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Cotação de Preços (12/02/07) Recortes 
GRÃOS  (Preço líquido pago ao produtor) 

 

Feijão Carioca1 - R$ 55,00-57,00 / sc de 60 kg 
 

Milho2 – R$ 23,00 / sc de 60 kg 
 

Soja2 – R$ 30,00 / sc de 60 kg 
 

HORTALIÇAS
3
 (Preço líquido pago ao produtor 

 

Alface – R$ 6,00 / cx de 7 kg 
 

Beterraba – R$ 25,00/ cx 20 kg 
 

Cenoura – R$ 20,00 / cx 20 kg 
 

Chuchu – R$ 12,00 / cx 20 kg 
 

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

Couve Flor – R$ 25,00 / Dz 
 

Mandioca – R$ 8,00 / cx 20 kg 
 

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

Pimentão – Campo R$ 13,00; Estufa R$ 15,00 / cx 12 kg  
Quiabo -  R$ 14,00 / cx  12 a 14 kg 
Repolho – R$ 14,00 / sc 20 kg 
 

Tomate – R$ 42,00 / cx 20 kg 
 

FRUTICULTURA 
3
  (Preço líquido pago ao produtor) 

 

Goiaba – R$ 20,00/ cx 20 kg 
 

Maracujá – R$ 1,20 / kg 
 

Tangerina Ponkan – R$ xxx / cx 20 kg 
 

Limão – R$ 5,00 / cx 20 kg   
 

PECUÁRIA 
 

Bovino 
      Arroba4 – R$ 50,00 Não Rastreado e R$ 52,00 

Rastreado 
 

      Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados )5 

-  R$ 350,00                       
 

Leite  
      Litro6 –  Latão: R$ 0,00 ; Tanque: R$ 0,50 
 

Suíno7 - Vivo 
      Kg – R$ xxxx 
 

Aves7 – Frango Vivo 
       Kg – R$ 1,70      

 

Carneiro8 

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

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

Peixe9  (Tilápia) (Preço líquido pago ao produtor)  

       Kg – R$  2,50  
 

Avestruz10 – vivo 
       Kg – R$  5,50 – R$ 6,00 

Inauguração do maior Centro de Treinamento 

em Mecanização Agrícola do País 
A Fundação Assis Gurgacz (FAG) inaugurou em 

Cascavel/PR, no dia 6 de fevereiro, o maior e mais 

moderno centro de treinamento do Brasil. O Centro de 
Desenvolvimento e Treinamento em Mecanização 

Agrícola foi desenvolvido pelo curso de Agronomia 

através de uma parceria com as empresas Massey 
Ferguson, Jacto, Marchesan e a Camagril. O convênio foi 

assinado na edição passada do Show Rural Coopavel. 
Fonte: Informativo Grupo Cultivar – AGRO 

 

Biotecnoogia reduz a degradação dos sistemas 

agrícolas 
A importância da biotecnologia para a preservação do 
meio-ambiente é um dos temas apresentados no 

TecnoCampo, evento com foco no produtor rural e em 

tecnologia realizado no Mato Grosso. Pesquisas 
realizadas tem demonstrado que é possível reduzir a 

degradação dos sistemas agrícolas e desenvolver um 

modelo agrícola amplo e sustentável. 
Fonte: Informativo Grupo Cultivar – AGRO 

 

Comportamento de preços favorece produtores 

de milho - Aumento do consumo e estoques 

baixos projetam cenário positivo no setor 
Os produtores de milho estão com um olho na lavoura e o 

outro fixo no mercado. A tendência de bons preços para a 
safra, que já começa a ser colhida em algumas regiões 

brasileiras, cria um clima de euforia e a certeza de que 

neste ano não se repetirá a desvalorização observada em 
safras anteriores, quando o produto foi comercializado até 

por R$ 10 a saca. O aumento da demanda interna e 

externa, aliado à drástica redução dos estoques 

reguladores nos principais mercados consumidores 
mundiais, inclusive no Brasil, deixam a expectativa de 

que os preços do produto não devem cair muito abaixo 

dos R$ 15 no pico da colheita, mantendo assim preços 
médios bastante atrativos. 
Fonte: Correio de Uberlândia 

