CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Na parte Oeste do Estado, as lavouras
começam a entrar em fase de maturação de forma mais
acelerada, sendo que 10% do total, em nível estadual,
atingem esta fase, podendo ser colhidas a qualquer
momento. O percentual colhido poderia ser maior não
fosse o atraso, devido a eventos climáticos, à época da
semeadura. Na média dos últimos anos este deveria
alcançar 5%.
Na perspectiva de uma safra dentro da
normalidade e sem problemas quanto à oferta, o mercado
dá sinais de diminuição no preço do produto, com a saca
de 50 quilos sendo comprada a R$ 35,44, uma variação de
-0,28% em relação à semana passada.
Milho: Com as chuvas ocorridas nas últimas
semanas, especialmente na Metade Norte, houve
melhoria das condições de umidade do solo para
absorção da adubação de cobertura, proporcionando
bom desenvolvimento das plantas em lavouras semeadas
pós-colheita do fumo. Em sentido contrário, a alta
umidade relativa do ar em determinados momentos
prejudicou, em parte, um avanço mais efetivo da colheita,
que nesta semana alcança 35% da área plantada nesta
safra, contra uma média para o período de 37%.
Nas áreas colhidas, dessa parte do Estado, as
produtividades obtidas vêm confirmando e, em alguns
casos, superando a expectativa inicial, estando em torno
de sete mil quilos de grão por hectare.
Soja: O cenário da cultura é bastante distinto,
dependendo da região onde é observada.

No Norte, de forma geral, o visual das lavouras
impressiona pelo porte e carga de vagens, confirmando o
bom potencial produtivo. Porém, segundo técnicos, a
definição dessa produção se dará em função da
regularidade das precipitações nas próximas semanas,
tendo em vista a predominância das lavouras na fase de
enchimento de grãos (60% do total) que exigem atenção
redobrada com relação ao desenvolvimento de doenças,
principalmente a ferrugem, sendo esta já diagnosticada
em diversas lavouras. A maioria dos produtores já realizou
duas aplicações de fungicida e muitos já realizaram a
terceira aplicação.
Técnicos têm orientado agricultores a não fazer o
uso de inseticidas concomitante a esta aplicação, quando
não constada a presença de pragas para as quais é
necessário controle.

SOJA- CHICAGO
Na manhã desta segunda-feira (26), os futuros da
soja negociados na Bolsa de Chicago (CBOT) operam em
campo positivo. Às 8h07 (horário de Brasília), as principais
posições da oleaginosa exibiam ganhos de mais de 6
pontos. O março/18 era cotado a US$ 10,42 por bushel,
enquanto o maio/18 operava a US$ 10,54 por bushel.
De acordo com informações das agências
internacionais, as cotações da commodity ainda
encontram suporte no clima na Argentina. O final de
semana foi de tempo predominantemente seco em
grande parte do país, com chuvas de baixa volume
acumulado em algumas localidades.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

A previsão é de chuva em áreas isoladas desde o início da semana, e em
praticamente todas as regiões na quinta e sexta-feira.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 26/02:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 77,00
- R$ 77,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(26/02/2018 - 19/02/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,65

1,65

1,54

MILHO (05.20.20)

2,02

2,03

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,80

0,84

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,87

1,92

2,08

Cotações Ano Anterior (20/02/2017)
Soja: R$ 64,08 - Milho: R$ 25,70 - Trigo: R$
28,79 - Feijão: R$ 150,00 - Arroz: R$ 46,67.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
As cotações do milho seguem em alta na
maior parte das regiões acompanhadas pelo
Cepea. Os aumentos mais expressivos são
verificados nas praças consumidoras, como São
Paulo. Segundo colaboradores do Cepea, a alta
está atrelada principalmente ao aumento do
frete nos últimos dias, reflexo do avanço do
escoamento da soja. Entre 16 e 23 de fevereiro,
o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência
Campinas – SP) subiu significativos 8%,
fechando a R$ 36,76/saca de 60 kg na sextafeira, 23 – o maior patamar nominal desde
janeiro/17.

Fonte: Agrolink.com.br

Incertos quanto à qualidade da soja
2017/18 – devido às irregularidades climáticas
na América do Sul –, vendedores brasileiros se
afastaram do mercado spot nos últimos dias,
impulsionando os valores da oleaginosa. Além
disso, segundo pesquisadores do Cepea, o atraso
na colheita da soja no Brasil também vem
influenciando as altas dos preços, já que muitos
produtores têm retardado o cumprimento de
contratos. Outros vendedores, por sua vez, estão
retraídos, à espera de melhores oportunidades
de negócios. Nesse cenário, os atuais patamares
de preços, tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos, já são os maiores desde o primeiro
trimestre de 2017, em termos nominais. em
termos
nominais.
O
Indicador
ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR)
subiu 2,66% entre 16 e 23 de fevereiro, para R$
76,74/saca de 60 kg na sexta-feira, 23 – o maior
patamar diário desde 23 de janeiro de 2017, em
termos nominais. O Indicador CEPEA/ESALQ
Paraná avançou 2,17% no mesmo período,
fechando a R$ 71,15/sc de 60 kg na sexta,
também o maior desde 27 de janeiro do ano
passado.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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