CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A colheita andou em ritmo forte nessa
semana, atingindo até o momento 90% da área do Estado.
À medida que a colheita avançou, as produtividades e a
qualidade do produto foram reduzindo. Há grande
variabilidade de produtividade entre as lavouras. Poucas
delas apresentaram peso do hectolitro superior a 78. Após
as chuvas, a qualidade do produto ficou mais
comprometida, com peso do hectolitro entre 71 e 76. Boas
quantidades de trigo colhido foram comercializadas na
forma de “triguilho”, sendo destinadas à fabricação de
ração animal. A produtividade média está abaixo das
últimas estimativas, variando entre 2,2 t/ha a 2,9 t/ha,
dependendo da região.
Arroz: Cultura nas fases de semeadura,
germinação/emergência e desenvolvimento vegetativo.
Com as condições meteorológicas ocorridas nesses últimos
dias, houve aceleração do plantio, elevando o percentual
para o Estado para cerca de 90% da área de intenção de
plantio. Na Zona Sul, em Rio Grande já foram semeados
91% da intenção de plantio; em Jaguarão, 89%; em Pelotas,
90% e Santa Vitória do Palmar está 100% semeados. Na
Fronteira Oeste, em Uruguaiana, os orizicultores já
encerraram o plantio dos 82 mil hectares estimados
inicialmente. No Litoral Norte, nas Costeiras Lagunares e
no Centro-Sul, a atividade de plantio já ultrapassa os 82%
da área.
Milho: Nesta semana, a área semeada no Estado
chegou a 81% da projetada inicialmente (738 mil ha),
estando 66% em desenvolvimento vegetativo, 9% em
floração e 4% em enchimento de grão. Em boa parte dos
municípios produtores, especialmente no Noroeste, já foi
implantada a primeira safra.
Fonte: Emater

Soja: O plantio da lavoura de soja no Estado se
intensificou fortemente neste período, atingindo cerca
de 48% de área estimada (5,9 milhões de hectares),
beneficiado pelas condições meteorológicas da
semana. Já são observadas lavouras do cedo com
formação de bom estande de plantas.

SOJA - CHICAGO
O mercado internacional da soja intensificou
suas baixas no início da tarde desta segunda-feira (16)
na Bolsa de Chicago e, por volta de 14h (horário de
Brasília), as perdas passavam de 14 pontos nos
principais vencimentos. Nesse movimento, o maio/19
já voltava aos US$ 9,03 por bushel, depois de operar
acima dos US$ 9,10 mais cedo. A pressão maior vem
de que, de fato, China e Estados Unidos não deverão
chegar a um acordo efetivo sobre suas taxações nos
próximos dias, como era esperado pelo mercado. A
guerra comercial entre China e Estados Unidos
permanece no foco dos participantes do mercado
internacional da soja e até que um novo acordo seja
firmado para mudar o atual cenário, as especulações
continuam, assim como continua a caminhada lenta e
de lado dos preços da commodity na Bolsa de Chicago.

Fonte: NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A semana inicia sem chuva mas na sexta-feira já volta a chover em todas as regiões
tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina.

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 19/11:
> Paranaguá/PR:

- R$ 85,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 86,50

--- Unifertil --Relação de troca - adubo/produto agrícola
19/11/2018 -12/11/2018 – Novembro 2017

Fonte: Carlos Cogo

DÓLAR (PTAX) venda
Venc. Soja Bolsa de
Chicago - Pregão
Diurno
nov-18
jan-19
mar-19
Venc. Soja BM&F Pregão Regular
-

19/11/2018 16h52min
3,769
Fechamento
R$/
(US$ /
60 kg
Bushel)
8,75
8,89
9,02
Fechamento
(US$ / 60 kg)

72,71
73,85
74,95
R$/ 60
kg
0,00

Fonte: Notícias Agrícolas

ARROZ (04.17.27)

1,88

1,85

1,64

MILHO (05.20.20)

2,15

2,12

2,20

SOJA

(02.20.20)

0,96

0,94

0,86

TRIGO (05.20.20)

1,91

1,95

1,91

Cotações Ano Anterior (13/11/2017)
Soja: R$ 62,56 - Milho: R$ 27,13 - Trigo: R$
29,83 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 35,99.

Mercado da Soja
Na Bolsa de Chicago (CBOT), as principais
posições do milho permanecem com ligeiras
movimentações no pregão desta segunda-feira (19). Às
11h35 (horário de Brasília), os vencimentos do cereal
testavam quedas entre 0,50 e 0,75 pontos. O
vencimento dezembro/18 era cotado a US$ 3,64 por
bushel, enquanto o março/19 trabalhava a US$ 3,75
por bushel.
De acordo com informações das agências
internacionais, o mercado segue sem novidades,
operando de maneira técnica. Ainda hoje, o USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)
reporta seu novo boletim de embarques semanais. O
número é um importante indicador de demanda e
pode influenciar o andamento das negociações.
O departamento ainda atualiza as informações
sobre a safra dos Estados Unidos nesta segunda-feira.
Até a semana anterior, cerca de 84% da área semeada
já havia sido colhida.
Ainda nesta segunda-feira, o USDA reportou a
venda de 138 mil toneladas de milho para a Coreia do
Sul. O volume negociado deverá ser entregue ao longo
da campanha 2018/19.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Considerando-se
que
as
negociações
antecipadas desta temporada estão mais adiantadas
que as dos últimos dois anos, vendedores consultados
pelo Cepea se retraíram do mercado, inclusive do spot.
Compradores, por sua vez, se mostram abastecidos e
apenas aguardam a entrada da nova safra, na
expectativa de preços menores. No geral, as incertezas
quanto ao uso da tabela de fretes também limitaram
as negociações na semana passada. Entre 9 e 16 de
novembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja
Paranaguá (PR) recuou 0,77%, a R$ 84,62/saca de 60 kg
na sexta-feira. No mesmo comparativo, o Indicador
CEPEA/ESALQ Paraná registrou queda de 1,18%, a R$
78,49/sc de 60 kg no dia 16.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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