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Condições
Favorável
Baixa Restrição (Falta de Chuva)
Média Restrição (Falta de Chuva)
Baixa Restrição (Baixa Temperatura/Geada)

Previsão Agrometeorológica* (16/05/2022 a 23/05/2022)
N-NE: São previstas chuvas intensas no Extremo Norte do AM,Noroeste do PA, em RR e no AP. No Centro-Sul do AM e parteCentral do PA, os acumulados não ultrapassarão 100 mm. Nasdemais áreas da Região Norte, a previsão é de chuvas abaixo de 60mm. Na Região Nordeste, são previstas chuvas volumosas em SE,Sul de PE e AL, contribuindo para a elevação da umidade no solo, asemeadura e o desenvolvimento do feijão e do milho 3ª safra. NoNorte do MA, do PI e no Nordeste do CE, irão preminar acumuladosde 40 a 60 mm. Pouca chuva prevista no Oeste de PE, RN e PB. Afalta de chuvas no Oeste Baiano manterá a condição de restriçãopara o milho 2ª safra.CO: A estiagem está se intensificando. Os volumes de chuva naregião não deverão passar de 20 mm. A previsão de temperaturasabaixo da média amenizará a perda de umidade no solo. No entanto,haverá deficit hídrico na maior parte da região. Restrições por baixastemperaturas e geadas em áreas do MS e GO poderão prejudicarcultivos de milho 2ª safra em estágios fenológicos sensíveis.

SE: Não são previstos acumulados de chuva que ultrapassem 40mm em toda a região, exceto nos dias 17 e 18 em áreas do Sul deMG, Nordeste de SP e RJ. Há previsão de temperaturas mínimasabaixo de 10°C em SP, Centro e Sul de MG e na região serrana doRJ, com possibilidade de geadas. As poucas chuvas não serãosuficientes para elevar a umidade do solo em áreas de MG e SP,persistindo as restrições para as lavouras de milho e feijão 2ª safra.Esses cultivos também podem ser impactados por baixastemperaturas e geadas.S: Os menores índices de chuva são previstos para o PR, combaixos volumes e ausência de chuvas na região Noroeste. Nosdemais estados, as chuvas poderão ultrapassar, de forma localizada,70 mm, principalmente na parte Central do RS. Não haverá restriçãopor falta de chuvas às lavouras de milho e feijão 2ª do PR. Noentanto, poderá haver restrições e danos causados por baixastemperaturas e geadas, previstas com intensidade variando de fracaa forte, entre os dias 17 e 20 em toda a região.

Estágios
E Emergência
DV Desenvolvimento Vegetativo
F Floração
EG Enchimento de Grãos
FM Formação de Maçãs
M Maturação
C Colheita

Milho 2ª e 3ªSafra Trigo
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Condições hídricas e de temperatura para as lavouras nas principais regiões produtoras (16/05/2022 a 23/05/2022)
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Algodão Feijão 2ª Safra Milho 2ª Safra Arroz Soja
0,3% colhido. Em MT,a estiagem restringe odesenvolvimento delavouras que foramimplantadas em solosarenosos outardiamente, porém amaior parte daslavouras estão combom desenvolvimento.Na BA, as lavourascontinuam em boascondições. A regiãoCentro-Sul avança nacolheita. A maioria daslavouras estão emformação de maçãs.Em MS, condiçõesclimáticas asseguramo desenvolvimento daslavouras. A colheitanas regiões Leste eSudoeste estáfinalizando, porém fasede formação de maçãsé predominante noestado. No MA, o climaestá favorável e aslavouras encontram-se, na maioria, emformação de maçãs einício da abertura doscapulhos. Em GO, amaior parte daslavouras está emformação de maçãssob boas condições.

No PR, o clima estávelfavorece o avanço dacolheita que chega a 13%.O feijão preto temapresentado uma colheitaantecipada emcomparação ao feijãocores. Há preocupaçãocom a frente fria previstapara essa semana,especialmente naslavouras que estão emfloração e enchimento degrãos, cerca de 51% dototal. Na BA, o feijão-caupiestá em fase deenchimento de grãos ematuração, por isso háapreensão com a restriçãohídrica das últimassemanas, que podeimpactar o potencialprodutivo. O feijão coresestá se desenvolvendobem sob manejo irrigado.Em SC, 35% da área estácolhida e as lavourasremanescentes seguemem maturação. Em MG, aslavouras mais ao Sulestão em melhorescondições do que aquelasno Triângulo e noNoroeste. A colheita deveiniciar nos próximos dias.

100% semeado.Em MT, a colheita teve seuinício nas áreas semeadasem dezembro. A falta dechuva traz preocupação naslavouras tardias, porém amaior parte das lavouras jáestá em maturação. No MS,as lavouras do Centro-Norteestão sob restrição hídrica.Nas demais regiões, odesenvolvimento daslavouras está excelente. EmGO, a diminuição dasprecipitações provocaperdas no potencialprodutivo em diversasregiões. As áreas em iníciode pendoamento estãoentre as maiscomprometidas. Em MG, aslavouras semeadas dentroda janela ideal atingirão aprodutividade esperada.Porém, as semeadastardiamente estão sobdeficit hídrico, com perdasno potencial produtivo. EmSP, a redução das chuvaspreocupa a maioria dosprodutores. No PR, 88%estão em boas condições.No MA, PI e TO, as lavourassemeadas no período idealapresentam bomdesenvolvimento.

94,6% colhido.No RS, apesar doexcesso deprecipitações terprejudicado aoperação de colheita,a área colhida já atinge97%. A região maisadiantada é a Sul e aregião Central é a maisatrasada. Aprodutividade seguereduzida em razão daestiagem nasprincipais áreasprodutoras. Aslavouras mais tardiasvêm apresentandomelhores rendimentos.Em SC, a colheita foiconcluída. Em GO,99% da área estácolhida. No TO, o climaestável favorece oavanço da colheita,que chega a 90% daárea. As áreassemeadas mais tardeainda não atingiram oponto ideal dematuração. No MA, acolheita alcança 65%,sobretudo nas regiõesSul e Centro Sul doestado.

96,8% colhido.No RS, a colheitaavança lentamente emrazão do excesso deprecipitações e alcança83%. Os grãos colhidosapresentam altaumidade, porém comboa qualidade. No PR,a colheita foi encerrada.Em SC, o tempo maisseco dos últimos diasfavoreceu a colheita. Orendimento continuaabaixo do esperado e aqualidade dos grãostem sido consideradaregular, com presençade grãos ardidos,verdes e chochos. NaBA, a colheita estápraticamente finalizada,com qualidade de grãosligeiramente inferior àsafra passada devidoao excesso de chuvasdurante a maturação.No MA, a redução dasprecipitações favoreceuo andamento dacolheita que alcança85% da área semeada.Nos demais estados acolheita já estáfinalizada.

Para mais informações clique aqui.

Destaques da Semana

Desenvolvimento do Milho 2ª safra em GO
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