CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Os agricultores aceleraram os trabalhos da
colheita, beneficiados pelo clima seco e quente verificado
durante a maior parte do período em todas as regiões
produtoras do Estado. No momento, o percentual de área
colhida no RS alcança 55% do total semeado, sendo que o
produto colhido até aqui apresenta boa qualidade, com os
grãos obtendo bom rendimento no engenho. As
produtividades alcançadas seguem dentro do esperado,
girando ao redor dos 7,8 mil kg/ha. Apesar de ter ocorrido
atraso no plantio de algumas lavouras devido às chuvas
na época e a momentos de temperaturas baixas durante
a fase de floração, as produtividades têm registrado
surpresas positivas em muitas situações, com casos que
ultrapassam os oito mil kg/ha.
Milho: A situação da cultura se mostrou sem
alteração em relação à semana anterior, com os
produtores aproveitando o tempo bom para continuar o
trabalho de colheita que, no momento, atinge 85% da
área, tendo ainda 10% em condições para tanto. No
tocante às produtividades obtidas até aqui, elas têm
surpreendido positivamente em muitos casos, com os
produtores colhendo quantidades acima do esperado,
tendo em vista os problemas enfrentados com o clima em
determinados momentos, principalmente no Sul e na
Campanha.
Mesmo assim, é possível que a produtividade
média estadual ainda fique próxima dos 6,5 mil kg/ha,
proporcionando uma produção de 4,5 milhões de
toneladas. As áreas implantadas fora do período
recomendado, ou mesmo as sobressemeadas, estão em
estágio de enchimento de grãos e também apresentam
muito bom aspecto visual.

Soja: A colheita avançou em ritmo muito
acelerado, promovido pelo clima quente e seco
durante boa parte dos últimos dias. Com a baixa
umidade do ar e do solo, o período diário de colheita
em condições favoráveis foi ampliado, inclusive noite
adentro, dando mais efetividade aos trabalhos. Nesse
sentido, o percentual de área colhida chega a 52% do
total, sendo que outros 35% já se encontram prontos
para serem ceifados. As lavouras colhidas mais
recentemente apresentaram uma maturação mais
uniforme do que as primeiras, proporcionando maior
velocidade de colheita e grãos de melhor qualidade.

SOJA- CHICAGO
O mercado da soja trabalha com estabilidade no
pregão desta segunda-feira (16) na Bolsa de Chicago. As
cotações, por volta de 7h35 (horário de Brasília), subiam
entre 0,50 e 1 ponto nos principais contratos, com o
maio/18 sendo cotado a US$ 10,55 por bushel.
As leves altas registradas pela commodity são, ao
lado do algodão, uma exceção entre as commodities
agrícolas, que caem de forma generalizada neste início de
semana, tal qual o dólar, que cede mais de 1% na manhã
de hoje no mercado futuro americano.
Segundo explicam analistas internacionais, os
traders ainda buscam definir uma direção para as
cotações, diante de informações que pesam sobre os dois
lados da tabela.

Dados Meteorológicos

A semana inicia com céu limpo em praticamente todas as regiões. Algumas pancadas isoladas em Santa
Catarina. A chuva volta a aparecer nas regiões Noroeste e Sudoeste do Rio Grande do Sul na sexta-feira.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 16/04:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 86,50
- R$ 87,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --(16/04/2018 - 09/04/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

2,08

1,72

1,54

MILHO (05.20.20)

2,16

1,77

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,89

0,74

0,98

TRIGO (05.20.20)

2,15

1,80

2,08

Cotações Ano Anterior (17/04/2017)
Soja: R$ 55,94 - Milho: R$ 21,76 - Trigo: R$
28,29 - Feijão: R$ 130,00 - Arroz: R$ 39,93.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Durante o pregão desta segunda-feira
(16), os futuros do milho ampliaram as perdas
na Bolsa de Chicago (CBOT). As principais
posições da commodity testavam quedas entre
3,50 e 4,00 pontos, por volta das 12h46 (horário
de Brasília). O maio/18 era cotado a US$ 3,82
por bushel, enquanto o julho/18 operava a US$
3,90 por bushel.
Segundo informações reportadas pela
agência Reuters internacional, as cotações do
milho são pressionadas pela perda mais
expressiva registrada nos futuros do trigo. No
mesmo horário, os preços da commodity
recuavam mais de 8 pontos, com o maio/18 a
US$ 4,654 por bushel.
"As previsões climáticas mostram outra
grande tempestade essa semana que poderia
trazer chuvas muito necessárias para as
planícies do sudoeste dos EUA", reportou o
analista Bryce Knorr, da Farm Futures.
Ainda assim, a Reuters destaca que as
"preocupações com o frio atrasando o plantio
nos EUA mantêm a fraqueza da soja e do milho
sob controle". O foco dos participantes do
mercado permanece na nova safra nos Estados
Unidos.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A safra brasileira de soja 2017/18 deverá
totalizar um recorde de 119,23 milhões de
toneladas, com aumento de 4,4 por cento sobre
a temporada anterior, previu nesta segundafeira a consultoria Safras & Mercado em sua
revisão mensal.
Na comparação com o relatório do mês
anterior, houve uma elevação na projeção de
quase 2 milhões de toneladas, o que coloca a
safra brasileira, em fase final de colheita, mais
perto da do maior produtor global, os Estados
Unidos, cuja safra 2017/18 é oficialmente
estimada em 119,52 milhões.
Outras consultorias, como a AgRural e a
Agroconsult, já haviam elevado a safra do Brasil,
maior exportador global, a patamares próximos
da colheita norte-americana, em seus últimos
números divulgados.
O analista de Safras, Luiz Fernando
Roque, afirmou que o aumento na previsão se dá
por ajustes finos, principalmente em
produtividades no Centro-Oeste, Sudeste e
Norte/Nordeste do país.
"Ao longo da colheita ficou confirmado
que as condições para o desenvolvimento da
safra nesta temporada foram extremamente
favoráveis, trazendo grandes produtividades",
disse ele, em nota.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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