CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A colheita evoluiu de forma acelerada no
Estado, alcançando 30% do total plantado.
Ainda que sejam consideradas as estimativas acima
referidas, dando ao RS uma produção acima do esperado
inicialmente, o mesmo não pode se dizer quanto à
qualidade do produto obtido. Na mesma proporção que
avança a colheita, se consolidam os indícios de que a
qualidade deixará a desejar.
Informações que chegam de várias regiões produtoras,
como Santa Rosa, Frederico Westphalen e Erechim, entre
outras, dão conta que em muitas dessas primeiras cargas
os grãos têm apresentado pH abaixo de 78, o que inviabiliza
o produto para a indústria.
Arroz: A condição meteorológica ocorrida durante
o período foi propícia à evolução do plantio. A pouca chuva
registrada em todas as regiões produtoras de arroz fez com
que os orizicultores acelerassem os trabalhos, ganhando
tempo na implantação da safra.
Ao contrário da safra passada, quando a cultura
atravessava problemas de excesso de chuva, nesta o
percentual de área plantada atinge 45% contra os 33%
registrados ano passado nesta mesma época. Sem maiores
problemas relatados, a germinação ocorre dentro do
desejado e sem falhas, dando às lavouras bom aspecto
nesse início de safra.
A situação também é tranquila quanto ao quesito irrigação,
pois barragens e cursos d’água estão com cotas normais de
volume acumulado para esta época.
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Milho: A cultura segue com bom
desenvolvimento devido ao clima favorável observado
nos últimos dias. Poucos são os casos relatados de
pragas ou moléstias, como incidência de lagarta do
cartucho em lavouras na fase de floração; no
momento, alcançam 4% do total já semeado.
Soja: Os produtores começam a intensificar os
trabalhos de plantio da safra 2018-2019. Estima-se que
cerca de 200 mil hectares estejam plantados, pouco
mais de 3% do total previsto (5,8 milhões de hectares).
O ritmo deverá se acelerar ainda mais, se o tempo
permitir, uma vez que a colheita da safra de trigo
também segue veloz, liberando área para a soja.

SOJA - CHICAGO
Após testar algumas leves altas e a tentativa de
uma recuperação, os preços da soja passaram a
trabalhar em campo negativo no final da manhã desta
segunda-feira (29). As cotações da oleaginosa, por
volta de 11h40 (horário de Brasília), os preços cediam
entre 2,75 e 3 pontos nos principais contratos.
Segundo explica o analista de mercado Al Kluis,
da Kluis Advisors, o que irá direcionar o mercado de
grãos nesta semana. Enquanto isso, a pressão sobre as
cotações deve continuar.
"O USDA vai trazer seu novo reporte semanal
de acompanhamento de safras e deve mostrar cerca
de 60% da colheita de milho completa e 68% da soja. E
agora, mais atenção será direcionada ao clima e ao
desenvolvimento do plantio na América do Sul", diz
Kluis.
Fonte: NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: No início da semana a previsão é de tempo firme, a partir de quarta-feira a chuva chega
novamente mas logo cessa.

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 29/10:
> Paranaguá/PR:

- R$ 86,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 89,50

--- Unifertil --Relação de troca - adubo/produto agrícola
29/10/2018 -22/10/2018–Outubro 2017
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ARROZ (04.17.27)

1,80

1,89

1,53

MILHO (05.20.20)

2,01

2,05

2,15

SOJA

(02.20.20)

0,93

0,94

0,87

TRIGO (05.20.20)

1,93

1,92

1,77

Cotações Ano Anterior (30/10/2017)
Soja: R$ 61,81 - Milho: R$ 25,88 - Trigo: R$
30,00 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 35,83.
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Segundo levantamento da Scot Consultoria, na
região de Campinas-SP, a saca de 60 quilos está cotada
em R$36,50, sem o frete.
Houve queda de 9,6% em outubro, em relação
à média de setembro deste ano.
Além da queda do dólar, que afeta as
exportações, a boa oferta interna, com a colheita da
segunda safra concluída no país, são os fatores de
baixa.
Em outubro, até a terceira semana, a média
diária exportada pelo Brasil diminuiu 9,9%, em relação
a setembro deste ano e foi 32,2% menor que a média
de outubro de 2017, de acordo com o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
Nos próximos meses o câmbio terá papel
importante nas precificações das commodities como o
milho e a soja.
Dessa forma, considerando um cenário de
patamar mais baixo para o dólar (frente aos meses
anteriores), a expectativa é de mercado mais frouxo
para o cereal e oportunidades de compras para o
pecuarista em curto prazo.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A expectativa com relação ao tamanho da safra
de soja 2018/19 do Brasil, em fase de plantio, mantevese em um recorde superior a 120 milhões de toneladas,
com o setor consolidando suas apostas e no aguardo
do desenrolar climático durante o desenvolvimento
das lavouras, mostrou uma pesquisa da Reuters
divulgada nesta segunda-feira.
Conforme a média de estimativas de 12
consultorias e entidades, o país, maior exportador
global da oleaginosa, deverá colher 120,39 milhões de
toneladas neste ciclo, em uma área também histórica
de 36,12 milhões de hectares.
Caso se confirmem, a produção e o plantio
crescerão 0,9 e 2,8 por cento, respectivamente, ante
2017/18.
As previsões se assemelham às da pesquisa
anterior, do início de outubro, que apontavam uma
safra de 120,40 milhões de toneladas, com semeadura
de 36,14 milhões de hectares.
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Indicadores

