CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: O desenvolvimento vegetativo tem
melhorado nos últimos dias, melhora favorecida pelas
condições climáticas do período, com temperatura alta e
bastante luminosidade.
Há um grande desestímulo com a atividade em
virtude da queda constante do preço da saca de arroz, que
tem se mantido pouco acima do custo de produção,
conforme apontam os institutos de pesquisa e as
empresas do setor arrozeiro. Na outra ponta, os insumos
para a lavoura arrozeira não acompanharam essa queda
no preço nos últimos meses, mantendo-se com preços
estáveis e com viés de pequena alta em determinados
produtos. No momento os produtores seguem com os
tratos culturais imediatamente subsequentes à
semeadura, assim como os relativos à fase de
desenvolvimento vegetativo, controle de invasoras e
pragas, aplicação de fertilizantes em cobertura e
irrigação.
Milho: Nesta semana o milho alcança 14% do
total de sua área já colhida, com outros 16% maduros e
prontos para tanto. Até aqui as produtividades destas
lavouras têm se mantido dentro do previsto e com
colheitas satisfatórias. Esses resultados não são uma
surpresa, uma vez que essas lavouras completaram seu
ciclo sem maiores percalços.
A atenção está voltada para o restante das
lavouras em floração e enchimento de grãos, que
perfazem 50% do total semeado nesta safra. Em parte
destas lavouras há indícios de que as plantas já começam
a sentir, de forma mais incisiva, os efeitos da deficiência
hídrica provocada pela falta de chuvas mais abundantes e
regulares.

Soja: As chuvas ocorridas na última semana
trouxeram um pequeno alento aos produtores, pelo
menos onde ocorreram de fato, pois em muitos
municípios choveu muito pouco ou mesmo nada. Nas
cultivares com período maior de crescimento até a
floração, espera-se uma retomada na evolução das
plantas até a plena floração, com as plantas entrando
nesse estágio com maior área foliar e porte mais
adequado. Essa perspectiva ainda é possível para 60% das
lavouras que se encontram em desenvolvimento
vegetativo, mas ainda assim, dependerá da sequência de
chuvas nos próximos dias ou semanas.
Todavia, para aquelas que se encontram em
adiantado estágio de floração (30%) e em formação dos
grãos (10%), as preocupações são muito grandes pelo
pequeno porte das plantas, principalmente em cultivares
muito precoces, o que poderá comprometer bastante a
produtividade final.

SOJA - CHICAGO
Segue o movimento positivo dos preços da soja no
pregão desta segunda-feira (22) na Bolsa de Chicago. As
cotações, por volta de 11h45 (horário de Brasília), subiam
pouco mais de 7 pontos, levando o maio/18 aos US$ 9,96
por bushel e os vencimentos mais distantes - julho e
agosto/18 a superarem os US$ 10,00 novamente.
Segundo explicam analistas internacionais, além
da resposta às adversidades climáticas registradas na
América do Sul, a recompra de posições por parte dos
fundos investidores favorece o avanço das cotações neste
início de semana. Complementando o quadro há ainda o
dólar index, que continua caindo e já se aproxima de suas
mínimas, ampliando o espaço para as altas observadas na
CBOT.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

São previstas precipitações em todo o meio norte do
estado, chegando a 60 mm na região de Passo Fundo e
também Santo Ângelo.

Cotações
Cotações das principais culturas no interior do RS (R$/Saco)
Cultura
Cooperoque
Cotrisel
Cotrirosa
Cotriel
Cotrijuc
Soja
59,00
62,00
58,00
61,00
62,50
Milho
27,00
28,00
26,00
25,50
28,00
Trigo
30,00
30,00
29,50
Feijão
Arroz
36,00
34,00
36,00
-

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

Última atualização:
22/01/2018 16h08min
DÓLAR (PTAX) venda
3,208
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
mar-18
9,84
69,59
mai-18
9,95
70,37
jul-18
10,05
71,08
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

22/01/18
Média
60,83
27,08
29,75
100,00
35,00

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

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

Data:
Camnpal
62,50
28,00
29,50
100,00
34,00

(15/01/2018 - 08/01/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,64

1,60

1,54

MILHO (05.20.20)

2,09

2,09

2,52

SOJA

(02.20.20)

0,88

0,88

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,90

1,89

2,08

Cotações Ano Anterior (19/12/2016)
Soja: R$ 67,37- Milho: R$ 27,50 - Trigo: R$
28,08 - Feijão: R$ 165,00 - Arroz: R$ 47,00

Indicadores

Mercado do Milho

Mercado da Soja

Santa Catarina espera uma safra de milho 16% menor
este ano. As estimativas iniciais do Centro de
Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa)
são de que o estado tenha uma redução na área
plantada e também na produtividade do grão,
resultando em uma colheita de aproximadamente 2,7
milhões de toneladas na safra 2017/18. Os números
foram divulgados no Boletim Agropecuário deste mês.
Os produtores catarinenses devem destinar
332 mil hectares para o plantio de milho, uma área
12,36% menor do que na safra 2016/17. Essa
tendência é observada também em nível nacional e
segundo a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), o Brasil terá uma safra de milho 17,3% menor
este ano.

Com apenas algumas quedas pontuais sendo
registradas, o mercado brasileiro da soja registrou uma
semana positiva. Os preços subiram de forma
significativa em praticamente todas as praças de
comercialização pesquisadas pelo Notícias Agrícolas e
os ganhos passaram de 2% no acumulado.
As referências têm se mostrado, na maioria dos
casos, acima dos R$ 60,00 por saca, e já refletem,
segundo analistas e consultores de mercado, uma
movimento mais intenso da demanda interna principalmente no setor do biodiesel e de prêmios mais
altos sendo pagos no interior do Brasil, onde a oferta é
mais ajustada.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

