectativa de
produtividade e produção.
Milho: A colheita da safra de milho já foi realizada
em 28% da área plantada no Estado. A colheita avança
rapidamente nesse período, em paralelo ao segundo
plantio da safra 2018-2019. No Norte do Estado, a cultura
alcança até 80% de milho colhido; na Campanha, 80% da
cultura encontra-se em estado vegetativo. A produtividade
das lavouras continua boa, à exceção daquelas localizadas
em áreas que estavam prontas para a colheita e foram
afetadas pela enchente na Fronteira Oeste. Nessa região,
devido à alta umidade, haverá perda de qualidade no
milho, apresentando grãos ardidos, mofados e germinados
na espiga.
Feijão: A maior safra do Estado continua em
período de colheita, com 72% da área já colhida. Essa fase
de colheita atinge todas as zonas de produção de feijão e
se encaminha para o seu final. A exceção é a zona
produtora dos Campos de Cima da Serra – última região a
implantar lavouras comerciais consideradas como sendo
de primeira safra – onde a cultura se encontra na fase mais
adiantada de floração e onde ainda não foi iniciada a
colheita. Segue em andamento o plantio da segunda safra
no Estado, sendo que as primeiras lavouras semeadas já se
encontram em desenvolvimento inicial e a maioria
encontra-se em fase de implantação.
Fonte: Emater

Soja: A cultura da soja no Rio Grande do Sul
apresenta-se em estádio reprodutivo, com metade das
lavouras (52%) em enchimento de grãos e 37% em fase
de floração. As lavouras apresentam bom
desenvolvimento, com exceção das áreas que foram
alagadas em janeiro. Segue tratamento com fungicidas
nas lavouras de todo Estado. Nas regiões Celeiro, Alto
Jacuí e Noroeste Colonial, as aplicações de fungicidas
nos horários de maior calor provocaram fitotoxicidade
em algumas folhas, mas isso não comprometeu as
plantas. Com clima seco, houve aumento da incidência
de pragas, com destaque para trips, mosca branca e
lagartas. Já nos Campos de Cima da Serra, houve
incidência de mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum).

SOJA - CHICAGO
Nesta segunda-feira (11), os futuros da soja
trabalham com leves altas na Bolsa de Chicago. As
cotações subiam entre 0,50 e 0,75 ponto, por volta de
7h20 (horário de Brasília), e ainda mantinham a já
conhecida cautela adotada pelos traders há tantos
meses. Assim, o contrato março/19 tinha US$ 9,15 e o
maio/19, US$ 9,29 por bushel na manhã de hoje. O
mercado ainda sente a falta de subsídios para operar
de forma mais agressiva e começa uma nova semana
ainda caminhando de lado na CBOT.
Após o relatório do USDA - e uma reação bem limitada
das cotações dos grãos em Chicago - as atenções estão
ainda mais voltadas para a guerra comercial entre
China e EUA, principalmente como o fim do feriado do
Ano Novo Lunar na Nação Asiática.
"Com a China retornando do feriado de uma semana,
traders aguardam notícias em relação a guerra
comercial EUA/China e/ou novas compras de soja
americana pela China", diz Steve Cachia, diretor da
Cerealpar.
Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana inicia com tempo instável e chuva sobre todo o Rio Grande do Sul. Há
potencial para temporais com trovoadas, descargas elétricas e até eventual queda de granizo. Os maiores
acumulados ficam concentrados na metade sul gaúcha, especialmente no sul do Estado, onde o céu fica
nublado e a chuva ocorre a qualquer momento.
Prognóstico: Fev/Mar/Abr: Para o mês de fevereiro o modelo mostra precipitações pouco acima do padrão
no sul e leste, predominando dentro do padrão climatológico nas demais regiões do Estado. A expectativa
para os meses de março e abril será de chuvas um pouco acima do padrão climatológico, especialmente no
Sul e Oeste do estado do Rio Grande do Sul.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 11/02:
> Paranaguá/PR:

- R$ 77,50

>Rio Grande/RS:

