CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: No geral as lavouras apresentam boa
população de plantas e bom aspecto, com boa sanidade
vegetal. O clima em geral tem sido favorável ao bom
desenvolvimento das lavouras, mesmo que tenham
ocorrido algumas geadas em áreas mais baixas, pois foram
de fraca intensidade e não causaram prejuízos às lavouras.
Entretanto, em algumas áreas da região das Missões, foi
verificado que a cultura apresentou os primeiros sinais de
estresse hídrico devido à redução da umidade do solo
durante período recente, com perceptível amarelecimento
das folhas baixeiras das plantas.
Um fato a destacar é a baixa incidência de doenças
fúngicas, até o momento, na maioria das lavouras,
justamente por conta da baixa umidade, o que tem levado
a uma diminuição na aplicação de agroquímicos.
Soja: para a próxima safra estão sendo realizados
financiamentos para custeio da lavoura. Houve elevação
do preço na última semana, o que motivou aumento da
comercialização do produto.
Milho: Produtores estão intensificando o plantio
das lavouras de milho em algumas áreas, e o restante das
áreas a serem cultivadas estão passando por um processo
de preparação, com dessecação do nabo forrageiro ou
vegetação de inverno. Os agricultores estão buscando
agentes financeiros para a realização de custeio da lavoura
para a safra 2018/2019. Beneficiários do Programa TrocaTroca estão recebendo as sementes no estado.
Canola – Em nível estadual a cultura encontra-se
na fase de floração plena (59%), altamente beneficiada
pela presença de abelhas que auxiliam no trabalho de
polinização das flores, resultando num alto índice de
fecundação e em probabilidade de bom rendimento por
área.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Geada no Sul do país: Conforme previsto, o
frio foi intenso no final de semana em diversas áreas
do Sul do país. Diversas cidades dos três estados da
região tiveram mínimas abaixo de zero e geadas foram
registradas em áreas produtoras de milho e trigo,
inclusive, com relatos de danos pontuais em algumas
regiões produtivas. As mínimas ainda devem seguir
baixas nesta segunda-feira (27).
De acordo com medições do Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia), das dez cidades com as
menores mínimas em todo o Brasil ontem (26), todas
são da região Sul. As cinco primeiras são: São Joaquim
(SC): -3,7°C, General Carneiro (PR): -3,0°C, Bom Jesus
(RS): -2,8°C, São José dos Ausentes (RS): -2,7°C e
Rancho Queimado (SC): -2,0°C.
O último domingo pode ser considerado,
segundo a Climatempo, um dos mais frios do ano no
Sul do país. A cidade de Urupema (SC) registrou -5,4°C.
"Temperaturas abaixo de 0°C foram registradas em
várias regiões dos três estados, o que permitiu a
ocorrência de geada em amplas áreas, e até com forte
intensidade em todos os estados", explica.
As temperaturas podem continuar abaixo de
zero e geadas voltam a se formar em várias áreas dos
três estados neste início de semana, mas a condição vai
se amenizando. "O afastamento do centro da massa de
frio facilita o aquecimento do ar. Assim, a temperatura
na tarde da segunda-feira, 27, já se eleva muito mais
do que no domingo e a madrugada da terça-feira, 28,
já não terá frio congelante".

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: As temperaturas começam a subir gradativamente até terça, mas a partir de quartafeira uma nova frente fria volta a atingir a região Sul ocasionando chuva e frio.

Prognóstico Ago/Set/Out: Para o mês de agosto, tendência de predominar precipitações pouco acima
do padrão no nordeste e dentro do padrão nas demais regiões. Para o mês de setembro, são esperadas
precipitações acima do padrão em todo o Estado. Para o mês de outubro a tendência é de ocorrer
precipitação pouco acima do padrão, especialmente nas regiões da metade leste do estado.

Cotações

--- Unifertil --Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 27/08:
> Paranaguá/PR:

- R$ 92,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 92,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
27/08/2018-20/08/2018–AGOSTO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,90

1,82

1,29

MILHO (05.20.20)

2,13

2,02

2,21

SOJA

(02.20.20)

0,97

0,91

0,80

TRIGO (05.20.20)

1,96

1,88

1,62

Cotações Ano Anterior (28/08/2017)
Soja: R$ 58,94 - Milho: R$ 23,13 - Trigo: R$
33,69 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,83

Mercado da Soja
As cotações futuras do milho reduziram as
perdas durante o pregão desta segunda-feira (27) na
Bolsa de Chicago (CBOT). Às 12h11 (horário de Brasília),
os vencimentos trabalhavam próximos da estabilidade.
O setembro/18 recuava 0,50 pontos, cotado a US$ 3,48
por bushel, enquanto o maio/19 subia 0,25 pontos,
negociado a US$ 3,82 por bushel.
De acordo com informações das agências
internacionais, as perdas mais significativas registradas
na soja e no trigo ainda pressionam os futuros do
cereal. Além disso, a proximidade da colheita da safra
norte-americana também segue em pauta.
Paralelamente, as atenções dos participantes do
mercado permanecem voltadas ao comportamento do
clima e à safra americana. Na semana anterior, o crop
tour Pro Farmer indicou a safra em 368,35 milhões de
toneladas e a produtividade em 187,65 sacas por
hectare. Ainda nesta segunda-feira, o USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)
reporta seu boletim de acompanhamento de safras,
com atualizações sobre a safra.
Já os
embarques de milho ficaram em 1.245,1 milhão de
toneladas na semana encerrada no dia 27 de agosto. O
volume ficou acima indicado na semana anterior, de
1.096,6 milhão de toneladas do cereal.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Após um 2018 de queda na produção, a safra
de verão gaúcha deverá voltar a crescer no próximo
ano. E com novo recorde histórico a caminho. Segundo
estimativa inicial da Emater-RS, divulgada na manhã
desta segunda-feira (27), durante a Expointer, o Rio
Grande do Sul colherá 31,5 milhões de toneladas de
grãos em 2019, incremento de 3,25% na comparação
com o resultado deste ano. A área plantada também
apresentará expansão, de 2%, totalizando 7,7 milhões
de hectares. Com isso, deverão ser injetados R$ 34,2
bilhões na economia do Estado.
— Estamos projetando a maior safra dos grãos
de verão da história do Rio Grande do Sul — afirma
Lino Moura, diretor-técnico da Emater-RS.
O desempenho positivo será puxado pela
recuperação da principal cultura do Estado. Depois de
um ano considerado ruim, a produção de soja tem
crescimento previsto de 5,16%, chegando a 18,4
milhões de toneladas. O volume supera em quase 1
milhão de toneladas a colheita deste ano. A área
plantada da oleaginosa para a próxima safra chega a
5,8 milhões de hectares, incremento de 2,3%.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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