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Cotação de Preços (06/03/06) Recortes 
GRÃOS  (Preço líquido pago ao produtor) 

 

Feijão Carioca - R$ 80,00 a 95,00 / sc de 60 kg 

                       Fonte: COARP 
 

Milho – R$ 16,12 / sc de 60 kg 
 

Soja – R$ 22,75 / sc de 60 kg 

                        Fonte: COOPA-DF 
 

HORTALIÇAS   (Preço líquido pago ao produtor) 
 

Alface – R$ 5,00 / cx de 7 kg 
 

Beterraba – R$ 12,00/ cx 20 kg 
 

Cenoura – R$ 9,00 / cx 20 kg 
 

Chuchu – R$ 8,00 / cx 20 kg 
 

Couve Manteiga – R$ 0,50 / (maço 500 g) 
 

Couve Flor – R$ 18,00 / Dz 
 

Mandioca – R$ 7,00 / cx 20 kg 
 

Morango – R$ xxxx / caixa (04 cumbucas de 350 g) 
 

Pimentão – Campo R$ 8,00; Estufa R$ 10,00 / cx 12 kg 

Repolho – R$ 7,00 / sc 20 kg 
 

Tomate – R$ 15,00 / cx 20 kg 

                       Fonte: CEASA-DF 
 

FRUTICULTURA   (Preço líquido pago ao produtor) 
 

Goiaba – R$ 25,00/ cx 20 kg 
 

Maracujá – R$ 0,90 / kg 
 

Tangerina Ponkan - R$ xxx / cx 20 kg 
 

Limão – R$ 5,00 / cx 20 kg   

                       Fonte: CEASA-DF 
 

PECUÁRIA 
 

Bovino 
      Arroba – R$ 48,00 Não Rastreado e R$ 50,00 
Rastreado 
                       Fonte: FNP / FRIGOALFA 

      Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados ) 
-  R$ 320,00- R$ 330,00                       

Fonte: Zoonews / Ezio – Padre Bernardo 
 

Leite  
      Litro –  Latão: R$ 0,00 ; Tanque: R$ 0,50 

                      Fonte: Araguaia 
 

Suíno - Vivo 
      Kg – R$ 2,00 

                     Fonte: Asa ALIMENTOS 
 

Aves – Frango Vivo 
       Kg – R$ 1,17         

                     Fonte: Asa  ALIMENTOS 
 

Carneiro 
       Kg - R$ 3,50  (Borrego) – carcaça R$ 7,00;  R$ 2,50 

ovelha e carneiro para descarte – carcaça R$ 5,80 
                        Fonte : FRIGOALFA 

Gripe de aves afeta as cotações de soja e milho 
Os preços dos contratos futuros do milho e da soja 

tiveram queda pelo segundo dia consecutivo na Bolsa de Chicago, 

devido a especulações de que a disseminação da gripe de aves 
reduzirá a demanda por rações produzidas a partir desses grãos. O 

vírus foi detectado em aves selvagens da Alemanha e da Áustria. 
A Índia também divulgou, recentemente, seu primeiro caso da 

doença.  
A gripe de aves pode causar um "desastre regional" à 

medida que aumenta o número de animais infectados na Nigéria, 
segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO).  
Em 14 de fevereiro, a doença foi detectada na ilha alemã 

de Rüegen, levando à imposição imediata de medidas de proteção 
para evitar sua disseminação.  

"A doença está se tornando um evento mundial fora da 
América do Norte. A situação sanitária está piorando e pode 

começar a prejudicar as exportações dos Estados Unidos de milho 
e de soja, insumos utilizados na fabricação de ração para aves", 

afirmou o analista de mercado da Fox Investments Inc, Gregg 

Hunt.  

