
• O tempo segue chuvoso em todas as regiões paranaen-
ses. Nas regiões ao norte do Estado o tempo se mantém 
muito instável com formação de muitos temporais.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
09/10/20............................... R$ 142,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/10/20.................................R$ 57,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/10/20................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

Relatório mostra que chuvas ainda são insuficientes 
para a agricultura

 O Departamento 
de Economia Rural (De-
ral) da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento 
divulgou na quinta-feira 
(08) um relatório que ana-
lisa as precipitações plu-
viométricas do terceiro 
trimestre de 2020. Ape-
sar de agosto ter registra-
do mais precipitações, o 
volume de chuvas ainda 
é insuficiente para a agri-
cultura e o Estado conti-
nua enfrentando a maior 
seca da história.
 A escassez de 
chuva vem desde junho 
de 2019. Em setembro 
de 2020, as temperaturas 
estiveram acima do nor-
mal em todas as regiões 
do Paraná, atingindo 4,3 
graus acima da média 
em algumas localidades. 
Portanto, além da estia-
gem prolongada, o Esta-
do registra temperaturas 
acima da média para a 
época do ano e, acompa-
nhada pela incidência de 
mais ventos, as umida-
des do solo e do ar ficam 
muito baixas.
 As consequên-
cias dessas anomalias 
impactam diretamente 
no campo, com redução 
nas produtividades das 
culturas que estão sendo 
colhidas e atraso no plan-
tio das culturas de verão, 
o que deve influenciar na 
semeadura das culturas 
da segunda safra no ano 
que vem.
 O relatório divul-
gado pelo Deral analisa 

as precipitações pluvio-
métricas do terceiro tri-
mestre de 2020, abran-
gendo praticamente todo 
o inverno. A estação é 
tradicionalmente já é um 
período com menores 
volumes de chuva, in-
fluenciando diretamente 
na produção dos cereais 
de inverno, na segunda 
safra de milho e em toda 
a cadeia produtiva da pe-
cuária.
 A divisão geográ-
fica por região utilizada 
pelo Deral é a mesma 
do Simepar, abrangendo 
todos Núcleos Regionais 
da Secretaria da Agricul-
tura e do Abastecimento.

JULHO
 De acordo com 
o técnico agrícola do De-
ral, Dirlei Manfio, autor 
do estudo, em julho de 
2020, em todas as regi-
ões, o volume de chuva 
foi muito inferior à média 
histórica. A situação mais 
dramática foi na Região 
Noroeste, onde foram 
registrados apenas 9,2 
mm, o equivalente a 11% 
da média do mês, com 
uma redução de 89% no 
volume. A Região Norte 
também apresentou uma 
redução expressiva de 
83% no volume de chu-
vas, com uma média de 
13,9 mm.
 Na Região Sudo-
este, envolvendo os Nú-
cleos Regionais da Se-
cretaria da Agricultura de 
Francisco Beltrão e Pato 
Branco, o volume de pre-

cipitação no mês de julho 
de 2020 representou 53% 
da média dos últimos 10 
anos.  Foi a que apresen-
tou a menor diferença em 
relação à média histórica, 
onde também foi registra-
do o maior volume, 58,1 
mm.

AGOSTO
 O mês de agos-
to de 2020 foi totalmente 
diferente e o volume de 
chuvas foi maior. Segun-
do Manfio, geralmente, 
esse é um período em 
que as precipitações plu-
viométricas são baixas. 
Na região de Guarapua-
va, por exemplo, a média 
dos últimos 20 anos é de 
96,1 mm. Mas, ao contrá-
rio do que aconteceu em 
outras regiões, em agos-
to deste ano, o índice foi 
de 230,0 mm. Ou seja, 
nessa estação meteoro-
lógica, o volume de chu-
va ficou 139% acima da 
média.
 Os maiores volu-
mes de chuva em agosto 
de 2020 foram registra-
dos nas regiões Centro
-Oeste (185,4 mm) e 
Sul (173,5 mm). O que 
chama a atenção são as 
regiões Noroeste, onde o 
volume de chuva foi 2,8 
vezes superior à média 
dos últimos 10 anos; a re-
gião Centro-Oeste, com 
2,5 vezes; e a região Nor-
te, com praticamente 2,3 
vezes a média do volume 
no mês.
 Ainda que o mês 
de agosto deste ano te-

nha registrado volume 
acima da média histórica, 
é necessário esclarecer 
que a estiagem persiste 
em todas as regiões, afir-
ma Manfio. “Embora o vo-
lume de chuvas seja con-
siderado grande no mês, 
o que é incomum para 
este período, ele ocorreu 
durante nove dias, de for-
ma concentrada. Assim, 
não foi suficiente para 
amenizar a escassez de 
água em várias regiões, 
apenas para suavizar o 
problema”, diz o técnico.
 As chuvas de 
agosto trouxeram um 
pouco mais de esperança 
para os produtores, pois 
ajudaram a recuperar a 
umidade necessária para 
os cereais de inverno se 
desenvolverem, evitando 
que as perdas na produ-
tividade aumentassem. 
É o caso da região de 
Guarapuava, onde as la-
vouras estavam entrando 
em fase de floração e fru-
tificação. 