- R$ 78,00

--- Unifertil --Relação de troca - adubo/produto agrícola
11/02/2019 – 04/02/2019 – fevereiro 2018

Fonte: Carlos Cogo

DÓLAR (PTAX) venda
Venc. Soja Bolsa de
Chicago - Pregão
Diurno
mar-19
mai-19
jul-19
Venc. Soja BM&F Pregão Regular
-

11/02/2019 11h29min
3,739
Fechamento
R$/
(US$ /
60 kg
Bushel)
9,13
9,27
9,40
Fechamento
(US$ / 60 kg)

75,26
76,41
77,49
R$/ 60
kg
0,00

Fonte: Notícias Agrícolas

ARROZ (04.17.27)

1,82

1,80

1,65

MILHO (05.20.20)

2,67

2,66

2,06

SOJA

(02.20.20)

1,18

1,17

0,84

TRIGO (05.20.20)

1,97

1,96

1,89

Cotações Ano Anterior (15/02/2018)
Soja: R$ 62,85 - Milho: R$ 27,08 - Trigo: R$
29,50 - Feijão: R$ 110,00 - Arroz: R$ 34,20.

Mercado da Soja
O primeiro dia da semana começa com os
preços internacionais do milho apresentando poucas
movimentações na Bolsa de Chicago. Nesta segundafeira (11), as principais cotações registravam
desvalorizações entre 0,50 e 0,75 pontos negativos por
volta das 09h03 (horário de Brasília). O vencimento
março/19 era cotado a US$ 3,73, o maio/19 valia US$
3,81 e o julho/19 era negociado a US$ 3,89.
Segunda análise de Bem Potter da Farm
Futures, os preços do milho caem ligeiramente desde
sexta-feira após a divulgação dos dados de oferta e
demanda do USDA e da manutenção de ganhos nas
safras sul americanas e dos maiores estoques
mundiais. O USDA diz que a produção de 2018 nos EUA
atingiu 14,420 bilhões de bushels, com rendimentos
médios de 176,4 bushels por acre. Esse número chega
a 206 milhões de bushels abaixo das estimativas
anteriores da agência. Os estoques finais dos EUA
2018/19 caíram 46 milhões de bushels para 1.735
bilhões de bushels.
Já os estoques finais mundiais de 2018/19
movimentaram-se ligeiramente, de 308,8 milhões de
toneladas em dezembro para 309,78 MMT. As
projeções do USDA para os preços médios da
temporada no milho permaneceram inalteradas, com
um ponto médio de US $ 3,60 por bushel.
Fonte: Notícias Agrícolas

Atentos à possibilidade de menor oferta frente
à esperada anteriormente na América do Sul,
produtores
brasileiros
se
retraíram
nas
comercializações no mercado spot, segundo pesquisas
do Cepea. Essa restrição na oferta segue mantendo
firmes os preços no Brasil, ao mesmo tempo em que as
cotações na Argentina cederam, gerando a
possibilidade de que contratos de exportação sejam
redirecionados do Brasil para o país vizinho.
Sojicultores domésticos, embora estejam retraídos nas
comercializações da safra 2018/19, já tentam negociar
lotes da temporada 2019/20, para entrega no primeiro
trimestre do próximo ano. Isso porque, enquanto as
ofertas da atual safra não chegam a R$ 80,00/sc de 60
kg, os valores para entrega em 2020 estão entre R$
82,00 e R$ 83,00/sc de 60 kg; porém, compradores
estão cautelosos nas aquisições, resultando em baixa
liquidez.
Fonte: Notícias Agrícolas

Indicadores

Participação em Feiras e Eventos

Participação no 15º Campo Agroacelerador, que aconteceu nos dias 06 e 07 de Fevereiro no CDC
da Cooperja em Jacinto Machado/SC. Juntamente com a 1ª Abertura da Colheita do Arroz de SC.

8º Dia de Campo FM & Canquerini, que ocorreu no dia 7 de Fevereiro em Capivari do Sul/RS.

7º Dia de Campo Coopermap, que ocorreu no dia 8 de Fevereiro em Brunópolis/SC.

