CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: Cultura em colheita na maioria das regiões
(48% colhido), restando apenas o Planalto Médio e o Alto
da Serra do Botucaraí para iniciá-la, tornando-a plena no
Estado. Os primeiros rendimentos estão bastante variados,
conforme os danos provocados pelos eventos climáticos;
agora também a forte incidência de doenças fúngicas,
principalmente giberela, septória e brusone, está levando à
redução da produtividade e à perda de qualidade do
produto. Tal fato está determinando que os triticultores
recorram ao Proagro em parte das operações financeiras.
A qualidade do produto colhido varia entre 76 e 78 de pH,
(abaixo de 78 inviabiliza o aproveitamento para a
industrialização), e a avaliação qualitativa dos grãos
apresenta baixa força de glúten (W).
Arroz: Mesmo com o avanço da semeadura no
Estado, em algumas zonas da Fronteira Oeste e Campanha,
e especialmente nas áreas mais baixas, está ocorrendo um
pequeno atraso no plantio das lavouras, em decorrência do
inverno chuvoso. No entanto, o clima mais seco na semana
que passou permitiu a ampliação das áreas plantadas nas
demais regiões.
Favorecido pelas condições climáticas, e uma vez que se
mantenham, a estimativa é de conclusão do plantio das
lavouras até o final da próxima semana nas áreas da
Fronteira Oeste. Na Campanha (especialmente na área
central sul), em geral, é previsto que o plantio siga até o
final de novembro. Em alguns momentos, as temperaturas
baixas da madrugada resultam em emergência lenta do
grão. Para a safra, as barragens apresentam volumes
elevados, que devem garantir a irrigação para o período
necessário à cultura.

Fonte: Emater

Milho: Semeadura do primeiro plantio já
encerrada nas regiões do Planalto Médio e Alto
Uruguai, mantendo-se implantação avançada nas
demais regiões do Estado. As lavouras do cedo se
encontram em desenvolvimento vegetativo, com seis
folhas abertas, receptivas à adubação nitrogenada e
iniciando a floração. O padrão das lavouras é muito
bom, favorecido pelas condições meteorológicas do
momento – dias ensolarados, temperaturas altas
durante a tarde e amenas à noite, e livre de pragas e
doenças. Lavouras com uniformidade de crescimento.
Soja: Na maioria das regiões, os produtores
intensificaram a semeadura na semana. Somente nas
áreas com maior umidade o plantio teve lentidão,
evoluindo pouco, como no Médio Alto Uruguai. No
Alto Jacuí, na região Celeiro e no Noroeste Colonial, as
áreas utilizadas com pastagens para os bovinos de leite
que apresentam menor resíduo de culturas e solo mais
denso apresentaram condições de cultivo com solo
mais úmido, possibilitando o avanço da semeadura na
região.

SOJA - CHICAGO
O mercado internacional segue atento às
informações mais novas que chegam sobre a
possibilidade de um acordo entre China e Estados
Unidos sobre a guerra comercial, principalmente às
vésperas das eleições de meio mandato nos EUA, que
acontecem nesta terça-feira (6). "Há fortes indícios
que uma maioria de opositores de Trump serão eleitos,
incentivando com que o atual presidente
estadunidense busque maneiras de cativar o
eleitorado nesta reta final de campanha.
Fonte: NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A previsão é de que a semana seja praticamente toda sem chuva. Somente na quartafeira é há possibilidade de chuva na região metropolitana e litoral do Rio Grande do Sul.

Prognóstico Out/Nov/Dez: Para o mês de outubro precipitações dentro do padrão no oeste e noroeste
e acima nas demais áreas. Para os meses de novembro e dezembro são esperadas precipitações acima
do padrão climatológico em todas as regiões, com destaque para a parte oeste do Estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 05/11:
> Paranaguá/PR:

- R$ 86,00

> Rio Grande/RS:

- R$ 89,50

--- Unifertil --Relação de troca - adubo/produto agrícola
05/11/2018 -29/10/2018–Outubro 2017

Fonte: Carlos Cogo

ARROZ (04.17.27)

1,75

1,80

1,53

MILHO (05.20.20)

2,04

2,01

2,15

SOJA

(02.20.20)

0,92

0,93

0,87

TRIGO (05.20.20)

1,92

1,93

1,77

Cotações Ano Anterior (06/11/2017)
Soja: R$ 62,31 - Milho: R$ 26,00 - Trigo: R$
29,83 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 35,33.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
As cotações futuras do milho iniciaram a sessão
desta segunda-feira (5) em campo negativo na Bolsa de
Chicago (CBOT). Por volta das 9h41 (horário de
Brasília), as principais posições da commodity exibiam
quedas entre 1,50 e 1,75 pontos. O vencimento
dezembro/18 era cotado a US$ 3,69 por bushel e o
março/19 era negociado a US$ 3,81 por bushel.
O mercado voltou a testar leves quedas depois
de subir na semana anterior e se aproximar do nível
mais alto em duas semanas. "Os comerciantes já se
posicionam para o boletim do USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos) que deve reportar uma
menor produção norte-americana após o clima
adverso", destacou a Reuters internacional.
O departamento divulga na próxima quintafeira o relatório de oferta e demanda. Ainda hoje, o
USDA ainda divulga o boletim de embarques semanais,
importante indicador de demanda e que pode
influenciar o andamento das negociações.
Os números do andamento da colheita no país
também serão divulgados nesta segunda-feira. Cerca
de 63% da área semeada nesta temporada já havia sido
colhida até a semana anterior.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Produtores do Brasil já plantaram 60 por cento
da área estimada com soja em 2018/19, avanço de 14
pontos percentuais em uma semana, em ritmo recorde
para esta época, apontou nesta segunda-feira a
consultoria AgRural com base em dados levantados até
a última quinta-feira.
Na mesma época do ano passado, o plantio
havia sido feito em 43 por cento da área.
Os trabalhos no país também estão adiantados
em relação à média histórica (41 por cento para esta
época), o que levou a consultoria a destacar que o
município de Sorriso (MT) terá colheita já na segunda
quinzena de dezembro.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

