CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Está encerrada a fase de implantação das
lavouras no Estado; o momento predominante é de
desenvolvimento vegetativo. Em algumas localidades, as
noites mais frias têm segurado o desenvolvimento
vegetativo normal do cultivo. As áreas com semeadura de
sementes pré-germinadas já receberam adubação
nitrogenada e irrigação. Algumas lavouras apresentam
problemas de infestação de plantas daninhas,
principalmente de arroz vermelho. Nesta safra, os
orizicultores têm que estar mais atentos ainda para o
manejo da irrigação, pois com a indicação do fenômeno
La Niña, mesmo que moderado neste verão, é necessário
movimentar o mínimo possível a água nos quadros e
manter uma lâmina mais baixa para poupar agua.
Milho: A lavoura foi beneficiada com o retorno da
umidade no solo no último período, recuperando em
muitas áreas o seu potencial produtivo. A fase de
desenvolvimento vegetativo se apresenta com 21%. Parte
da cultura implantada no cedo já se encontra em colheita
atingindo 7% da área estimada, e as demais (60%)
avançam rapidamente para a maturação final (12%). Já
para as áreas semeadas no final de setembro, o potencial
produtivo poderá ter pequena redução.
Encontra-se em ritmo forte a implantação da
segunda safra de milho (safrinha) na região das Missões e
Fronteira Noroeste.
O milho destinado à silagem, especialmente entre
as regiões do Planalto Médio e da Fronteira Noroeste, se
encontra em desenvolvimento, mas já apresenta boa
parte da área em colheita, alcançando produtividades em
torno de 40 t/ha.

Soja: A cultura encontra-se na fase de
desenvolvimento vegetativo com cerca de 84%, 15%
atingindo a floração e, em áreas muito adiantadas (soja do
cedo), a fase é de enchimento de grãos com 1%,
apresentando bom stand de lavouras, beneficiadas pelas
precipitações do último período. Os agricultores estão
aplicando fungicidas para controlar oídio e prevenir a
incidência de ferrugem asiática. Os cascudinhos estão
sendo combatidos com inseticidas químicos. Não há
ocorrência de fungos do solo até o momento. Observamse algumas áreas com lavouras em dificuldade no controle
de invasoras, pois no momento correto de aplicação de
herbicidas não havia condições meteorológicas
adequadas para tal.
Com relação a pragas nas unidades de referência
técnica (URT) em manejo integrado de pragas (MIP), até o
momento nota-se baixa incidência de insetos-praga, não
sendo necessárias aplicações preventivas de inseticidas.

SOJA - CHICAGO
O mercado internacional, além de seguir
acompanhando as condições de clima na América do Sul,
se ajusta á espera do novo boletim mensal de oferta e
demanda do USDA (Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos) que serão reportados nesta sexta-feira,
dia 12. Novos dados da Conab também são esperados
pelos traders. Para analistas internacionais, os números
atualizados não deverão trazer espaço para um avanço
das cotações da oleaginosa, com perspectivas de um novo
aumento entre os estoques globais não só da soja, mas
dos grãos de uma forma geral.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Tempo firme e seco por todo o estado até a quarta-feira,
quando passam a ocorrer pequenos volumes de chuva por
todo o estado, com máximo previsto de 20mm na região
nordeste.

Cotações
Cotações das principais culturas no interior do RS (R$/Saco)
Cultura
Cooperoque Cotrisel Cotrirosa
Cotriel
Cotrijuc
Soja
59,00
62,00
58,00
61,50
62,00
Milho
27,00
28,00
28,00
25,50
28,00
Trigo
30,00
30,00
29,50
Feijão
Arroz
37,00
35,00
36,50
-

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 19/12:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

Última atualização:
08/01/2018 13h19min
DÓLAR (PTAX) venda
3,230
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
jan-18
9,53
67,86
mar-18
9,62
68,47
mai-18
9,73
69,25
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

08/01/18
Média
60,86
27,21
29,80
100,00
35,88

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

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

Camnpal
62,00
28,00
29,50
100,00
35,00

Data:
Cotrisal
61,50
26,00
30,00
-

(08/01/2018 - 02/01/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,63

1,62

1,54

MILHO (05.20.20)

2,09

2,14

2,52

SOJA

(02.20.20)

0,87

0,88

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,91

1,94

2,08

Cotações Ano Anterior (19/12/2016)
Soja: R$ 65,31 - Milho: R$ 30,89 - Trigo: R$
28,43 - Feijão: R$ 180,00 - Arroz: R$ 47,33

Indicadores

Mercado do Milho

Mercado da Soja

O mercado ainda aguarda informações que
possam movimentar os preços em Chicago, conforme
ponderam as agências internacionais. No quadro
fundamental, o clima na Argentina segue no radar dos
participantes do mercado, assim como, as exportações
americanas.
Ainda hoje, o USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos) reporta seu novo
boletim de embarques semanais, importante indicador
de demanda. Além disso, os investidores já se
preparam para o próximo relatório de oferta e
demanda do órgão, que será reportado na próxima
sexta-feira (12).

A oferta de soja em grão na safra 2017/18 pode
ficar muito próxima da temporada anterior, enquanto
a demanda para esmagamento deve seguir firme e
recorde – assim como as ofertas de farelo e óleo. No
agregado, a relação estoque final/consumo de soja, no
entanto, pouco deve se alterar, cedendo ligeiramente
em relação à safra anterior, mas ainda nos maiores
patamares
da
história.
Portanto,
segundo
pesquisadores do Cepea, não são esperadas grandes
alterações nos preços da soja no curto e médio prazos.
Somente choques mais expressivos de oferta podem
mexer com mais intensidade nas cotações no correr de
2018. Quanto às exportações, estima-se que o Brasil
embarque 65,5 milhões de toneladas na temporada
2017/18, 3,7% a mais que em 2016/17.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

