CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Prossegue a colheita da lavoura do arroz
irrigado em todo o RS, chegando aos 95% da área
implantada. Nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste,
Central, Lagunar e Centro Sul, a colheita teve bom avanço,
estando em finalização. Na região Sul, as informações
mostram a área colhida com 85%. Tem como destaque
Capão do Leão e Rio Grande com 98% já colhidas. O
rendimento das lavouras é considerado muito bom, em
todas as áreas.
A comercialização continua com menores volumes
de negócios e com preços abaixo do esperado pelos
produtores. Vem dificultando as vendas internas, a
contínua importação de arroz do Paraguai, pressionando
os preços para baixo. A preocupação maior é a
impossibilidade de os agricultores poderem realizar
investimentos nas lavouras em decorrência dessa situação.
Milho: Com o encerramento da safra de soja na
maioria das lavouras e regiões, a tendência é de
aceleramento na colheita das lavouras maduras de milho
grão e de milho silagem, contando com as condições
meteorológicas atuais de tempo seco. Nesse momento a
colheita já atinge os 96% das lavouras.
O aspecto do milho de segundo plantio (safrinha) é
de regular a bom, especialmente na região Noroeste.
Algumas áreas foram afetadas pela deficiência de umidade
ocorrida entre março e início de maio. É esperada menor
produtividade, em relação as de milho de 1º plantio.
Soja: Restando, no RS, apenas 4% da área de mais
de 5,7 milhões de hectares a ser colhida, ela deverá
avançar rapidamente ao seu término, com os produtores e
suas máquinas aproveitando as condições de clima
secoque

que vem ocorrendo nesses últimos períodos. No
platô Norte do Estado, onde ficam concentradas as
maiores áreas de lavouras, elas basicamente já se
encontram terminadas, esperando o seu destino de
armazenagem e comercialização. Grande parte das
lavouras colhidas foi com solo seco e umidade dos
grãos abaixo de 13%. Basicamente não necessitando
secagem nos locais de recebimento. A qualidade
geral dos grãos é muito boa e a produtividade está na
casa das três toneladas por hectare na média do
Estado. O produto colhido apresentou baixa
impureza, mas com alguma quebra de grãos.

SOJA - CHICAGO
A semana começa com ligeiras altas para os
preços da soja praticados na Bolsa de Chicago. Os
futuros da commodity, por volta de 7h30 (horário de
Brasília), subiam entre 2,75 e 3,50 pontos nos mais
importantes contratos, com o julho/18 sendo
negociado a US$ 10,06 por bushel. O maio/18 já sai
da tela.
Os próximos dias serão de informações
importantes para o mercado, o que já faz com que
os traders se preparem e se ajustem, atuando com
cautela no pregão desta segunda-feira (14). Entre os
fatores em jogo, estão as negociações comerciais e
as questões climáticas.
Fonte: EMATER/Carlos
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Dados Meteorológicos

A semana inicia sem chuvas, mas já na terça-feira, tem previsão de chuva para a região Noroeste do
estado. Na quarta-feira chove em parte da região metropolitana.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 14/05:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 87,50
- R$ 86,50

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --14/05/2018 - 07/05/2018– MAIO 2017

Fonte: Carlos Cogo

ARROZ (04.17.27)

2,04

2,08

1,32

MILHO (05.20.20)

2,08

2,10

2,37

SOJA

(02.20.20)

0,91

0,91

0,86

TRIGO (05.20.20)

1,94

2,05

1,77

Cotações Ano Anterior (15/05/2017)
Soja: R$ 52,20 - Milho: R$ 22,40 - Trigo: R$
29,53 - Feijão: R$ 100,00 - Arroz: R$ 39,23.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Na sessão desta segunda-feira (14), os futuros
do milho negociados na BM&F Bovespa operam em
campo positivo. As principais posições da commodity
testavam ganhos entre 0,95% e 1,12%, por volta das
12h17 (horário de Brasília). O contrato maio/18 era
cotado a R$ 42,33 a saca e o setembro/18 trabalhava a
R$ 40,33 a saca.
As atenções dos participantes do mercado
permanecem voltadas ao clima nas principais regiões
produtoras de milho safrinha no país. "A área de
estiagem agrícola cresceu em SP, MS e no PR. Isto pode
dar continuidade às especulações sobre o
desenvolvimento da safrinha", destacou a Radar
Investimentos em seu comentário diário.
Em Doutor Camargo (PR), as chuvas previstas
para o final de semana não se confirmaram. Com isso,
houve um agravamento no cenário de perdas para a
produção de milho safrinha na região nesta
temporada.
O produtor rural da localidade, Ildefonso
Ausec, reforça que "as lavouras estão sem
precipitações há mais de 45 dias e as perdas podem
superar os 40% nesta safra". Novas chuvas são
previstas para o próximo final de semana na região. Se
confirmadas, as chuvas podem estagnar as perdas nos
campos.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Os ganhos se intensificaram na Bolsa de
Chicago e, por volta de 12h (horário de Brasília), os
futuros da oleaginosa subiam entre 11 e 14,50 pontos
nos principais contratos no pregão desta segunda-feira
(14). Os próximos dias serão de informações
importantes para o mercado, o que já faz com que os
traders se preparem e se ajustem, atuando com
cautela nesta sessão.
"O mercado opera baseado em um cenário
otimista para os encontros em Washington nesta
semana entre líderes chineses e americanos. O vice
premier da China chega para o encontro na Casa
Branca na tarde desta terça-feira (15) e as
especulações são de que, pelo menos, a imposição
tarifária dos US$ 50 bilhões - que seria implementada
no fim de maio - seja postergada", diz o analista de
mercado Matheus Pereira, da AgResource Mercosul
(ARC). Além das negociações comerciais que
acontecem nesta semana - e que também envolvem o
futuro do Nafta - o avanço da nova safra norteamericana tem sido acompanhado também de perto
pelo mercado, tal qual o cenário climático no Corn Belt.
As expectativas para a semeadura da soja são
de algo entre 30% e 32% completa até o último
domingo (13). O USDA (Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos) traz os números em um reporte
semanal às 17h (Brasília), após o fechamento do
mercado em Chicago.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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