CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A safra atual termina a primeira quinzena de
julho com praticamente 100% de sua área prevista já
semeada; a exceção fica por conta de poucas áreas no
Planalto e Campos de Cima da Serra ainda por finalizar,
devido às condições meteorológicas desfavoráveis
registradas recentemente. Entretanto essa situação não
preocupa os agricultores, pois nessas regiões, o período
favorável se estende até o final deste mês, havendo tempo
hábil para a finalização. De maneira geral, técnicos
consideram como boa a formação inicial das lavouras, com
stand de plantas recomendado, emergência uniforme e
crescimento inicial rápido, com 100% das lavouras
implantadas em desenvolvimento vegetativo.
Cevada: Cultura em plena evolução, mantendo-se
nas fases de germinação e desenvolvimento vegetativo;
primeiras lavouras implantadas em elongação e início de
floração. O excesso de umidade está prejudicando tratos
culturais, controle de invasoras e aplicação de nitrogênio
em cobertura em algumas áreas.
Canola: A cultura implantada no Estado, no geral,
mantém-se em desenvolvimento vegetativo, floração e já
em enchimento de grãos na parte Noroeste do RS.
Visualmente a cultura está bem instalada, com bom
desenvolvimento e bom aspecto fitossanitário. Produtores
avaliam positivamente o desenvolvimento da cultura
apesar da dificuldade de controlar gramíneas espontâneas
como azevém e aveia. Esta dificuldade decorre da baixa
insolação, que diminui a atividade metabólica das plantas
e pode comprometer a ação dos herbicidas. No Planalto,
lavouras estão prejudicadas pelo excesso de umidade.

Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Boi gordo: A especulação ganhou força no
mercado de reposição e, aos poucos, o volume de
negócios concretizados aumenta no mercado de
reposição.
A firmeza no mercado do boi gordo,
assim como a maior atratividade para o confinamento
de segundo giro animaram compradores e essa maior
movimentação refletiu em alta nas cotações.
No balanço geral, em todas as praças
pesquisadas, na média de todas categorias de machos
e fêmeas de reposição as cotações tiveram alta
semanal de 0,4%. Vale ressaltar que essa foi a primeira
alta semanal desde o início de abril.
Para o curto prazo, o mercado deve se manter
aquecido e com maior procura, principalmente por
categorias mais eradas, uma vez que o confinamento
aponta maior atratividade para o segundo giro.
Pelo lado da ponta vendedora, as baixas
temperaturas devem diminuir ainda mais a capacidade
de suporte das pastagens e isso pode gerar menor
resistência para os negócios.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana terá chuvas em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Somente a partir da quarta-feira que algumas regiões terão trégua.

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 16/07:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 89,50
- R$ 88,50

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --16/07/2018 - 09/07/2018– JULHO 2017
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ARROZ (04.17.27)

2,00

2,01

1,33

MILHO (05.20.20)

2,19

2,18

2,34

SOJA

(02.20.20)

1,02

0,99

0,82

TRIGO (05.20.20)

1,99

1,97

1,62

Cotações Ano Anterior (17/07/2017)
Soja: R$ 61,45 - Milho: R$ 22,20 - Trigo: R$
32,35 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 40,00
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Mercado da Soja
O mercado do milho na Bolsa de Chicago
(CBOT) encerrou esta sexta-feira (13) com baixa
próxima de 5 pontos (mais de 1%). Realização de lucros
foi registrada na sessão, mas também pesou sobre os
preços a previsão de clima favorável no Meio-Oeste
dos Estados Unidos. Na semana, a queda acumulada foi
de mais de 5% no contrato referência.
O vencimento julho/18 encerrou a
sessão com queda de 6,75 pontos, cotado a US$ 3,30
por bushel, enquanto o setembro/18 registrou US$
3,41 por bushel e queda de 4,50 pontos. O
dezembro/18 finalizou o pregão a US$ 3,54 por bushel
e o março/19 anotou US$ 3,66 por bushel.
Acompanhando o relatório do USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), o
cereal avançou mais de 1% na quinta. Com isso, no
início dos trabalhos desta sexta-feira, realização de
lucros foi registrada no terminal. Além disso,
informações sobre a safra americana também deram
pressão aos preços na sessão.
"Um relatório altista do USDA está dando lugar
ao potencial de aumento da produção sem ameaça
climática à vista até o fim da polinização", diz o analista
sênior do portal internacional Farm Futures, Bryce
Knorr.
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A demanda mundial por soja está crescente,
segundo afirmam pesquisadores do Cepea. Embora a
China tenha anunciado possível redução nas
importações de soja na temporada 2017/18 (o USDA
indicou recuos de 7,77% frente ao estimado em junho
e de 2,06% na comparação com o volume importado
na safra passada), outros países tendem a elevar as
importações. Assim, o Brasil pode continuar na
liderança das exportações globais da oleaginosa. A
maior demanda, por sua vez, elevou os prêmios de
soja, sustentando os preços da soja no mercado
brasileiro, conforme apontam dados do Cepea. Com a
valorização do grão, indústrias brasileiras relatam
dificuldades nas aquisições, limitando o volume de
esmagamento. Consequentemente, houve redução na
oferta dos derivados, em um cenário de dificuldade na
transação de produtos de um estado para o outro, visto
que ainda não foi definida a tabela de frete mínimo.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Eventos

Palestra Técnica realizada na Rede Plantar em
Araranguá/SC.

O Departamento Técnico esteve presente na
Agrimar em Ivoti/RS.

Em Sarandi/RS o representante Destri e Cia Ltda em
parceria com a Unifertil, esteve expondo na feira
agropecuária do município.

