CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Apesar da pouca chuva nas principais
regiões produtoras do grão, que se localizam na metade
Sul do Estado, as lavouras continuam apresentando boa
evolução. No momento, 15% delas se encontram em fase
de floração, apresentando bom padrão de
desenvolvimento. O mesmo cenário se observa, com
raras exceções, nas lavouras que estão em
desenvolvimento vegetativo, as quais são beneficiadas
com as altas temperaturas e disponibilidade de água para
irrigação.
Em casos isolados, as baixas temperaturas
registradas durante as madrugadas interferiram de forma
negativa na fase de germinação de algumas áreas,
resultando em lavouras desuniformes e com talhões sem
cobertura vegetal.
Milho: A cultura está com 25% em
desenvolvimento vegetativo, 15% em floração, 30% em
enchimento de grãos, 20% em maturação e 10% colhido.
As produtividades médias obtidas até o momento
têm se situado dentro do esperado, variando entre seis e
sete mil quilos por hectare. As lavouras destinadas à
produção de silagem também apresentam bons
rendimentos, que chegam próximos a 45 toneladas por
hectare. Neste caso a colheita atinge 31% da área.
Todavia, a atenção dos produtores está voltada
para os 40% da área plantada que ainda se encontra em
desenvolvimento vegetativo e floração. A persistência de
um tempo mais seco poderá trazer consequências
negativas à cultura. O receio é que nestas áreas os
rendimentos não alcancem os níveis de anos anteriores.
Até o momento são muito poucas as solicitações
para acessar o Proagro.

Soja: As lavouras começam a avançar com mais
intensidade na fase reprodutiva, com 25% delas nessa
situação. Outros 5% já apresentam formação de vagens.
Até o momento o desenvolvimento das lavouras é
considerado bom face às condições meteorológicas
registradas, com chuvas abaixo da média para o período
em praticamente todas as regiões do Estado, com exceção
da parte Nordeste (Serra e Campos de Cima da Serra).
A não ocorrência de chuvas significativas nos
últimos 15 dias começa a preocupar os sojicultores, tendo
em vista que a grande parte das lavouras começa a entrar
justamente na fase crítica quanto à necessidade de água
com a previsão de chuvas irregulares para o trimestre
janeiro/fevereiro/março.
O tempo seco também pode afetar a eficiência
dos inseticidas e fungicidas porventura utilizados no atual
momento. Nesse sentido, lavouras sentinelas da região
das Missões já acusam a presença da ferrugem asiática.

SOJA - CHICAGO
A semana começou morna para o mercado
brasileiro da soja já que faltou, nesta segunda-feira (15), a
referência para a formação dos preços. As bolsas norteamericanas estiveram fechadas no feriado do dia de
Martin Luther King e os negócios serão retomadas
somente nesta terça-feira (16). Assim, as cotações
terminaram o dia com estabilidade de forma quase que
generalizada. E essa lentidão já começa a refletir na
formação dos preços e dos prêmios para a soja brasileira.
A disputa entre o mercado exportador e a demanda
interna - ambos aquecidos - já traz um diferencial entre os
indicativos e mostra o potencial dos dois setores, como
explica Fernandes, além de deixar claro os estoques
limitados do Brasil.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Tempo com instabilidades por todo o estado, com
precipitações previstas em bons volumes para quinta feira.
Para a região da fronteira com o Uruguai não são previstas
chuvas.

Cotações
Cotações das principais culturas no interior do RS (R$/Saco)
Cultura
Cooperoque Cotrisel
Cotrirosa
Cotriel
Cotrijuc
Soja
58,00
61,00
57,00
60,00
61,50
Milho
27,00
28,00
26,00
25,50
28,00
Trigo
30,00
30,00
29,50
Feijão
Arroz
37,00
34,00
36,50
-

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

Última atualização:
15/01/2018 08h16min
DÓLAR (PTAX) venda
3,210
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
mar-18
9,66
68,33
mai-18
9,77
69,14
jul-18
9,87
69,81
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

15/01/18
Média
59,83
27,08
29,75
100,00
35,38

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

- R$ 70,50
- R$ 72,00
Fonte: Carlos Cogo

Data:
Camnpal
61,50
28,00
29,50
100,00
34,00

(15/01/2018 - 08/01/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,60

1,63

1,54

MILHO (05.20.20)

2,07

2,09

2,52

SOJA

(02.20.20)

0,88

0,87

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,89

1,93

2,08

Cotações Ano Anterior (19/12/2016)
Soja: R$ 66,06- Milho: R$ 28,89 - Trigo: R$
28,36 - Feijão: R$ 165,00 - Arroz: R$ 47,33

Indicadores

Mercado do Milho

Mercado da Soja

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de milho do
Brasil no acumulado deste mês já superam em volume
o registrado em todo o janeiro de 2017, de acordo com
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex),
sinalizando força nos embarques neste início de ano.
Nas duas primeiras semanas de 2018 (nove
dias úteis), foram vendidas ao exterior cerca de 1,48
milhão de toneladas do cereal, ante 1,45 milhão ao
longo de todo o janeiro do ano passado, segundo os
números da Secex, divulgados nesta segunda-feira.

As primeiras áreas cultivadas com soja já começaram a
ser colhidas em Mato Grosso. No maior estado
produtor do grão no país, em torno de 1,29% da área
plantada, de 9,42 milhões de hectares, nesta
temporada havia sido colhida até o último dia 12 de
janeiro, conforme primeiro levantamento do Imea
(Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária).
O índice está abaixo do registrado no mesmo
período do ano anterior, de 5,33%. Até o momento, a
região Oeste lidera a colheita, com 3,02% da área já
colhida. Na sequência está a região Médio-Norte, com
1,85% da área colhida e depois o Centro-Sul, com
1,47% da área já colhida.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

