CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: O clima de maneira geral favoreceu os
trabalhos da colheita na cultura do arroz em todas as
regiões produtoras do Estado, apesar da ocorrência de
algumas chuvas durante parte da semana. Na média
estadual, o percentual atinge neste período 30% da área
cultivada, tendo ainda cerca de 40% da área já pronta para
ser colhida, uma vez que as lavouras já completaram sua
maturação. Em termos regionais, a Fronteira Oeste é a
que apresenta o maior avanço sobre as lavouras; alguns
municípios já atingiram os 50% de sua área plantada,
como é o caso de São Borja e Uruguaiana. As
produtividades obtidas até aqui têm se situado dentro dos
intervalos divulgados recentemente, variando entre 7,2
mil kg/ha e oito mil kg/ha, com alguns casos que
ultrapassam o limite superior. A qualidade dos grãos
também é considerada boa pelos produtores, que não
encontram dificuldades ao comercializá-lo.
Milho: A colheita da safra 2017-2018 teve um
aumento de três pontos percentuais em relação à semana
passada, alcançando 78% da área. Este aumento poderia
ser maior não fosse o interesse dos produtores em retirar
a soja com mais rapidez, em detrimento da colheita do
milho. Mesmo assim o atual índice coloca esta safra bem
à frente da média em termos de colheita. As
produtividades obtidas até aqui têm surpreendido em
alguns casos, pois não são raros os que conseguiram
produtividades acima dos 10 mil kg/ha, fato que
contrabalança com os eventuais casos de lavouras
prejudicadas pelo clima, fazendo com que a média
estadual se situe, até aqui, ao redor dos seis mil kg/ha.

Soja: A colheita da soja se processou de forma
bastante intensa nesta última semana, tendo aumentado
11 pontos percentuais, chegando a 20% do total semeado.
As primeiras áreas colhidas vêm apresentando
rendimentos dentro das expectativas e variando a cada
região analisada. Nas localidades afetadas por falta de
chuvas mais abundantes neste final de ciclo, os
rendimentos variaram entre 35 e 40 sacas/ha (2,1 a 2,4
mil kg/ha). Entretanto, em municípios onde as
precipitações não comprometeram o desenvolvimento da
cultura, os rendimentos alcançados têm ficado, em muitos
casos, em torno de 60 sacas/ha (3,6 mil kg/ha). A média
geral para o Estado segue ao redor dos três mil kg/ha.

SOJA- CHICAGO
Os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago
voltaram do feriado da Páscoa com a mesma força com a
qual terminaram a última semana e exibem boas altas na
manhã desta segunda-feira (2). Graficamente, com o
fechamento forte para março, o começo de um novo mês
traz melhores expectativas neste início de abril.
Os principais vencimentos, por volta de 7h50
(horário de Brasília), subiam entre 10,75 e 13 pontos, com
o maio/18 sendo negociado a US$ 10,57 por bushel.
Segundo explicam analistas da Allendale, Inc., o mercado
ainda reage aos surpreendentes números de área que o
USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)
trouxeram na última quinta-feira (29), ficando abaixo de
todas as expectativas e também menores do que os da
semana anterior.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

A partir da segunda-feira o ingresso de ar seco garantirá o tempo firme em todas as regiões. Os totais esperados
deverão ser inferiores a 15 mm na Campanha e na Fronteira Oeste; no restante do território gaúcho os valores
deverão oscilar entre 30 e 50 mm; no Planalto e na Serra do Nordeste os totais poderão ser superiores a 60 mm
em algumas localidades.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 02/04:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 82,50
- R$ 82,50
Fonte: Carlos Cogo

Última atualização:
DÓLAR (PTAX) venda
Venc. Soja Bolsa de
Chicago - Pregão
Diurno

02/04/2018 13h44min
3,317
Fechamento
R$/
(US$ /
60 kg
Bushel)

mai-18
jul-18
ago-18
Venc. Soja BM&F Pregão Regular
-

10,41
10,52
10,55
Fechamento
(US$ / 60 kg)

76,13
76,91
77,13
R$/ 60
kg
0,00

Fonte: Notícias Agrícolas

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(02/04/2018 - 26/03/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,70

1,72

1,54

MILHO (05.20.20)

1,73

1,75

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,76

0,78

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,77

1,79

2,08

Cotações Ano Anterior (03/04/2017)
Soja: R$ 55,90 - Milho: R$ 21,95 - Trigo: R$
28,88 - Feijão: R$ 130,00 - Arroz: R$ 40,27.

Mercado da Soja
Os preços do milho continuam em baixa
em muitas praças de São Paulo, Santa Catarina e
de Mato Grosso do Sul. Em Campinas (São
Paulo), região de referência para o Indicador
ESALQ/BM&FBovespa, o recuo foi de 1,63%
entre 23 e 29 de março, fechando a R$
40,35/saca de 60 kg na quinta-feira, 29. No mês,
porém, o Indicador ainda acumulou alta, de
2,93%. Pesquisadores do Cepea afirmam que
compradores, abastecidos para o curto prazo,
estão fora do mercado e atentos ao avanço da
colheita do milho verão, o que eleva a
disponibilidade interna. Produtores, por sua
vez, também estão retraídos das vendas, à
espera de reação nos preços. Nesse cenário, o
ritmo de negócios continua lento.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Os preços da soja voltaram a subir nos
últimos dias, segundo dados do Cepea. O
aumento esteve atrelado especialmente à
recente valorização do dólar frente ao Real.
Além disso, produtores, após terem “feito caixa”
nas duas últimas semanas, estão retraídos das
vendas de grandes lotes, fazendo com que
compradores paguem mais pela oleaginosa. A
firme demanda externa, especialmente da China
(pelo grão) e da Coreia do Sul (para o farelo),
também deu suporte aos prêmios de exportação
e, consequentemente, aos valores domésticos.
No porto de Paranaguá (PR), o valor médio do
Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja em
março superou em 6,25% o de fevereiro.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Feiras e eventos

A Unifertil participou do evento organizado pela BEMPLANTAR, o Manhã no Campo dia 28/03/2018 no
município de Forquilhinha/SC

