CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Produtores finalizaram o plantio do arroz
na Zona Sul e se intensificou a semeadura das lavouras na
Campanha e Fronteira Oeste, buscando recuperar o
atraso ocorrido; resta apenas menos que 2% da área a ser
finalizada. A fase predominante é de desenvolvimento
vegetativo. As noites mais frias têm segurado o
desenvolvimento vegetativo normal do cultivo,
ocasionando stands de lavouras desuniformes. Algumas
áreas precisam ser irrigadas para que ocorra a
germinação. As lavouras semeadas mais no cedo já estão
recebendo aplicação de herbicidas, fertilizantes
nitrogenados e irrigação. Reservatórios de água ainda
estão com boa capacidade. As áreas com semeadura de
sementes pré-germinadas da região Central do Estado já
receberam adubação nitrogenada e irrigação. O aumento
dos preços dos combustíveis e da energia elétrica deverá
causar impactos negativos com a elevação significativa
dos custos de produção da lavoura arrozeira, assim como
as de outras atividades.
Milho: A cultura foi beneficiada com o retorno da
umidade no solo, em razão das precipitações dos dias 23
e 24, recuperando os sintomas de déficit hídrico. Mesmo
assim, é inevitável a diminuição no potencial produtivo de
áreas implantadas no final de setembro. A cultura
encontra-se majoritariamente nas fases de floração,
enchimento dos grãos, maturação e iniciando a colheita.
Nas áreas em desenvolvimento, ela vem mantendo ainda
bom padrão fitossanitário. A falta de umidade deste
período deverá causar redução da produtividade em
várias áreas de lavouras, pois se observam espigas com
falhas de grãos e ausência no terço superior das espigas.

Mesmo com a restrição de chuvas dessa primeira
quinzena de dezembro e com as altas temperaturas
ocorridas, grande parte das lavouras ainda tem condições
de recuperação e de expressar boas produtividades,
desde que as condições meteorológicas sejam adequadas
no futuro próximo.
Soja: Nas áreas destinadas tradicionalmente com
a soja, a lavoura encontra-se nas fases de
desenvolvimento vegetativo e floração, com bom stand,
beneficiada ultimamente pelas chuvas ocorridas no final
da semana que passou e início dessa, possibilitando a
retomada do desenvolvimento das plantas. Folhas
emitidas após essas chuvas apresentam tamanho maior e
coloração verde mais escura. O início do plantio nas áreas
ocupadas até aqui com a cultura do milho está previsto
para essa semana. Produtores continuam realizando os
tratamentos fitossanitários, como controle de pragas e
ervas indesejáveis. Os negócios seguem em ritmo lento e
com baixos volumes, motivados pelo recesso de final de
ano da indústria e pela falta de novidade no mercado.

MILHO - CHICAGO
De acordo com informações das agências
internacionais, os preços do cereal são impulsionados pela
perspectiva de clima quente e seco na Argentina nos
próximos dias. Os mapas meteorológicos indicam
precipitações próximas de 20 mm nos próximos 8 dias no
país. Até a semana anterior, em torno de 70,2% da área
prevista para essa temporada já havia sido cultivada com
o grão, segundo levantamento da Bolsa de Cereais de
Buenos Aires. Apesar do avanço nos trabalhos nos
campos, a falta de chuvas ainda segue como uma
preocupação, especialmente no norte de Buenos Aires.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Tempo firme e seco por todo o estado, com
previsão de até 15mm para sábado apenas na
região noroeste.

Cotações
Cotações das principais culturas no interior do RS (R$/Saco)
Cultura
Cooperoque Cotrisel Cotrirosa
Cotriel
Cotrijuc
Soja
59,50
63,00
58,50
62,00
63,00
Milho
27,00
27,00
26,00
26,00
28,00
Trigo
30,00
30,00
29,50
Feijão
Arroz
37,30
35,00
36,50
-

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 18/12:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

Última atualização:
02/01/2018 13h46min
DÓLAR (PTAX) venda
3,267
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
jan-18
9,58
69,00
mar-18
9,67
69,65
mai-18
9,78
70,44
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

Data:
Cotrisal
62,00
27,00
30,00
-

02/01/18
Média
61,57
27,00
29,80
100,00
35,95

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil ---

- R$ 73,00
- R$ 74,00
Fonte: Carlos Cogo

Camnpal
63,00
28,00
29,50
100,00
35,00

(02/01/2017 - 18/12/2017 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,62

1,58

1,54

MILHO (05.20.20)

2,14

2,12

2,52

SOJA

(02.20.20)

0,88

0,84

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,94

1,88

2,08

Cotações Ano Anterior (19/12/2016)
Soja: R$ 68,09 - Milho: R$ 33,30 - Trigo: R$
28,63 - Feijão: R$ 180,00 - Arroz: R$ 47,33

Indicadores

Mercado do Milho
Os preços de milho recuaram com força no
mercado doméstico, devido à produção recorde do
cereal no Brasil e no mundo, segundo pesquisas do
Cepea. A produção total de milho na safra 2016/17 foi
de 97,84 milhões de toneladas, a maior da história e
47% superior à temporada anterior, segundo a Conab.
No balanço do ano, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa
caiu 12,2%, com a saca de 60 quilos a R$ 33,53 no dia
26.
Na média das regiões acompanhas pelo Cepea,
a queda nas cotações foi de 21,1% no mercado balcão
e de 18,9% no de lotes. Com a maior oferta e
expressivas quedas nas cotações, o valor pago ao
produtor ficou abaixo do mínimo governamental em
algumas regiões. Nesse ambiente, o governo federal
interveio, no intuito de sustentar o preço ao produtor
e favorecer o escoamento da produção,
principalmente do milho do Centro-Oeste.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Mercado da Soja
Com a maior área cultivada com soja na
temporada 2017 no Brasil e nos Estados Unidos, os
preços da oleaginosa recuaram no mercado doméstico
em 2017, de acordo com pesquisas do Cepea. Além da
maior oferta, os valores nacionais foram pressionados
pela desvalorização do dólar frente ao Real, que reduz
o recebimento do produtor. O Indicador da soja
ESALQ/BM&FBovespa Paranaguá teve média de R$
71,29/saca de 60 kg em 2017 (até o dia 27 de
dezembro), 13,2% abaixo da de 2016, em termos reais
(IGP-DI de novembro/17).

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

