CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: As boas condições meteorológicas
ocorridas na semana, especialmente em relação à
insolação, favoreceram a cultura que está em
enchimento de grãos na maior parte das lavouras,
chegando aos 42% e já apresentando evolução na
colheita na Fronteira Oeste e região Central do Estado,
chegando aos 2% da área do Rio Grande do Sul, estimada
em 693.538 hectares.
Milho: Mais uma semana de condições climáticas
com predomínio de tempo seco, altas temperaturas e
forte radiação solar, favoráveis à colheita do milho.
Porém, as lavouras em desenvolvimento vegetativo,
floração e enchimento de grãos sofreram com a baixa
umidade do solo. Lavouras pontuais, que não foram
conduzidas adequadamente, sofreram mais em função
do clima. No entanto, a ocorrência de chuvas no início
desta semana amenizou o problema; ainda assim, são
necessárias chuvas semanais e mais volumosas para
atender as necessidades diárias das plantas.
Feijão: Nas regiões produtoras do Estado, a
cultura está em finalização de safra, com cerca de 74%
da área já colhida. A exceção se dá na região da Serra,
mais especificamente os Campos de Cima da Serra,
onde as áreas de produção ainda não estão em colheita
devido ao período de implantação ocorrer mais tarde. As
áreas já colhidas estão apresentando muito bom padrão,
tanto de rendimento como de qualidade, à exceção de
lavouras situadas no Alto da Serra do Botucaraí e Vale
do Rio Pardo, onde ocorreram reduções em decorrência
de eventos climáticos adversos em aproximadamente
30% da área de lavouras dessas regiões.
Fonte: Emater

Soja: A cultura está 2% na fase madura, 62%
em enchimento de grãos, 26% em floração e 10% da
cultura se encontra em desenvolvimento vegetativo,
o que corresponde às áreas implantadas mais tarde.
Concluída a implantação da cultura, foi iniciada a
colheita nas primeiras áreas das regiões da
Fronteira Noroeste e Missões. A cultura está com
bom desenvolvimento, e os rendimentos estão
variando de 30 a 55 sacas por hectare nas primeiras
áreas colhidas.

SOJA - CHICAGO
Depois de bater nas suas mínimas em três
semanas, as cotações da soja têm leves altas nesta
manhã de sexta-feira (15) na Bolsa de Chicago, na
tentativa de uma recuperação. Por volta de 7h55
(horário de Brasília), as cotaçõe tinham pequenos
ganhos de pouco mais de 3 pontos, com o março/19
valendo US$ 9,06 e o maio, US$ 9,21 por bushel.
O mercado internacional realizou lucros na
sessão anterior depois de o USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos) ter trazido, em seus
reportes semanais de venda para exportação, um
grande cancelamento de compras da China em janeiro.
No entanto, ao mesmo tempo, o mercado já
vai retomando sua cautela e esperando por novas
informações sobre uma possibilidade de acordo,
enfim, entre China e Estados Unidos. De acordo com o
secretário do Tesouro Nacional americano, Steve
Mnunchin, os EUA tiveram, nos últimos dias, boas e
produtivas
reuniões
com
os
chineses.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana será caracterizada pelo calor e pelas pancadas de chuva. Há maior chance de
precipitação até a terça-feira e a partir do sábado. O acumulado em sete dias passa dos 50 mm na Fronteira
Oeste e oscila entre 15 mm e 30 mm nas demais áreas produtoras. A chuva vem acompanhada de trovoadas
e rajadas de vento. Há potencial para granizo nas tardes do sábado e domingo na Região. Central, Fronteira
Oeste e a Planície Costeira Interna.
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.

Fonte: NotíciasAgrícolas
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Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 18/02:
> Paranaguá/PR:

- R$ 78,50

--- Unifertil ---

>Rio Grande/RS:

- R$ 77,50

Relação de troca - adubo/produto agrícola

Fonte: Carlos Cogo
18/02/2019 – 11/02/2019 – fevereiro 2018

ARROZ (04.17.27)

1,96

1,82

1,65

MILHO (05.20.20)

2,67

2,67

2,06

SOJA

(02.20.20)

1,18

1,17

0,84

TRIGO (05.20.20)

1,97

1,97

1,89

Cotações Ano Anterior (19/02/2018)
Soja: R$ 62,20 - Milho: R$ 27,50 - Trigo: R$
29,13 - Feijão: R$ 110,00 - Arroz: R$ 34,10.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Nesta segunda-feira (18) a bolsa brasileira
opera com os preços do milho apresentando tendência
de alta. As principais cotações registravam valorizações
entre 0,28% e 1,25% por volta das 12h03 (horário de
Brasília). O vencimento março/19 era cotado a R$
41,87, o maio/19 valia R$ 39,79 e o julho/19 era
negociado por R$ 36,00.
Segundo a XP Investimentos, a firmeza do dólar
pode manter as cotações do milho sustentadas neste
início de semana. Nos dias anteriores, as chuvas
trouxeram algum alívio pelo lado do clima, mas os
compradores continuaram com alguma dificuldade de
abastecimento.
A Brandalizze Consulting aponta que as
negociações devem seguir fluindo nesta semana
porque alguns consumidores devem se antecipar ao
Carnaval que vem no começo de março e assim
comprar nestes próximos dias para poder movimentar
o milho antes do dia 10 de março para atender a
demanda que está em crescimento.
Nos portos deveremos ter novos negócios para
cobrir posições de embarques que seguirão fluindo em
bom ritmo e com estabilidade nos indicativos nestes
próximos dias. Os produtores dão sinais que
continuarão segurando as ofertas a espera de
melhores momentos a frente e assim indicam que
entregarão contratos e segurarão o restante da
colheita como grão a fixar ou armazenado, apostando
em números maiores para negociar.

Fonte: Notícias Agrícolas

O final de semana foi marcado por altos
acumulados em áreas da região Centro-Oeste do Brasil.
A cidade de Sapezal (MT), por exemplo, registrou mais
de 200 milímetros somente no sábado (16). Outras
regiões do país também registraram volumes
expressivos. Medições feitas na Fazenda Curió,
localizada nas imediações da cidade de Sapezal (MT),
apontam que as chuvas no sábado totalizaram 215,1
mm e no domingo (17) 11,4 mm. O Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia) também registrou bons
volumes.
De acordo com dados do instituto brasileiro, no
sábado, os cinco maiores acumulados na região
Centro-Oeste foram registrados em Nova Maringá
(MT): 56,4 mm, Iporá (GO): 46,4 mm, Costa Rica (MS):
44,4 mm, São Simão (GO): 42,2 mm e Sorriso (MT) 39,0
mm.
No domingo, volumes mais expressivos foram
registrados. Comodoro (MT): 133,6 mm, São Felix do
Araguaia (MT): 87,2 mm, Nova Xavantina (MT): 58,9
mm, São Miguel do Araguaia (GO): 55,6 mm e Sapezal
(MT): 45,0 mm. A localização das estações pode variar
os acumulados.
Além do Centro-Oeste, altos acumulados
também foram registrados no final de semana em
áreas do Sul do país e do Nordeste.
Fonte: Notícias Agrícolas

Indicadores

Participação em Feiras e Eventos

A Unifertil esteve presente em Pato Branco/PR no evento da Sul Brasil.

Participação no Dia de Campo da AUD no município de Camaquã/RS, juntamente
com o representante parceiro da Unifertil DR Danelon.

Participação no Dia de Campo da KMJ em Getúlio Vargas/RS.

