CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: A conjuntura não se alterou em relação ao
último período, com a colheita inicial indicando que a
safra não deverá ter perdas significativas, apesar da
estiagem no Estado. A expectativa de boa colheita e a
qualidade dos grãos obtida até aqui animam os
orizicultores. Relatam, porém, o alto valor de insumos e
defensivos como limitante para uma maior renda neste
ano, mesmo que o preço do grão reaja ali adiante, o que
parece pouco provável. Estima-se que até o momento já
tenham sido colhidos 22% da área total do Estado. A
colheita será intensificada nos próximos dias devido ao
avanço acelerado das lavouras em direção à maturação.

Nas áreas colhidas mais ao Norte, as
produtividades estão variando entre 3.200 a 3.600 kg/ha,
superando a expectativa inicial de produtividade média.
Ressalta-se que, nesta parte do Estado, há diversos relatos
de produtividade superior a 70 sacas/ha (4.200 kg/ha).
Entretanto, as cultivares de ciclo mais longo poderão
apresentar uma redução, devido à falta de umidade
durante a primeira quinzena de março, durante a fase de
enchimento de grãos. Na próxima semana, os produtores
deverão intensificar a colheita da soja, que deve ter seu
auge no início de abril. As lavouras apresentam potencial
variável de produtividade, entre 40 a 70 sacas por hectare,
muito em função do manejo e da rotação de culturas e das
chuvas ocorridas na região.

SOJA- CHICAGO
Milho: A colheita teve pequeno avanço durante
o período, alcançando 75% do total da área. Devido à
colheita da soja, que começa a tomar maior impulso a
partir de agora, o ritmo deverá se manter lento,
prolongando sua finalização, uma vez que a atenção
estará voltada para a colheita da oleaginosa.
Quanto às produtividades, seguem mantendo as
estimativas divulgadas recentemente, com leve tendência
de uma diminuição maior nas produtividades da região
Sul e Campanha. Todavia, as produtividades da metade
Norte se mantêm elevadas, compensando uma possível
queda maior em nível de Estado.
Soja: As lavouras superaram a fase vegetativa,
apresentando bom visual na maioria das áreas, com
apenas 1% em fase de floração, 50% em fase de
enchimento de grãos, avançando para 36% a área que se
encontra em maturação do grão e amarelecimento das
folhas e para 13% a área já colhida.

O mercado internacional da soja dá início a uma
nova semana trabalhando em campo positivo. No pregão
desta segunda-feira (26), as cotações da soja subiam
pouco mais de 6 pontos entre os principais vencimentos,
com o maio/18 valendo US$ 10,34 por bushel.
Os futuros da commodity busca uma recuperação
depois das baixas da última sexta-feira (23), quando o
mercado cedeu diante das preocupações crescentes com
a situação da guerra comercial entre China e Estados
Unidos.
No entanto, sem nenhuma novidade "mais grave"
nas últimas horas sobre uma possível retaliação chinesa à
soja americana, os traders parece voltar seu foco à
procura de um bom posicionamento antes da chegada de
novos números que o USDA (Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos) traz nesta semana, que é mais curta
para o mercado.
Fonte: EMATER/Carlos Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Na segunda (26/3) e na terça-feira (27/3), o ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme na maioria
das localidades, porém no Planalto e na Serra do Nordeste ainda ocorrerá grande variação de nuvens e
ocorrerão chuvas fracas e isoladas. Na quarta-feira (28/3), as áreas de instabilidade provocarão pancadas de
chuva nos municípios do Norte e Nordeste do RS.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 26/03:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 79,50
- R$ 79,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(26/03/2018 - 19/03/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

1,72

1,72

1,54

MILHO (05.20.20)

1,75

1,84

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,78

0,79

0,98

TRIGO (05.20.20)

1,79

1,90

2,08

Cotações Ano Anterior (27/03/2017)
Soja: R$ 59,67 - Milho: R$ 22,25 - Trigo: R$
28,88 - Feijão: R$ 130,00 - Arroz: R$ 41,40.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os futuros do milho negociados na Bolsa
de Chicago (CBOT) iniciaram a sessão desta
segunda-feira (26) com ligeiras altas. As
principais posições da commodity testavam
ganhos entre 1,50 e 1,75 pontos, por volta das
8h04 (horário de Brasília). O maio/18 operava a
US$ 3,79 por bushel, enquanto o julho/18
trabalhava a US$ 3,87 por bushel.

As áreas de soja que sofreram com a seca
extrema na Argentina possuem 75% de
probabilidade acumulada de registrar margens
negativas, com prováveis perdas de 120 dólares
por hectare. Nos lotes de milho que sofreram
com as mesmas condições, a probabilidade
acumulada é de 95%.

O mercado dá continuidade ao
movimento positivo iniciado no final da última
semana. As atenções dos participantes do
mercado estão voltadas ao planejamento da
nova safra americana e perspectiva de uma
menor área cultivada com o cereal nos Estados
Unidos.

Estes dados foram divulgados por um
estudo do Instituto de Economia do Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) do
país.

Além disso, nesta segunda-feira, o USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos) reporta seu novo boletim de embarques
semanais. O boletim é um importante indicador
de demanda e pode influenciar o andamento das
negociações em Chicago.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Segundo o estudo, as margens para as
áreas que não foram afetadas pela seca
poderiam subir em US$200 para o milho e em
US$130 para a soja, devido à alta recente dos
preços.
Nas áreas onde a seca impactou de
"forma severa", a queda de margens é
significativa, com uma redução média esperada
de US$400 por hectare, "sendo provável obter
margens negativas". Para os autores, apenas
para aqueles lotes nos quais se observa uma
seca moderada poderia se especular um efeito
que compense as perdas de quantidade.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Feiras e eventos

A Unifertil esteve presente nos dias de campo da Unicruz em Cruz Alta/RS e em
Campos Novos/SC na quinta-feira 22/03/2018.

