CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Para a cultura do arroz, predomina no
Estado a fase de desenvolvimento vegetativo com 68% das
lavouras e 25% em floração. A cultura apresenta
desenvolvimento normal e adequado e condição
fitossanitária boa, excetuando-se áreas onde ocorreu o
alagamento pelo transbordamento de rios e arroios,
especialmente na Fronteira Oeste e na Campanha. Nestas
áreas será necessário aguardar a redução do nível dos rios
para avaliar a situação dos cultivos atingidos por
enchentes. Até o momento as lavouras mostram um bom
stand de plantas e o vigor também é considerado bom.
Milho: A cultura do milho no Estado está
principalmente no estádio de enchimento de grãos, na
região da Produção, variando nas regiões. Já nas áreas
próximas ao Rio Uruguai houve início da colheita, mas
avançou pouco na semana em função das chuvas. O bom
desenvolvimento da cultura tem resultado em boa
produtividade inicial, com expectativa de 8.400 kg/ha na
região.
Sorgo: De maneira geral, o clima quente com
chuvas está garantindo excelente stand e
desenvolvimento vegetativo das plantas, porém dados
preliminares indicam danos pontuais relativos ao
excesso de chuvas, especialmente em áreas com maior
declividade, onde ocorreram processos erosivos que
removem plantas recém-emergidas, solo e fertilizantes,
além de danos decorrentes do acúmulo de água em
lavouras próximas de arroios ou de áreas de várzeas.
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Soja: O clima com chuvas generalizadas no
período, associado às altas temperaturas,
proporcionaram um bom crescimento e
desenvolvimento das plantas. O crescimento rápido
preencheu os espaços em áreas que ficaram com
baixa densidade, finalizando, assim, as pulverizações
de herbicidas em pós-emergência para controle de
ervas daninhas. No geral, o desenvolvimento está
normal. No entanto, na região da Produção, os
problemas no plantio apresentam um atraso no
desenvolvimento das lavouras, comparado aos anos
de normalidade na instalação da cultura.

SOJA - CHICAGO
Na volta do feriado do dia de Martin Luther King
nos Estados Unidos, os futuros da soja retomam os
negócios na Bolsa de Chicago operando com leves
baixas. No pregão desta terça-feira (22), por volta de
7h30 (horário de Brasília), as cotações recuavam entre
2,75 e 3 pontos. Assim o contrato março/19 tinha US$
9,14 e o maio vinha sendo cotado a US$ 9,27 por
bushel. O mercado retoma suas atividades na CBOT
ainda de olho na paralisação do governo norteamericano, na expectativa do novo encontro entre
China e EUA que acontece no final do mês e no avanço
da colheita no Brasil, que vem ganhando ritmo nas
últimas semanas. Além disso, os traders se dividem
ainda com as informações que chegam da Argentina,
com o excesso de chuva comprometendo as lavouras
por lá.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A previsão é de toda a semana sem chuva e com alguns períodos nublados.

Prognóstico Dev/Jan/Fev: para o mês de dezembro precipitações acima do padrão climatológico em
todas as regiões, com destaque para a parte oeste do Estado. Durante o mês de janeiro são esperadas
precipitações predominando dentro do padrão normal na maior parte do Estado. 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.

Cotações

--- Unifertil --Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 22/01:
> Paranaguá/PR:

- R$ 75,50

>Rio Grande/RS:

- R$ 78,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
22/01/2019 – 14/01/2019 – Janeiro 2018

ARROZ (04.17.27)

1,92

1,91

1,63

MILHO (05.20.20)

2,25

2,24

2,09

SOJA

(02.20.20)

1,02

1,00

0,87

TRIGO (05.20.20)

1,76

1,78

1,91

Cotações Ano Anterior (22/01/2018)
Soja: R$ 60,83 - Milho: R$ 27,08 - Trigo: R$
29,75 - Feijão: R$ 100,00 - Arroz: R$ 35,00.
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Mercado da Soja
Em meio às chuvas que superam os 100
milímetros na Argentina, o milho está na etapa de
enchimento de grãos nas áreas da Zona Núcleo do país.
"Como em poucas safras, o estado excelente
do cereal se sobressai. As expectativas superam os
10000kg por hectare", destaca o último boletim do
Guia Estratégico para o Agronegócio (GEA) da Bolsa de
Comércio de Rosario (BCR).
Neste cenário, o cálculo de produção é de 44
milhões de toneladas para a safra 2018/19, somando
milho comercial e de forragem, um novo recorde de
produção.
Em contrapartida, a falta de luminosidade
poderia afetar na fase de enchimento. Há, ainda, um
alerta por conta da ferrugem comum. Mas, com quatro
a sete folhas expandidas, o milho de dezembro está em
boas condições, exceto os de plantio recente.

Sem a referência da Bolsa de Chicago, os
preços da soja registraram poucas variações no
mercado brasileiro nesta segunda-feira (21). Nos EUA,
o mercado não funcionou em decorrência do feriado
do Dia de Martin Luther King e os negócios serão
retomados nesta terça-feira, dia 22.
No interior do Brasil, os destaques deste início
de semana ficaram por conta de praças do Paraná, com
altas de 0,74% a 1,49% em praças como Ubiratã,
Londrina e Cascavel, onde os valores são de R$ 68,00 a
R$ 68,50 por saca. Em Pato Branco, são R$ 69,00 e alta
de 1,47%.
As cotações no estado paranaense
acompanharam a leve valorização do dólar frente ao
real nesta segunda. A moeda americana fechou o dia
com alta de 0,07% e valendo R$ 3,7587. Apesar de uma
sessão de liquidez baixa, com a cautela permeando os
negócios diante da presença do presidente Jair
Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na
Suíça, durante o dia os ganhos foram mais expressivos.

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

Indicadores

