CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Está tecnicamente encerrada a colheita de
arroz no Estado, restando apenas lavouras pontuais, mas já
prontas para serem colhidas.
O rendimento das lavouras é considerado muito
bom, com produtividades como referência de 8.214 kg/ha
na região Sul, de 8.015 kg/ha nas regiões da Campanha e
Fronteira Oeste, de 7.065 kg/ha na região Central do
Estado e de 6.584 kg/ha nas áreas das regiões Lagunar,
Litoral Médio e Centro-Sul. Até a última estimativa
realizada pela Emater/RS-Ascar na média do Estado, o
rendimento de lavoura está em 7.557kg/ha.
A comercialização continua com menor volume de
vendas e com preços ainda abaixo do esperado pelos
produtores.

rendimento de lavoura chega aos 3.662 kg/ha; nas
regiões do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, a
produtividade foi de 3.491 kg/ha. Já no Alto Jacuí,
Noroeste Colonial e região Celeiro (as três perfazem
a maior área semeada com a oleaginosa no RS, cerca
de 925 mil ha), a produtividade fica em 3.471 kg/ha;
na região Central (segunda maior área de
semeadura, com 867 mil ha), o rendimento ficou em
2.632 kg/ha; na Fronteira Noroeste e Missões
(terceira maior área do Estado, com cerca de 770 mil
ha) chega a 3.056 kg/ha. Segundo a última
estimativa, na média do Estado, o rendimento de
lavoura ficou em 2.992 kg/ha.

Milho: A safra vem chegando ao final, restando
ainda para serem colhidas as áreas cultivadas a partir de
janeiro e as com semeadura tardia, plantadas em resteva
de fumo, feijão e milho de primeiro plantio, além de
pequenas lavouras da agricultura familiar para
autoconsumo.
O aspecto dessas áreas é de regular a bom, mas
algumas delas foram afetadas pela deficiência de umidade
ocorrida em março, abril e maio.
A comercialização atinge aproximadamente 75%
da safra recentemente colhida para grãos, reduzindo o
ritmo de vendas em decorrência da queda dos preços
causado pela demanda enfraquecida das exportações.

SOJA - CHICAGO

Soja: Colheita finalizada no RS, apresentando boas
produtividades nas regiões preferenciais. Nas últimas
estimativas da Emater/RS-Ascar, no Planalto Médio a
produtividade ronda os 3.620 kg/ha; no Alto Uruguai, o
rendimento de lavoura chega aos 3.662 kg/ha; nas regiões
do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, a produtividade foi
de 3.491 kg/ha. Já no Alto Jacuí, Noroeste Colonial e região
Celeiro (as três perfazem a maior área semeada com a oleaginosa
no RS, cerca de 925 mil ha), a produtividade fica em 3.471 kg/ha;
na região Central (segunda maior área de semeadura, com 867
mil ha), o rendimento ficou em 2.632 kg/ha; na Fronteira

A semana foi agitada para os preços da soja.
Os mercado internacional e interno receberam
informações que mexeram com o andamento dos
negócios, mas o balanço foi bastante positivo,
principalmente, na Bolsa de Chicago. As posições
mais negociadas acumularam altas de mais de 4%, o
que levou as cotações a superarem os US$ 10,40
novamente. "A China tem que comprar dos EUA por
questões logísticas, de oferta e demanda. O Brasil
sozinho não supre a necessidade da China, e com a
China voltando ao mercado (dos EUA) já indica seu
retorno", acredita Sousa, diretor da Labhoro
Corretora em entrevista ao Notícias Agrícolas nesta
sexta-feira (25).
Fonte: EMATER/Carlos
Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

A previsão é de céu limpo no início da semana. A chuva volta a aparecer na quarta-feira no Rio Grande
do Sul e Santa Catarina e segue até o fim de semana.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 28/05:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 87,50
- R$ 86,50
Fonte: Carlos Cogo
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Cotações Ano Anterior (29/05/2017)
Soja: R$ 58,82 - Milho: R$ 22,60 - Trigo: R$
30,63 - Feijão: R$ 105,00 - Arroz: R$ 39,23.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
A paralisação de caminhoneiros tem
comprometido o escoamento do milho aos principais
centros consumidores. O relato de muitos
compradores consultados pelo Cepea é de que os
estoques estão curtos e que, em alguns casos,
indústrias já reduzem o ritmo de processamento.
Vendedores, por sua vez, estão retraídos, atentos à
produtividade das lavouras da segunda safra. Nesse
ambiente, os preços do milho seguem em alta, se
aproximando dos R$ 45/saca de 60 kg, o maior patamar
nominal desde agosto de 2016. Na região consumidora
de Campinas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa
avançou 3,8% entre 18 e 25 de maio, a R$ 44,23/saca
de 60 kg na sexta-feira, 25.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Os negócios envolvendo soja e derivados no
mercado interno foram comprometidos pela greve de
caminhoneiros. Indústrias consultadas pelo Cepea
relatam ter baixo estoque de soja e, com isso, algumas
reduziram o ritmo de processamento, enquanto outras
já estão paradas. Sojicultores, por sua vez, como de
costume para este período, já negociaram boa parte de
sua produção e, agora, estão interessados em guardar
o remanescente da safra para escoar no segundo
semestre. Esse contexto pode elevar os preços da soja
com mais força no curto e médio prazos. Para os
derivados, em muitas regiões brasileiras, agentes
consultados pelo Cepea relatam diminuição e/ou
suspensão de abates de aves e suínos, refletindo em
aumento no uso de farelo de soja nas granjas – o
derivado é um dos principais alimentos desses animais.
Entre 18 e 25 de maio, o Indicador
ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) subiu
0,75%, a R$ 86,47/saca de 60 kg na sexta-feira, 25. No
mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ Paraná
ficou estável (-0,1%), a R$ 80,13/sc de 60 kg no dia 25.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

