CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: O clima continua favorável para o
desenvolvimento da cultura, sendo que as lavouras
semeadas no início do período favorável começam a
entrar em maturação. As primeiras colheitas deverão
iniciar em poucos dias. Até o momento o potencial
produtivo tem se mantido sem alteração, podendo-se
inferir que a produção deverá ser semelhante à do ano
passado, girando ao redor das 8,5 milhões de toneladas.
As lavouras, em sua maioria, estão limpas, bem
manejadas e com boa disponibilidade de água para
irrigação, com algumas exceções na região da Campanha
e do Centro-Sul do Estado, onde a estiagem tem se
mostrado mais persistente e os mananciais hídricos
começam a atingir cotas abaixo do esperado para o
momento.
Milho: Com o tempo seco e sem chuva nos
últimos dias, a colheita voltou a tomar ritmo mais
acelerado, alcançando 30% da área e aproximando-se da
média dos últimos anos. Os rendimentos se mantêm em
níveis satisfatórios, com casos recorrentes que
ultrapassam seis mil kg/ha, cenário este registrado nas
áreas ao Norte do RS. Nas áreas do Centro para o Sul, a
situação de lavoura segue em declínio. As chuvas
ocorridas ainda na segunda quinzena de janeiro não
foram suficientes para reverter o quadro de aguda
deficiência hídrica, prejudicando sobremaneira o
desenvolvimento das lavouras e atingindo fortemente a
fase reprodutiva das plantas, diminuindo assim o
potencial produtivo.

Soja: O panorama da cultura não apresentou
diferenças significativas em relação à semana passada,
com áreas do Norte do Estado apresentando bom
potencial produtivo, entrando com mais rapidez na
maturação. Em contrapartida, áreas do Sul seguem
enfrentando problemas em relação à deficiência hídrica
que se acentua a cada dia, com as lavouras atingindo o
ponto de inviabilizar o retorno a uma condição normal,
mesmo que chova a partir de agora. Deve-se salientar que
nos últimos anos a parte Sul do Estado teve um
incremento muito forte no plantio da oleaginosa. A
possível “quebra” na produção esperada poderá ter
reflexo negativo, em escala significativa, na produção
total do RS.

SOJA - CHICAGO
O mercado futuro norte-americano da soja segue
operando em campo positivo nesta quinta-feira (15). Os
ganhos deste pregão, porém, ainda são bastante tímidos
na manhã de hoje e variavam, perto de 8h25 (horário de
Brasília), variavam entre 1,25 e 1,75 ponto. Dessa forma,
o contrato maio/18 tinha US$ 10,29 por bushel.
As preocupações com as adversidades climáticas
na Argentina permanecem como foco central dos traders
e já há expectativas que circulam no mercando indicando
uma safra menor de 50 milhões de toneladas, o que
poderia comprometer, principalmente, o abastecimento
de derivados no quadro global. Assim, não sobem só os
futuros da soja em grão, mas também do óleo e do farelo
na Bolsa de Chicago.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Após dias de céu limpo, a chuva volta a aparecer no domingo nas regiões
Sudeste e Nordeste. Na segunda, chove em praticamente todo o estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 15/02:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 74,80
- R$ 75,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(15/02/2018 - 05/02/2018 – Fev 2017)

ARROZ (04.17.27)

1,65

1,63

1,54

MILHO (05.20.20)

2,06

2,04

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,84

0,88

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,89

1,88

2,08

Cotações Ano Anterior (13/02/2017)
Soja: R$ 65,13- Milho: R$ 26,65 - Trigo: R$
28,62- Feijão: R$ 150,00 - Arroz: R$ 47,33.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
O
mercado
permanece
sendo
direcionado pelo comportamento do clima na
Argentina. De acordo com os mapas climáticos,
algumas regiões deverão receber chuvas a
partir da próxima semana, porém, segundo
alguns especialistas, a mudança no padrão
climático poderia ocorrer tarde demais para
algumas lavouras. Fato é que as plantações de
milho já apresentam perdas consolidadas nesta
temporada.
Ainda nesta quinta-feira, o USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos) reporta seu novo boletim de vendas
semanais. Nas últimas semanas, os números têm
ficado acima das projeções dos traders e dado
suporte aos preços no mercado internacional.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

De acordo com as projeções, Mato Grosso
do Sul deve registrar recorde na produção de
soja. A expectativa é de que cerca de 8,7 milhões
de toneladas da oleaginosa na safra 2017/18
sejam colhidas.
Segundo dados do Sistema de
Informação Geográfica do Agronegócio (Siga), o
aumento se deve, entre outros fatores, à
aplicação de recursos em pesquisas e em
tecnologia, que contribuem para a expansão da
produção e aumento da produtividade da
agricultura. A área plantada de soja aumentou
de 2,5 milhões de hectares para 2,6 milhões/ha.
Os bons resultados no setor agrícola em Mato
Grosso do Sul vêm atraindo olhares de
investidores. Em Maracaju, a empresa chinesa
BBCA investe R$ 1,21 bilhão na construção de
uma fábrica de processamento de soja e milho.
Financiada
com
recursos
Banco
de
Desenvolvimento da China (China Development
Bank – CDB), a indústria esmagadora de grãos
deve entrar em operação em 2019.
Com perspectiva de geração de 400
empregos diretos após o funcionamento, a
BBCA terá capacidade de processar toda a
produção local de milho, 1,25 milhão
toneladas/ano, e de soja, 1 milhão de
toneladas/ano. O projeto prevê ainda o
beneficiamento de produtos derivados desses
grãos.
Fonte: Agrolink.com.br
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