CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A implantação da cultura enfrentou alguma
dificuldade nos últimos dias, devido à variação das
condições climáticas. Enquanto boa parte do Estado
registrou precipitações dentro da normalidade, em termos
de volume, outras vêm registrando-as em excesso. Estas se
localizam com mais intensidade no quadrante Nordeste,
em uma faixa que vai de parte do Planalto aos Campos de
Cima da Serra.
Segundo informações do Escritório Regional da
Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, aproximadamente 85%
da área destinada à cultura (50 mil ha) foi semeada até o
momento, faltando os municípios no entorno de Lagoa
Vermelha. Segundo técnicos da Emater/RS-Ascar que
atuam na região, a arrancada inicial da cultura não é boa
devido ao excesso de chuvas, o que causa lixiviação dos
fertilizantes e erosão do solo.
Cevada: Cultura com implantação tecnicamente
finalizada no Estado, apresentando boa emergência e
desenvolvimento inicial adequado; a exceção se aplica ao
que ocorre em algumas lavouras situadas no Planalto, em
decorrência do excesso de chuvas anteriores, que
dificultaram a germinação e o aproveitamento dos
fertilizantes. Os agricultores estão se mobilizando à
procura de fertilizante nitrogenado para aplicação em
cobertura.
Canola: Após conclusão da semeadura no RS, a
lavoura se encontra nas fases de desenvolvimento
vegetativo, parte em floração e já iniciando o enchimento
do grão. O clima ameno no Centro- Norte e Noroeste do
Estado, na semana que passou, favoreceu o
desenvolvimento da cultura, já que as lavouras não sofrem
ataques severos de pragas e doenças.
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NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Frente fria: Esta segunda-feira (09) começa
com previsão de chuvas em áreas do Sul e Sudeste do
Brasil com uma frente fria que avança pelo mar no
litoral do Sudeste acompanhada de uma forte massa
polar. Chuvas já foram registradas nas últimas horas
nos estados do Sul, principalmente o Rio Grande do
Sul, segundo mostram mapas do Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia).
Segundo noticiou a Climatempo, as condições
do tempo estão favoráveis para a formação de áreas
de instabilidade. Durante o dia, a chuva ainda será
frequente no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, mas
sem alerta para temporais. Na faixa entre o litoral de
Santa Catarina, interior do Paraná, Sul de Mato Grosso
do Sul e o pantanal de Mato Grosso, há possibilidade
de garoas.
As chuvas no Sul do Brasil já preocupam alguns
produtores da região. Segundo a Climatempo, no Rio
Grande do Sul, em lavouras localizadas no Planalto, o
excesso de chuva já tem prejudicado a finalização da
semeadura e o aproveitamento dos fertilizantes
devido à alta umidade do solo. Por outro lado, as
plantações semeadas mais cedo têm sido beneficiadas
pela umidade.
Em entrevista ao Notícias Agrícolas na última
sexta-feira (06), o meteorologista do Inmet, Mamedes
Luiz Melo, havia adiantado a previsão de chuvas neste
início de semana na região Sul do país. Além disso, por
conta da massa de ar polar, as temperaturas também
devem cair em grande parte do país. As quedas serão
mais sentidas em Mato Grosso, Rondônia e Acre.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana inicia com chuva nas regiões Metropolitana, Noroeste e Sudeste do Rio
Grande do Sul, mas a partir de quarta-feira o céu fica limpo e sem previsão de chuva até o fim de semana
em todas as regiões.

Prognóstico Jun/Jul/Ago: Para o mês de junho, tendência de predominar precipitações pouco abaixo do
padrão na maior parte do Estado, exceto no oeste e noroeste onde deve ficar dentro do padrão. O
prognóstico para as temperaturas mínimas indica, para o mês de valores mensais predominando pouco
abaixo do padrão no norte e nordeste e dentro nas demais regiões. Já para as temperaturas máximas o
modelo indica para os meses de junho e julho, temperaturas médias mensais pouco acima do padrão,
especialmente nas regiões oeste, sul e centro do Estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 09/07:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 87,50
- R$ 88,50

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --09/07/2018 - 02/07/2018– JULHO 2017
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ARROZ (04.17.27)

2,01

2,05

1,33

MILHO (05.20.20)

2,18

2,18

2,34

SOJA

(02.20.20)

0,99

1,04

0,82

TRIGO (05.20.20)

1,97

1,97

1,62

Cotações Ano Anterior (10/07/2017)
Soja: R$ 63,40 - Milho: R$ 22,25 - Trigo: R$
32,58 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 40,00
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Ao longo do pregão desta segunda-feira (9), os futuros
do milho ampliaram as perdas na Bolsa de Chicago
(CBOT). Por volta das 12h25 (horário de Brasília), as
principais posições da commodity testavam perdas de
mais de 6 pontos, uma desvalorização de mais de 1%.
O vencimento julho/18 trabalhava a US$ 3,45 por
bushel, enquanto o setembro/18 trabalhava a US$ 3,53
por bushel.
"Os mercados de grãos estão mais
baixos nesta segunda-feira, com os investidores
realizando lucros após a forte alta observada na última
sexta-feira", destacou a Allendale. Somente na sextafeira, as cotações subiram mais de 2%, acompanhando
a valorização da soja e em meio as preocupações com
o clima no Meio-Oeste.
"As
previsões climáticas sugerem que as temperaturas
serão extremamente quentes nas próximas semanas
no Meio-Oeste", reforça a Allendale. E as lavouras de
milho entram, no mês de julho, em uma das fases mais
importantes da cultura, a polinização.
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O mercado da soja na Bolsa de Chicago
intensificou seu movimento de correção técnica no
pregão desta segunda-feira (9) e, por volta de 12h30
(horário de Brasília), as baixas entre as posições mais
negociadas passavam de 18 pontos, ou 2%. Com isso, o
julho/18 voltava à casa dos US$ 8,50 por bushel, sendo
cotado a US$ 8,55.
Os traders vêm buscando uma forte realização
de lucros neste início de semana, depois de os preços
da commodity terem subido mais de 4% na sessão da
última sexta-feira (6) e ainda pressionado pelas
questões comerciais entre China e Estados Unidos.
A tarifa de 25% do governo chinês sobre a soja
americana importada já está valendo e, como explicam
analistas e consultores, o mercado avalia agora quais
são os efeitos práticos dessa medida. O importante
será saber agora, como explica o analista de mercado
Eduardo Vanin, da Agrinvest Commodities, qual será a
demanda de fora da China que se voltará à soja norteamericana e que tamanho ela terá.
"Quem não é China vai comprar nos EUA. Mas,
essa demanda será suficiente para fazer um início de
temporada nos EUA?", questiona Vanin, em um
momento em que as lavouras norte-americanas estão
em franco desenvolvimento no Corn Belt.
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