CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: As lavouras de arroz no Estado encontramse predominantemente em fase de desenvolvimento
vegetativo, seguido de floração, com 76%. A fase de
maturação já passa dos 24%. As lavouras em geral sofreram
com a falta de luminosidade durante as chuvas; porém com
a volta da normalidade climática, seguem as atividades de
manejo, irrigação, aplicação de fertilizantes, defensivos e
as de reconstrução de taipas, bueiros e estradas nas áreas
atingidas. As regiões que mais tiveram problemas com as
condições meteorológicas foram a Central, Campanha e
Fronteira Oeste. Nessa última, alguns produtores estão
acionando os seguros a fim de conseguir cobertura de
seguro ou Proagro, sendo que a previsão é de perdas de
100% nas áreas que ficaram mais de sete dias alagadas.
Milho: As boas condições climáticas favoreceram a
cultura em todas as fases de desenvolvimento. Associada
ao clima, a boa umidade do solo acelera a fase vegetativa,
floração e o enchimento de grãos. Lavouras em maturação
fisiológica também têm o período encurtado por conta das
altas temperaturas que contribuem para a soma térmica;
juntamente com radiação solar e disponibilidade hídrica, é
uma exigência climática fundamental para que a cultura
complete o ciclo. De maneira geral, a cultura do milho está
sendo colhida, e nessa semana ocorreu em ritmo acelerado
em função das condições de clima favoráveis.
Feijão: A safra normal está em período de colheita,
com 60% já colhido e produtividades de referência inicial
de 1.456 Kg/ha. Nesta semana, houve evolução da
semeadura da segunda safra de feijão no Estado. As
lavouras se encontram com boa germinação e emergência
por conta das condições climáticas favoráveis (boa
umidade do solo e calor). A cultura vem sendo beneficiada
pelas chuvas deste janeiro. As lavouras estão com boa
população de plantas e desenvolvimento vegetativo muito
bom, sem presença de pragas e doenças
Fonte: Emater

Soja: O desenvolvimento da soja vem se
apresentando satisfatório e com boas perspectivas de
produção. Beneficiado pelo clima favorável e com o
predomínio de sol e a adequada umidade do solo, as
plantas se desenvolveram bem, apresentando boa
coloração. Na maioria das regiões a soja está em fase
de floração. Algumas áreas da região da fronteira
Oeste os produtores tiveram dificuldades na aplicação
de fungicida via terrestre, devido às chuvas que
ocorreram. Na região Noroeste do Estado, ao contrário
do esperado, a condição de sanidade da cultura é
satisfatória, com pouca ocorrência de ferrugem,
embora observada a ocorrência de outras doenças na
parte baixeira da planta, como crestamento bacteriano
e septoriose, doenças características das condições
ocorridas de alta umidade e temperatura. Há focos de
lagartas e trips em reboleiras.

SOJA - CHICAGO
Os futuros da soja negociados na Bolsa de
Chicago operam com leve queda nesta manhã de
segunda-feira (4). As cotações passavam por um
movimento de realização de lucros após alcançarem,
na última sexta-feira (1), os mais elevados patamares
em mais de seis meses. Por volta de 8h10 (horário de
Brasília), os preços cediam entre 0,25 e 0,50 nos
principais contratos, com o março/19 valendo US$
9,17 e o maio/19 tinha US$ 9,31 por bushel. O mercado
vinha subindo em decorrência dos bons resultados das
últimas reuniões entre China e Estados Unidos e depois
do presidente americano ter anunciado que a nação
asiática comprará, ao menos, mais 5 milhões de
toneladas de soja em seu país. Tal volume será diluído
nas próximas semanas, mas já é uma boa sinalização
de que a relação entre chineses e americanos começa
a melhorar.
Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A previsão para os próximos dias é de tempo parcialmente encoberto com
possibilidades de pancadas isoladas de chuva.

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 04/02:
> Paranaguá/PR:

- R$ 77,50

>Rio Grande/RS:

- R$ 78,50

--- Unifertil --Relação de troca - adubo/produto agrícola
04/02/2019 – 28/01/2019 – 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
-

04/02/2019 13h29min
3,667
Fechamento
R$/
(US$ /
60 kg
Bushel)
9,19
9,32
9,45
Fechamento
(US$ / 60 kg)

74,30
75,35
76,40
R$/ 60
kg
0,00

Fonte: Notícias Agrícolas

ARROZ (04.17.27)

1,80

1,83

1,63

MILHO (05.20.20)

2,66

2,64

2,04

SOJA

(02.20.20)

1,17

1,16

0,88

TRIGO (05.20.20)

1,96

2,01

1,89

Cotações Ano Anterior (05/02/2018)
Soja: R$ 59,60 - Milho: R$ 27,08 - Trigo: R$
29,50 - Feijão: R$ 110,00 - Arroz: R$ 34,29.

Mercado da Soja
A semana começa com os preços
internacionais do milho apresentado leves quedas,
próximas da estabilidade, na Bolsa de Chicago (CBOT).
As principais cotações registravam desvalorizações
entre 0,25 e 0,50 pontos negativos por volta das 08h57
(horário de Brasília). O vencimento março/19 era
cotado a US$ 3,77 e o maio/19 valia US$ 3,86.
Segundo análise de Bem Potter da Farm
Futures, os preços do milho encerram a semana
passada com ganhos moderados em algumas compras
técnicas, estimuladas pela força dos transbordamentos
de soja e trigo. Já as ofertas de base de milho foram na
maior parte firmes, subindo de 1 a 3 centavos acima
em várias localizações do meio-oeste americano. Uma
usina de etanol de Illinois provou a exceção à regra,
inclinando-se 8 centavos abaixo para fechar a semana.
Fonte: Notícias Agrícolas

O USDA (Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos) informou, nesta segunda-feira (4),
uma nova venda de 612 mil toneladas de soja da safra
2018/19 para a China. Esse é o primeiro anúncio diário
de vendas para exportação desde a reabertura do
governo norte-americano - depois de mais de 30 dias
de paralisação - e também após a última rodada de
reuniões que foi realizada entres os dias 30 e 31
últimos.
A confirmação desta nova compra chega em
um momento em que o mercado espera por
informações como esta, uma vez que a guerra
comercial continua - apesar da evolução das
negociações entre os dois países - e das notícias que
partem de ambos os lados ainda venham com algumas
nebulosidades.
Agências internacionais afirmam que a estatal
Sinograin estaria, mesmo com o início do feriado do
Ano Novo Lunar na China, já buscando garantir alguns
carregamentos da oleaginosa norte-americana para
embarque entre os meses de junho e julho.
A informação favorece, inclusive, as cotações
da soja já na sessão desta segunda-feira na Bolsa de
Chicago. Depois de iniciarem o dia com uma leve
realização de lucros, os preços voltavam a subir no
início da tarde e, por volta de 13h45 (horário de
Brasília), subiam entre 3,75 e 4,25 pontos. O março
valia US$ 9,21 por bushel.
Fonte: Notícias Agrícolas

Indicadores