Preços em queda  

Os contratos futuros de milho para entrega em maio 
caíram ontem 1,8%, para 232,5 centavos de dólar por bushel (US$ 

91,5 por tonelada) na Bolsa de Chicago. Os recuos registrados 
pelos contratos de milho esta semana se seguiram à alta de 2,4% 

da semana passada, quando os preços alcançaram sua maior 
cotação de fechamento dos últimos seis meses. Antes do pregão de 

ontem, as cotações haviam subido 10% nos últimos 12 meses.  
Os preços dos contratos futuros da soja para entrega em 

maio recuaram 2,4%, fechando cotados a 586,5 centavos de dólar 
por bushel (US$ 215,51 por tonelada) em Chicago. Este foi o 

menor valor desde 7 de fevereiro, quando os contratos encerraram 
o pregão a 607 centavos de dólar por bushel (US$ 223 por 

tonelada).  
 

Fonte: Gazeta Mercantil 

 

Ainda sobre ... 

 
Com relação ao e-mail sobre o reaproveitamento das embalagens 

longa vida que tem circulado na internet, a Tetra Pak, empresa que 

fabrica embalagens cartonadas de leite e equipamentos de envase e 
de processamento UHT (longa vida), esclarece que: a numeração 

no fundo das embalagens é relativa a uma marcação da Tetra Pak 
chamada “número  de ordem de produção”. A cada pedido de 

embalagens feito por uma empresa produtora de leite é gerado um 
número seqüencial, que serve para rastreamento da produção. O 

número que aparece acima deste seqüencial no fundo da 
embalagem (1,2,3 etc) é impresso no momento da produção da 

mesma e refere-se ao posicionamento na bobina. Antes do envase, 
os alimentos passam por um tratamento térmico conhecido como 

ultrapasteurização (ou UHT) a fim de que sejam eliminados os 
microorganismos que eventualmente possam estar presentes. A 

empresa informa que é impossível que a embalagem seja 
reutilizada ou que o produto retorne depois de vencido para nova 

ultrapasteurização. A Tetra Pak ressalta, portanto, que as 
informações divulgadas por e-mail não possuem fundamento 

técnico e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Fonte: Tetra Pak 

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento / GDF 
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Região 

 

Área (ha) 

 

Produção 

esperada 

( t ) 

 

Prognóstico 

das perdas 

Produção 

Esperada 

considerando as 

perdas ( t.) 

 

 

Observações 

 

Distrito 

Federal 

 

10.265 

 

24.150 

 

52 % 

 

12.704 

 O feijão plantado na primeira safra com colheita prevista para 

final de janeiro e fevereiro, até a presente data, sofreram perdas 

significativas. A produtividade prevista de 1.240kg/ha. 

. 

Irecê-BA 

 

120.000 96.000 93,75 % 6.000 A safra está comprometida em razão da baixa ocorrência de 

chuvas  na região durante o ciclo da cultura. Só houveram chuvas 

no final de novembro / inicio de dezembro. A colheita está prevista 

para final de fevereiro e março. Perdas estimadas em 93,5 % e 

prejuízo de R$ 40.000.000,00 

Unaí-MG 20.000 48.000 45 % 26.400 

As lavouras sofreram perdas significativas. Ocorrência de muita 

chuva no plantio e ocorrência de seca ( veranico de 30 dias) na 

fase floração/enchimento de grãos. 

Buritis-MG 6.500 15.600 50 % 7.800 

Cabceira 

Grande -MG 

3.500 9.450 47,5 % 4.970 

Formoso -

MG 

2.000 4.800 50 % 2.400 

Paraná  

(1º plantio) 

 

349.000 

 

467.000  

a  

486.000 

 

18,00 % 

 

430.000  

a 448.000 ( 92% 

colhida) 

 92% da área foi colhida ( 50% é do tipo preto e 50% carioca). 

Ocorreram perdas de 18% durante o ciclo da cultura em função da 

ocorrência de seca. 

 

Paraná 

  

(2º plantio) 

160.000  

 (plantio: 

final de 

janeiro e 

fevereito) 

255.000 

a 

286.000 

 

 

 

- 

 

 

- 

62%da área plantada. Predomina feijão Carioca . A colheita 

ocorrerá em maio/junho 

 

 Fontes: EMATER-DF, DERAL-PR, EBDA-BA E EMATER-MG 

Obs.: Essas condições poderão mudar dependendo das condições climáticas na época da colheita em cada região. 
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