SETEMBRO
 Em setembro, 
a escassez de chuvas 
voltou com mais força. 
Na região Noroeste, o 
volume de chuva atingiu 
apenas 6% do total regis-
trado na série histórica. 
Na região Norte, choveu 
somente 14% do que nor-
malmente choveria nesse 
mês, e na região Oeste, 
16%.
 Os maiores vo-
lumes de chuva em se-
tembro de 2020 foram 

registrados nas regiões 
do Litoral e Sul, com res-
pectivamente 46,8 mm e 
33,4 mm, mas, ainda as-
sim, inferiores à média.
 Por mais que 
o mês de outubro de 
2020 tenha começado 
com chuvas em vários 
municípios do estado, a 
estiagem continua. Os 
volumes registrados até 
agora foram muitos irre-
gulares. Na região Cen-
tro-Sul, por exemplo, 
choveu de 4 a 5 mm, em 
apenas duas das oito es-
tações meteorológicas 
existentes na região.
 Apenas a região 
Sul registrou chuvas em 
praticamente em todas 
as estações meteoroló-
gicas, mas os volumes 
foram superiores a 40 
mm somente nas proxi-
midades de Laranjeiras 
do Sul, Pinhão, Candói, 
Guarapuava e Castro. 
Nas demais, o volume foi 
bem menor.
 Na Região Me-

tropolitana de Curitiba, 
onde a escassez de água 
para o consumo humano 
está mais comprometida, 
os volumes oscilaram de 
1 a 6 mm. Nas regiões 
Oeste, Centro-Oeste, 
Noroeste e Norte prati-
camente não choveu nos 
seis primeiros dias de 
outubro, pois os registros 
não chegaram a 1 mm 
em algumas estações 
meteorológicas.

TEMPERATURAS
 Apesar das pre-
visões de chuva nos pró-
ximos dias, a estiagem 
atual é a maior e mais 
prolongada até o mo-
mento. E a anormalidade 
climática deste ano não 
está apenas nas precipi-
tações pluviométricas. As 
temperaturas máximas 
registradas no Paraná 
têm batido recordes his-
tóricos em várias regiões, 
situação que também jus-
tifica o elevado consumo 
de água neste momento 
delicado.

 Na estação me-
teorológica do Simepar 
em Guarapuava, que é 
uma das regiões mais 
frias do estado, as maio-
res temperaturas de se-
tembro e outubro nos 
últimos 21 anos foram 
registradas em 2020.
 A média da má-
xima nos últimos 20 anos 
foi de 29,7 graus para o 
mês de setembro. Nos 
anos de 2004 e 2019, a 
temperatura máxima foi 
de 31,8 graus e em 2020 
chegou a 34,1 graus - a 
mais alta do período ana-
lisado.
 No mês de ou-
tubro, a maior tempera-
tura foi registrada no dia 
2, que chegou a 35,3 
graus em Guarapuava. 
Em anos anteriores, re-
gistrou-se 33,6 em 2014 
e novamente em 2019, 
sendo que a média da 
temperatura máxima do 
mês é 30,7 graus, a maior 
dos últimos 20 anos.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 O grupo de des-
pesas com alimentação 
e bebidas teve uma alta 
de preços de 2,28% em 
setembro, e foi o prin-
cipal responsável pela 
inflação oficial no mês, 
de 0,64%. A alta dos ali-
mentos foi maior do que 
a observada em agosto, 
de 0,78%.
 Os dados do Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foram divulgados 
hoje (9) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).
 A alta dos ali-
mentos ocorreu princi-
palmente por causa da 
refeição dentro do domi-
cílio, que subiu 2,89%. 
Entre os produtos com 
maiores aumentos de 

preço estão o óleo de 
soja (27,54%) e o arroz 
(17,98%). O tomate teve 
alta de 11,72%; o leite 
longa vida, 6,01%, e as 
carnes, 4,53%. 
 “O câmbio num 
patamar mais elevado 
estimula as exportações. 
Quando se exporta mais, 
reduz os produtos para 
o mercado doméstico 
e, com isso, temos uma 
alta nos preços. Outro 
fator é a demanda inter-
na elevada, que por con-
ta dos programas de au-
xílio do governo, como o 
auxílio emergencial, tem 
ajudado a manter os pre-
ços num patamar eleva-
do. No caso do grão de 
soja, temos ainda forte 
demanda da indústria 
de biodiesel”, explicou 

o pesquisador do IBGE 
Pedro Kislanov.
 Outro grupo de 
despesas com impac-
to importante na infla-
ção em setembro foi o 
de transportes (0,70%), 
cuja alta de preços foi 
puxada pela gasolina 
(1,95%), óleo diesel 
(2,47%), etanol (2,21%) 
e passagens aéreas 
(6,39%).
Também tiveram altas 
de preços os grupos ar-
tigos de residência (1%), 
habitação (0,37%), ves-
tuário (0,37%), comuni-
cação (0,15%) e despe-
sas pessoais (0,09%).
 Por outro lado, 
saúde e cuidados pesso-
ais teve deflação (queda 
de preços) de 0,64%, 
principalmente devido 

ao item plano de saúde, 
cujos preços recuaram 
2,31% devido a decisão 
da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) de suspender até 
o fim do ano os reajustes 
dos planos. Educação 
também teve deflação 
de 0,09%.

fonte:agenciabrasil.ebc.com.
br

Alimentos puxam alta de preços em setembro, aponta o IBGE
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