 

BB reduzirá tarifa bancária para agricultores do 

Pronaf 
O Banco do Brasil irá reduzir a tarifa de manutenção da 

conta corrente do agricultor familiar. A medida, conforme 
a instituição, é válida para todo o Brasil e foi negociada 

após reivindicação que partiu da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul 
(Fetag), reforçada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag). As entidades 

tiveram reunião ontem com o BB na capital gaúcha.  
Fonte: Estado de São Paulo 

                                                
FONTES :  1 COARP;  2 COOPA-DF;   3 CEASA-DF;  4  FRIGOALFA / FNP;  5 SR EZIO –  Padre Bernardo;  6 ARAGUAIA;  
7  ASA ALIMENTOS;  8  LM , 9 SAN  FISH; 10COCAPLAC (Associado) 

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

http://www.agrolink.com.br/inc/jrNOVO.asp?cn=93651&ul=114186&cid=25241&rt=1&cnd=93651&tv=1
http://www.agrolink.com.br/inc/jrNOVO.asp?cn=93651&ul=114186&cid=25241&rt=1&cnd=93651&tv=1
http://www.agrolink.com.br/inc/jrNOVO.asp?cn=93651&ul=114186&cid=25241&rt=1&cnd=93651&tv=1
http://www.agrolink.com.br/inc/jrNOVO.asp?cn=93731&ul=114271&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/inc/jrNOVO.asp?cn=93731&ul=114271&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1


Resultados agrícolas pela Folha de S. Paulo 
 

 

ALIADOS DO ÁLCOOL  
 

Os produtores brasileiros de álcool estão ganhando aliados nos Estados Unidos. Associações de 

produtores de gado estão insatisfeitas com os subsídios e com o protecionismo dado ao etanol 

naquele país.  

 

REDUÇÃO DE APOIO  
 

Os incentivos à produção e as barreiras às importações de etanol impostas pelos EUA encarecem o 

milho, tornando difícil a vida dos pecuaristas, que querem um cronograma curto de incentivos ao 

combustível.  

 

PREÇOS MENORES  
 

O aumento dos custos da alimentação fez os preços recuarem na pecuária devido à maior venda de 

animais. Enquanto o milho chegou a subir 160% em Illinois nos últimos 12 meses, o gado recuou 

10% no Texas.  

 

CENÁRIO BOM  
 

A exemplo do IBGE, os dados da Conab divulgados ontem indicam safra recorde de grãos. Serão 

126,5 milhões de toneladas. Os destaques ficam para soja (56,3 milhões de toneladas) e milho 

(47,9 milhões).  

 

EFEITO ENERGIA  
 

Os produtos ligados à produção de energia renovável estão entre os que mais vão crescer nesta 

safra em relação à anterior: mamona (47%), girassol (28%), milho (13%) e soja (5%).  

 

LIDERANÇA MANTIDA  
 

Os dados da Conab mostram que o Paraná, com possibilidade de produzir 26,8 milhões de 

toneladas de grãos, manterá a liderança. Mato Grosso (22,5 milhões) e Rio Grande do Sul (20,5 

milhões) vêm a seguir.  

 

FEBRE AFTOSA  
 

Estudo desenvolvido de outubro a janeiro últimos indicou a persistência de circulação viral em 

Eldorado, Mundo Novo e Japorã, cidades de Mato Grosso do Sul que registraram casos de febre 

aftosa em outubro de 2005.  

 

INTERDITADOS  
 

Diante dessa permanência viral, o Departamento de Saúde Animal mantém a interdição a esses três 

municípios, iniciada em outubro de 2005.  

 

CUSTOS MAIORES  
 

A alta do milho já começa a influenciar os custos da produção de frangos. No mês passado, os 

custos médios de produção subiram para R$ 1,38 por quilo (ave viva), acima do R$ 1,34 recebido 

nas vendas, segundo o analista José Carlos Teixeira.  
 

Fonte: Folha de S. Paulo 
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