CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: A cultura de arroz chegou a 22% da
área já colhida e 42% já estão maduros. Outros 25%
da área estão com a cultura em enchimento de grãos
e 4% em floração. A área total de arroz no Estado
nesta safra é estimada em pouco mais de um milhão
de hectares. Em média no Estado, essas lavouras
estão apresentando produtividade de 7.606 kg/ha,
inferior à média da safra anterior, de 3,22%.
Milho: O cereal segue em colheita no Estado,
com 55% do total da área com colheita finalizada, 19%
maduro, 20% em enchimento de grãos. Os
percentuais de 2% em desenvolvimento vegetativo e
4% em floração referem-se ao milho safrinha.
Feijão: Chega a 75% a área de feijão primeira
safra colhida no Rio Grande do Sul. As demais lavouras
estão maduras e em enchimento de grãos. A safra está
demonstrando uma projeção com incremento de
9,21% da produtividade em relação à safra anterior,
para 1.766 kg/ha, representando aproximadamente
70 mil toneladas no RS nesta safra.
Soja: Com 15% da safra colhida no RS, a soja vai
amadurecendo, com 25% por colher e 54% em
enchimento de grãos. A área dessa safra é estimada em
5,8 milhões de hectares, sendo, dessa forma, a maior
área já plantada em solo gaúcho na história.

A Emater divulgou as estimativas de área,
produção e produtividade da safra de verão.
Tradicionalmente as estimativas ocorrem nos meses
de março e agosto. Abaixo as estimativas.
Fonte: Emater

SOJA - CHICAGO
As negociações envolvendo soja vinham
ocorrendo a preços menores no mercado
brasileiro na última semana. Mesmo com a quebra
na produção nacional, o estoque final nos Estados
Unidos é estimado em volume recorde. Esse
cenário pressionou os contratos futuros norteamericanos e também os prêmios de exportação
no Brasil (devido à consequente menor
competitividade externa) na maior parte do
período, resultando em diminuição na paridade
de exportação da soja nacional. Segundo
pesquisadores do Cepea, a pressão esteve
atrelada à depreciação do dólar frente ao Real. Na
sexta-feira, 15, porém, as cotações internacionais
subiram, impulsionando os preços no Brasil. No
mercado spot, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa
da soja Paranaguá (PR) fechou a R$ 78,73/saca de
60 kg na sexta, praticamente estável (+0.1%)
frente ao do dia 8. No mesmo comparativo, o
Indicador CEPEA/ESALQ Paraná subiu ligeiro 0.2%,
a R$ 73,38/sc no dia 15.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: Para esta semana, embora ainda exista previsão de chuva, os acumulados serão mais
modestos e não serão suficientes para diminuir o déficit na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
Estimam-se pelo menos 30mm na Região Central e Planícies Costeiras, 15mm na Metade Sul e Campanha e
menos de 15mm na Fronteira Oeste. A novidade ficará por conta da queda acentuada de temperatura. O
outono começará na próxima quarta-feira, dia 20 de março, às 18h58min de Brasília.

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

--- Unifertil --Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 25/02:
> Paranaguá/PR:

- R$ 78,00

>Rio Grande/RS:

- R$ 79,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
18/03/2019 – 25/02/2019 – Março 2018

ARROZ (04.17.27)

1,84

1,79

1,65

MILHO (05.20.20)

2,23

2,05

2,06

SOJA

(02.20.20)

0,93

0,95

0,84

TRIGO (05.20.20)

1,63

1,71

1,89

Cotações Ano Anterior (19/03/2018)
Soja: R$ 69,08 - Milho: R$ 31,42 - Trigo: R$
30,50 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 34,06.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
A colheita de milho na zona agrícola núcleo
da Argentina está avançando com rendimentos
que superam todas as previsões, inclusive em
áreas de aptidão média.
A nível país, segundo a Bolsa de
Cereais de Buenos Aires (BCBA), a colheita
alcançou 6,4% da área apta e o rendimento médio
nacional é de 9170kg por hectare.
No sudoeste de Córdoba, por exemplo,
muitas áreas superam os 12000kg por hectare e
também se encontram casos de até 14000kg por
hectare.
Segundo Juan Pablo Ioele, chefe da
unidade de Corral de Bustos do Instituto Nacional
de Tecnologia Agropecuária (INTA) da Argentina, o
fato de o milho ter recebido mais de 600mm em
quase todas as áreas da Zona Núcleo fez com que
este cultivo se comportasse como um cultivo
irrigado durante toda a campanha, o que explica
os altos rendimentos.
Contudo, esse comportamento também
tornou o milho mais suscetível a doenças que
prejudicaram o encanamento e o espigamento.

Os preços da soja têm leve baixa nesta
manhã de segunda-feira (18) na Bolsa de Chicago.
Por volta de 7h30 (horário de Brasília), as cotações
cediam pouco mais de 4 pontos, devolvendo parte
das altas registradas na última sexta-feira (15),
quando o mercado subiu mais de 10 pontos.
Assim, o contrato maio/19 tinha US$ 9,05
por bushel, enquanto o agosto valia US$ 9,24.
Os traders começam a dividir melhor o
peso das informações neste momento entre as
novas notícias que chegam do cenário EUA x China
- e a declaração de Donald Trump de que o
mercado conhecerá em 3 ou 4 semanas a
atualização das relações dos dois países - e das
expectativas e condições para o plantio da nova
safra americana.
Inundações continuam a ocorrer em
importantes estados produtores dos EUA,
impedindo o avanço dos trabalhos de campo em
alguns pontos. E as previsões indicam a
continuidade das chuvas em excesso ainda
durante esta semana.
"O clima nos EUA e a guerra comercial
terão um efeito significativo nos mercado,
principalmente neste momento em que os
produtores começam a ir para o campo", diz a
consultoria internacional Allendale, Inc.
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Indicadores

Eventos

Participação no 1° Dia de Campo da Boa Safra em Candelária/RS.

Equipe Unifertil Participando da 20° Expodireto Cotrijal em Não-me-Toque/RS.

Unifertil também presente no Dia de Campo da UNIBAVE em Orlens/SC.

