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Maiores estoques de passagem de grãos nos EUA em décadas



Com exceção da soja, os preços pagos ao produtor nos 

EUA de milho e trigo seguem em baixa





Previsão de área plantada 2017/18



Trigo
• Menor área principalmente 

em trigo de inverno;

• Rendimento deve diminuir 

baseado no modelo de 

tendência de clima;

• Suprimento total cai;

• O consumo para 

alimentação humana e 

sementes permanece 

estável;

• Exportações mais baixas, 

devido à  maior 

competição;

• Estoques finais diminuem;

• Relação estoque/consumo 

diminui, mas ainda é alta;

• Previsão dos preços 

médios mais altos.

Colunas1 2015/16 2016/17 2017/18

Área plantada (milhões ha) 22,3 20,2 18,6

Área colhida  (milhões ha) 19,1 17,8 15,8

Produtividade (kg/ha) 3.114 3.537 3.167

Mil toneladas

Estoques iniciais 20.466 26.562 30.998

Produção 56.118 62.268 49.995

Importação 3.075 3.402 3.266

Suprimento total 79.659 92.232 84.259

Alim. Humana e sementes 27.869 27.787 27.923

Alim. Animal e residual 4.137 6.123 5.171

Exportação 21.092 27.896 26.535

Consumo total 53.098 61.806 59.629

Estoques finais 26.561 30.426 24.630

Preço médio (Nível Fazenda)/ton US$ 179,68 US$ 141,47 US$ 158,00



Trigo – menor área plantada dos últimos 100 anos



Queda de área plantada de trigo de inverno



Evolução da produtividade de trigo nos EUA



Queda nos estoques de passagem, devem provocar aumento de preços 

internos



Exportações de trigo nos EUA devem cair



Destaques – Trigo na Rússia

A Rússia tem 10% de todas as terras aráveis no mundo e 40% do que é conhecido como

"Terra Negra" (3% da terra arável na Rússia), que estão em uma área chamada "Kuban"

Krasnodar/Região de Stavropol);

As produtividade do trigo no Kuban são frequentemente superiores a 7 toneladas/ha em

comparação com a média russa de 2,5 toneladas/ha;

O setor agrícola russo emprega cerca de 7 milhões de pessoas ou 9% da população ativa e

produz 5% do produto nacional bruto da Rússia;

O setor agrícola russo tem 124 milhões de hectares, dos quais 49 milhões de hectares são

destinado a produção de grãos, onde 29 milhões ha destinados ao plantio do trigo (15

milhões de ha trigo de inverno/14 milhões de ha trigo de primavera);

Em 1990 havia cerca de 25.000 fazendas "coletivas". No ano de 2015 passou para 285 mil

fazendas privadas, que geralmente têm entre 10 e 100 hectares, mas há 40 empresas

agropecuárias na Rússia com mais de 100.000 hectares.



Destaques – Trigo na Rússia

Crescimento de área plantada na Rússia

Em 2017 área de trigo russo deverá ser 7% maior que em

2016: este é o quinto ano consecutivo de crescimento;

Representa a maior área desde 1990;

A área total semeada para cereais e oleaginosas da Rússia

deverá crescer de 49 milhões de hectares

para 52,1 milhões de hectares de 2014 a 2030;

Isto representa um crescimento de 6% na área total, com a

área de trigo crescendo de 48% para 52% da área total

neste período;

O governo russo deve investir mais de US $ 38 bilhões nos

próximos 15 anos somado ao investimento do setor

privado, totalizará mais de US $ 40 bilhões;

A despeito deste investimento, os russos ainda tem 18

milhões de ha de terras agrícolas ociosas (embora alguns

digam isso poderia ser até 30 milhões !!)



















Expectativa de preços médios ligeiramente acima de 2016, exceto 

algodão



Destaques – Argentina







Obrigado.


