CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: As condições da semana foram de
predomínio de frio intenso, baixa precipitação e boa
insolação. Essa condição foi muito favorável à cultura, que
tem mantido um desenvolvimento vigoroso, além de
retomar um perfilhamento mais intenso, o que poderá
proporcionar boa produtividade final. Mesmo as geadas
registradas em várias regiões produtoras não afetaram as
lavouras, visto que foram de baixa intensidade. A baixa
umidade relativa do ar aliada ao aumento da insolação
também foi benéfica para a diminuição na incidência de
doenças fúngicas.
Nesse sentido, termina a primeira quinzena de agosto com
um desvio negativo entre 25 e 50 milímetros em relação à
média pluviométrica para o período.
Demais culturas: Assim como a do trigo, as demais
culturas de inverno também foram beneficiadas com as
condições meteorológicas ocorridas na última semana. As
lavouras em sua grande maioria apresentam bom
desenvolvimento e aspecto saudável, livres de maiores
impactos quanto às pragas e moléstias, mantendo até o
momento bom potencial produtivo.
A aveia branca para produção de grãos encontrasse com
54% das lavouras em fase de desenvolvimento vegetativo,
28% em floração e 18% em enchimento de grão. O
potencial produtivo expressado até o momento é de dois
mil quilos por hectare.
Na canola os percentuais se dividem entre 11% em
desenvolvimento vegetativo, 60% em floração e 29% em
enchimento de grão, com potencial de 1,5 mil quilos por
hectare.
A cevada atinge 92% em desenvolvimento vegetativo, 5%
em floração e apenas 1% em enchimento de grão. A
produtividade esperada no momento é de três mil quilos
por hectare.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Boletim Focus: O mercado fez poucos ajustes
nas suas projeções para a economia na semana
passada, mostrou a pesquisa Focus do Banco Central
nesta segunda-feira, mantendo as visões de que a taxa
básica de juros não será mexida tão cedo e que a
inflação continuará abaixo do centro da meta oficial
neste e no próximo ano.
Uma leve mudança houve nas estimativas
sobre os preços administrados, cuja alta para 2018
passou a 7,10 por cento, sobre 7,00 por cento antes,
mas nada suficiente para mudar as cotas sobre o IPCA,
que continuaram mostrando alta de 4,15 e 4,10 por
cento em 2018 e 2019, respectivamente.
Para este ano, o centro da meta oficial é 4,50
por cento e, para o ano seguinte, de 4,25 por cento,
ambas com margem de tolerância de 1,5 ponto
percentual para mais ou menos.
Em julho, o IPCA desacelerou sua alta mensal a
0,33 por cento, após salto de 1,26 por cento no mês
anterior devido aos impactos da greve dos
caminhoneiros. O movimento de desaceleração já era
esperado, mas foi menos intenso do que as projeções
de analistas ouvidos pela Reuters, de alta mensal de
0,27 por cento.
Com isso, o mercado manteve sua visão de que
a Selic fechará este ano no atual patamar e mínima
histórica de 6,50 por cento e 8 por cento no fim de
2019. Recentemente, o BC reforçou que o cenário de
inflação continuará favorável se não houver choques
adicionais. No início deste mês, o BC manteve a taxa
básica de juros em 6,50 por cento, ressaltando que a
retomada da atividade econômica será ainda mais
gradual do que a esperada antes da greve dos
caminhoneiros.
Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: Durante praticamente toda a semana os dias seguirão com tempo instável, com chuva
e nebulosidade. Somente no final de semana é que o tempo começa a abrir e a chuva da uma trégua.

Prognóstico Ago/Set/Out: Para o mês de agosto, tendência de predominar precipitações pouco acima
do padrão no nordeste e dentro do padrão nas demais regiões. Para o mês de setembro, são esperadas
precipitações acima do padrão em todo o Estado. Para o mês de outubro a tendência é de ocorrer
precipitação pouco acima do padrão, especialmente nas regiões da metade leste do estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 20/08:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 90,50
- R$ 92,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --20/08/2018-13/08/2018–AGOSTO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,82

1,79

1,29

MILHO (05.20.20)

2,02

2,02

2,21

SOJA

(02.20.20)

0,91

0,94

0,80

TRIGO (05.20.20)

1,88

1,84

1,62

Cotações Ano Anterior (21/08/2017)
Soja: R$ 58,50 - Milho: R$ 22,67 - Trigo: R$
33,16 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,40

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Milho opera próximo da estabilidade, já que a
força da soja acaba compensando a fraqueza do trigo",
informou a Reuters internacional. A perspectiva de que
a China retome as compras de soja nos EUA tem
mantido as cotações da oleaginosa em alta na CBOT.
Por outro lado, os futuros do trigo recuavam
mais de 14 pontos, uma desvalorização de quase 3%,
perto das 11h52 (horário de Brasília). "O trigo reduz a
venda técnica e a realização de lucros após o aumento
de 3% na sexta-feira", destacou a Reuters
internacional.
Paralelamente, as chuvas observadas no final
de semana no Meio-Oeste americano e a previsão de
mais chuvas nesta semana alimentam a expectativa de
uma boa colheita no país nesta temporada, ainda
conforme a Reuters.
Já no período de 25 a 29 de agosto, as
previsões do NOAA - Serviço Oficial de Meteorologia do
país - indicam chuvas variadas, acima e abaixo da
normalidade no cinturão de produção do cereal. As
temperaturas deverão ficar acima da normalidade em
grande parte do Meio-Oeste.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A força natural da demanda global por soja que cresce de 10 a 15 milhões de toneladas por ano deverá ser o fiel da balança nesse momento em que
crescem as preocupações em torno da chegada da
nova safra dos EUA. Embora superestimados pelos
analistas de mercado, os últimos números do USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)
projetam a colheita 2018/19 do país em mais de 124
milhões de toneladas e assustou o mercado, mesmo
que de forma bem pontual e temporária.
Segundo explicam especialistas, o crescimento
do consumo mundial da oleaginosa deverá continuar
dando conta de todo esse aumento de oferta, mesmo
em meio à guerra comercial entre China e Estados
Unidos. Além do mais, chineses e americanos voltam a
se reunir no final deste mês para retomar suas
conversas e buscar um acordo que ponha fim na
disputa tarifária entre as duas maiores economias do
mundo.
"O mercado é altista. Não, não veremos uma
nova explosão de preços, mas há um viés de alta, com
os preços voltando, pelo menos, para o intervalo de
US$ 9,00 a US$ 9,50 por bushel", acedita o consultor de
mercado da Brandalizze Consulting, Vlamir
Brandalizze. "A demanda global é muito forte e logo a
China terá que voltar a comprar nos EUA", completa.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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