CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Nos últimos dias se intensificaram os
trabalhos de colheita das lavouras, principalmente na
região da Fronteira Oeste. Em Maçambara, Manoel Viana,
Itaqui, Itacurubi, São Borja e Uruguaiana a colheita se
aproxima da finalização, ultrapassando os 90% da área já
colhida desses municípios. A qualidade dos grãos colhidos
é considerada boa, sem maiores defeitos e/ou impurezas,
e a produtividade média para esta região gira ao redor dos
oito mil quilos por hectare. Já em Dom Pedrito, na região
da Campanha, a safra 2017/2018 deverá contabilizar
redução na produtividade se comparada à safra passada.
Dificuldades no estabelecimento das lavouras e mesmo
durante o ciclo, como altas taxas de evapotranspiração e
algumas ocorrências de granizo, devem reduzir o
potencial produtivo de algumas lavouras do município.
Em termos gerais, a colheita também se encaminha para
o final no Estado, restando apenas 25% da área a ser
ceifada (cerca de 260 mil hectares). Caso se confirme os
prognósticos da meteorologia para os próximos dias com
pouca chuva, essa área deverá ser concluída rapidamente.
Milho: Dada a prioridade dos agricultores à
colheita da soja, o milho segue ainda lento em ritmo de
colheita, porém já alcançando 90% do total da área. As
produtividades obtidas recentemente seguem situandose nos níveis previstos, com alguns casos regionais
superando as estimativas divulgadas.
Soja: Cultura também se encaminha para a parte
final da colheita. Com clima favorável, avançou
rapidamente e vários produtores já concluíram a
atividade.

No plano estadual a colheita chega a 65%.
As lavouras colhidas recentemente apresentaram
produtividade dentro do esperado, contrariando as
expectativas de menor rendimento para as áreas
implantadas no final do período recomendado e
semeadas com cultivares de ciclo mais longo, embora
estas últimas apresentassem maturação desuniforme e
grãos de tamanho menor. O produto colhido se mostra
com boa qualidade, baixo índice de impurezas e com
umidade dentro do padrão recomendado (13%). Nos
locais onde as precipitações recentes foram de baixo
volume, a umidade ficou abaixo do ideal, com índices
entre 11 e 12%.

SOJA- CHICAGO
A semana começa com preços ainda estáveis para
a soja na Bolsa de Chicago. Depois de uma baixa
acumulada de mais de 2% nos últimos sete dias, nesta
segunda-feira (23), os futuros da oleaginosa sobem pouco
mais de 1 ponto entre as posições mais negociadas, na
tentativa do início de uma recuperação.
Perto de 7h45 (horário de Brasília), o contrato
maio/18 subia 1,75 ponto para ser negociado a US$ 10,30
por bushel, enquanto o julho tinha US$ 10,42 e o
agosto/18, US$ 10,42.
A falta de direção e de novas informações fortes
que possam mudar a movimentação das cotações
permanece, segundo informam analistas internacionais.

Dados Meteorológicos

Entre a segunda-feira (23/4) e quarta-feira (25/4), a passagem de uma frente fria no oceano aumentará a
cobertura de nuvens e poderão ocorrer chuvas isoladas sobre o RS. Os totais de chuva para o período
deverão oscilar entre 15 e 30 mm no Extremo Sul, na Campanha, fronteira Oeste e Missões; no restante
do Estado os valores deverão variar entre 10 e 20 mm.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 23/04:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil ---

- R$ 84,50
- R$ 85,50
Fonte: Carlos Cogo

(23/04/2018 - 16/04/2018 – Out 2016)

ARROZ (04.17.27)

2,06

2,08

1,54

MILHO (05.20.20)

2,10

2,16

2,92

SOJA

(02.20.20)

0,92

0,89

0,98

TRIGO (05.20.20)

2,11

2,15

2,08

Cotações Ano Anterior (24/04/2017)
Soja: R$ 56,10 - Milho: R$ 22,10 - Trigo: R$
29,06 - Feijão: R$ 130,00 - Arroz: R$ 39,77.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Ao longo da sessão desta segunda-feira
(23), os futuros do milho negociados na Bolsa de
Chicago (CBOT) permanecem em campo
positivo. Às 12h24 (horário de Brasília), as
principais posições da commodity exibiam
ganhos entre 1,25 e 1,75 pontos. O maio/18
operava a US$ 3,78 por bushel e o julho/18
trabalhava a US$ 3,87 por bushel.
Os preços da commodity ainda testam
uma ligeira reação depois das perdas recentes,
conforme destacam as agências internacionais.
Embora o clima nos Estados Unidos dê sinais de
melhora no Meio-Oeste, ainda conforme dados
dos sites internacionais.
Ao Agrimoney.com, o Commodity
Weather Group disse que "temos uma
perspectiva combinada de aquecimento das
temperaturas no período de seis a quinze dias e
algumas chuvas no Meio-Oeste americano".
As expectativas dos investidores é de que
o plantio do cereal nos EUA esteja concluído
entre 6% a 8% da área projetada para essa
temporada. Na semana anterior, o índice estava
em 3% e a média para o período é de 18%.
Na semana encerrada no dia 19 de abril,
os embarques de milho somaram 1.719 milhão
de toneladas. O número ficou acima do
registrado na semana anterior, de 1.576 milhão
de toneladas do cereal.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Os futuros da soja voltaram a recuar no
início da tarde desta segunda-feira (23) na Bolsa
de Chicago, após começarem o dia testando
leves altas entre os principais contratos. Assim,
perto de 12h55 (horário de Brasília), os preços
da commodity perdiam entre 8,25 e 10 pontos,
com o maio/18 já batendo nos US$ 10,18 por
bushel.
O mercado voltou a devolver parte dos
ligeiros ganhos registrados mais cedo, ainda
buscando se ajustar e definir uma direção para
os negócios. E a falta de direção e de novas
informações fortes que possam mudar a
movimentação das cotações permanece,
segundo informam analistas internacionais.
"As tensões entre EUA e China seguem
limitando uma melhor evolução dos preços. No
entanto, daqui para frente, o ponto central será
o comportamento do clima na fase de plantio e
desenvolvimento da safra norte-americana", diz
o analista de mercado e economista da
Granoeste Corretora de Cereais, Camilo Motter.
Além disso, os embarques semanais
norte-americanos reportados pelo USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos) divulgados nesta segunda-feira ficaram
dentro das expectativas do mercado, também
sem força para dar suporte às cotações.
Na semana encerrada em 19 de abril, os
EUA embarcaram 470,817 mil toneladas,
enquanto os traders esperavam por algo entre
300 mil e 600 mil toneladas.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

