CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A cultura segue seu desenvolvimento sem
maiores percalços até aqui. No momento os produtores
intensificam sua atenção no monitoramento de doenças
fúngicas, uma vez que a amplitude térmica aliada à alta
umidade relativa do ar predispõe a ocorrência dessas
doenças. Também segue a aplicação de adubos
nitrogenados afim de garantir uma boa produtividade
futura. Lavouras implantadas no início do período
preferencial começam a entrar em estágio de floração.
Essa situação é particularmente notada em áreas da
cultura situadas no Norte-Noroeste do Estado onde,
historicamente, as lavouras se encontram mais adiantadas.
No geral o conjunto dessas lavouras não ultrapassa 1% do
total cultivado nesta safra.
Cevada: As lavouras mantêm-se na fase de
desenvolvimento vegetativo, com crescimento rápido,
baixo perfilhamento, mas com bom stand de plantas. A
elevação da temperatura e a presença de sol estimularam
o crescimento das plantas nesse último período. É boa a
sanidade das áreas implantadas, sendo que os trabalhos de
campo concentram-se no controle das invasoras (azevém e
nabo) e na aplicação de nitrogênio em cobertura.
Canola: As lavouras continuam evoluindo, estando
ainda nas fases de desenvolvimento vegetativo, floração e,
na região Noroeste, já em fase de enchimento de grãos. Os
padrões das lavouras estão regulares, prejudicadas pelo
excesso de chuvas no estágio inicial. O cessar das chuvas e
a elevação da temperatura aceleraram desenvolvimento
das plantas; bom controle de ervas e baixa incidência de
doenças e pragas.

Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Produção de Etanol no Centro-Sul:
A
produção de etanol no centro-sul do Brasil deve
crescer para algo entre 28 bilhões e 29 bilhões de litros
na atual safra 2018/19, de cerca de 26 bilhões de litros
no ciclo passado, projetou nesta segunda-feira o
presidente do Conselho da União da Indústria de Canade-açúcar (Unica), Pedro Mizutani.Conforme ele, o
aumento na produção de etanol deve-se à forte
demanda, com os preços do biocombustível
competitivos frente aos da gasolina, seu concorrente
direto nos postos.
"Há postos em que está 2 reais
a diferença dos preços da gasolina para os do etanol",
destacou Mizutani no intervalo do Global Agribusiness
Forum (GAF), em São Paulo. Segundo
ele,
a
expectativa é de que o consumo de etanol no centrosul em 2018 cresça na mesma proporção da produção,
ou seja, até 11,5 por cento.
Frente fria no Sul: Uma frente fria chegou ao
Sul do país na última sexta-feira (20) e derrubou as
temperaturas pela região, além de intensificar
instabilidades. Com a condição, geadas estavam
previstas para o final de semana em algumas
localidades e já na terça-feira (24) há novo risco da
condição. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de
Meteorologia), o risco de geadas amanhã ocorre
principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul,
mas também pode ser registrado durante o dia em
áreas da divisa com Santa Catarina. No entanto, a
condição será de fraca a moderada intensidade.
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Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A partir da terça-feira (24), a chegada de uma nova massa de ar frio afastará a
nebulosidade e provocará novo declínio das temperaturas, com formação de geadas em algumas áreas. A
semana oscila entre dias frios e chuvas.

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 23/07:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 89,00
- R$ 89,00
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --23/07/2018 -16/07/2018– JULHO 2017

ARROZ (04.17.27)

2,00

2,00

1,33

MILHO (05.20.20)

2,21

2,19

2,34

SOJA

(02.20.20)

1,02

1,02

0,82

TRIGO (05.20.20)

2,00

1,99

1,62

Cotações Ano Anterior (24/07/2017)
Soja: R$ 60,78 - Milho: R$ 22,39 - Trigo: R$
33,61 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 40,00
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Mercado da Soja
Durante o pregão desta segunda-feira (23), os
futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago
(CBOT) permanecem em campo positivo. Por volta das
12h17 (horário de Brasília), os vencimentos do cereal
testavam leves ganhos entre 0,50 e 0,75 pontos. O
setembro/18 operava a US$ 3,55 por bushel e o
dezembro/18 a US$ 3,69 por bushel. O mercado dá
continuidade ao movimento positivo exibido na
semana anterior. Somente na última semana, as
cotações subiram mais de 4%. O foco principal dos
participantes do mercado segue no desenvolvimento
da safra americana. Com isso, os investidores
aguardam as atualizações do USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos), que serão reportadas
no final do dia. Na semana passada, cerca de 72% das
plantações do cereal apresentavam boas ou excelentes
condições.
Ainda hoje, o departamento americano
também divulga seu relatório de embarques semanais.
O número é um importante indicador de demanda e
pode influenciar o andamento das negociações
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As cotações futuras da soja negociadas na
Bolsa de Chicago (CBOT) voltaram a testar ligeiras
perdas ao longo do pregão desta segunda-feira (23).
Por volta das 11h53 (horário de Brasília), as principais
posições da commodity testavam perdas de 0,25
pontos. O agosto/18 operava a US$ 8,49 por bushel,
enquanto o setembro/18 trabalhava a US$ 8,55 por
bushel. "Um amplo ciclo de compras técnicas ainda
suportam os preços da soja, mas a obtenção de lucros
após cinco dias seguidos de ganhos pesa sobre o
mercado", reportou a Reuters internacional. Ainda de
acordo com da agência de notícias, a guerra comercial
entre os Estados Unidos e a China continuam a
adicionar pressão no mercado. Na última semana, o
presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou
que estaria pronto para impor tarifas sobre mais 500
bilhões de dólares em produtos importados da China,
ameaçando intensificar a atual disputa comercial com
o país asiático.
Nesta segunda-feira, o USDA (Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos) anunciou), o
cancelamento da compra de 165 mil toneladas de soja,
de origem opcional, por parte da China. O volume
deveria ser entregue na campanha 2018/19. Do
mesmo modo, os investidores permanecem atentos ao
comportamento do clima no Meio-Oeste. Atualmente,
são 69% dos campos de soja em boas ou excelentes
condições.
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Indicadores

Eventos

O Departamento Técnico juntamente com o supervisor de vendas da região, estivem presentes na semana
passada com a equipe da Cooperativa Santa Clara nos municípios e Paim Filho/RS, Estação/RS e Jacutinga/RS.

